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ETNOGRAFIE

VIAŢA DE FAMILIE ÎN SOCIETATEA
RURALĂ DIN CRIŞANA (I)
SIMONA BALA

În studierea universului feminin în cultura şi spiritualitatea tradiţională
cercetarea trebuie să pornească de la familie, care este "unitatea socială
nucleu în care se cuprinde în esenţă întreg domeniul vieţii sociale săteşti" 1 • Dar
viaţa familiei "este centrată în jurul existenţei gospodăriei"\ iar într-o gospodărie
cea mai importantă este casa, locul unde se desfăşoară o mare parte a vieţii umane,
ea fiind centrul vieţii familiale, aici derulându-se toate evenimentele importante de
la naştere la moarte. Casa este întâiul univers al fiecărei fiinţe omeneşti, care-i oferă
protecţie\ de aceea grija fundamentală a omului este aceea de a-şi face din casă un
adăpost sigur, ferit de primejdii.
Pentru orice familie construirea unei case era o datorie, iar îndeplinirea
acesteia constituia un element de apreciere din partea comunităţii • Se impune, însă,
întrebarea: când îşi făcea omul casă? Când avea "neapărată lipsă"\ "îl sileşte
trebuinţa" sau când îşi însura feciorii7.
românească,

4

6

1

Ştefania

Cristescu - (iolopentia. Golpodăria in credinţele şi rilllrile magice ale.femeilor din
1940. p. I

Drag11ş

(f-'cigăraş). Bucureşti.

' Ibidem
Corneliu Bucur.Cam. arg11me111 suprem al obârşiei. perenităţii. stabilitei/ii şi specificităţii noastre
etnocult11rale, 1n Transilvania. nr. 1-2. Ed. Bucura. Sibiu. 1995, p. 66; Ion (ihinoiu. Fenomenul de
întemeiere-casa copilrtlrti. în Academica. an III. 3 ianuarie 1993. Bucureşti. p. 9; Idem, Casa
românească. Repere etnologice şi arheologice, în Thraco-Dacica. Academia Română, Institutul de
Tracologic, Bucureşti. tom XII, nr. 1-2, 1991, p. 167-171
• Dumitru Col\ea, Contribu/ii fa monografia emograjicci u satului Cărăsciu. în Biharea. V I. 1978.
Oradea. 1979. p.176
' Răspuns la chestionarul li.Casa, caietul 386. întrebarea 1/9. Arhiva Institutului de Lingvistică,
.. Scxtil Puşcariu"' din Cluj-Napoca
'·Idem.caietul 386/a, răspunsul la întrebarea 1/9
7
Idem, caietul 387. răspunsul la întrebarea 1/9
1
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Din documentarea întreprinsă se poate spune că a existat obiceiul de a se da
feciorului casă la căsătorie\ ·'asta era pretenţia·~, din partea părinţilor fetei. În situaţia
în care părinţii feciorului nu puteau să-i dea acestuia casă, atunci trebuia să promită
o cameră separată pentru a locui tânăra pereche, urmând ca după nuntă tânăra familie,
ajutată de părinţi , atât de cei ai feciorului cât şi de cei ai fetei, - după puterile
fiecăruia 11 -, să îşi construiască propria lor casă. Însă, de la aşa-zisa pretenţie ca
feciorul să aibă casă la căsătorie au fost numeroase excepţii şi s-au întâlnit extrem
de multe cazuri în care tânăra familie a locuit în aceeaşi încăpere cu părinţii feciorului.
Toate persoanele anchetate aveau casa lor, pe care şi-au construit-o după nuntă,
după ce au locuit câţiva ani în aceeaşi casă, iar uneori în aceeaşi cameră cu socrii.
Convieţuirea în aceeaşi încăpere cu socrii a fost în cele mai multe cazuri temporară,
ceea ce pare a fi infirmat de datele statistice din 1943 din Cărpinet 1 ~, neprecizânduse, însă, dacă persoanele care locuiau în aceeaşi cameră proveneau din două sau din
trei generaţii. Se obişnuia ca părinţii şi copiii lor să locuiască, mai ales iama, într-o
singură cameră şi, doar în mod excepţional, să convieţuiască în aceeaşi încăpere trei
generaţii. Dar, nu trebuie să privim această situaţie din perspectiva mileniului 111, ci
să ne transpunem în locul celor pentru care convieţuirea în aceeaşi "pită"n şi, mai
ales, relaţiile bune dintre socrii şi noră, rar ginere, trezeau respectul comunităţii 14.
Dacă obligaţia bărbatului era să asigure casa, înseamnă că femeia-I urma, de obicei,
în casa socrilor, integrându-se într-o nouă familie, care semnifica "o unitate stringentă
de muncă" 15 , dominată de grija subzistenţei 1", în care fiecare membru îşi avea rostul
în această luptă 17 • Comunitatea de muncă este cca care creează între toţi membrii
familiei o legătura afectivă puternică, fiind astfel şi o unitate de viaţă sufletească.
Tânăra trebuia să se adapteze nu doar la viaţa de femeie măritată, ci şi la
statutul de noră. Adaptarea nu se făcea cu dificultate, deoarece ea trecea de sub
10

• Idem. caietele 383. 386. 386a, 387, 388. 3K9. 390. 392, 393 răspunsurile la întrebarea 25: informaţie
de teren. Macavei Teodor, şi Macavci Saveta
• lnforma1ic de teren. (iherman Ecaterina
"'Idem
11 Idem
12
Aurel Mutica. ,'vfono!!rafia comunei Cărpinet. în Biharea, 11, 1974. Oradea. 1975. p. 175. Lucrarea
este doar partial publicată, iar ca sursă documentară am folosit şi panea de manuscris
" Arhiva Institutului Jc Folclor, Cluj-Napoca, O12379, O12379/b. Această expresie desemna
convieluirea în aceeaşi casă a membrilor Jin una-două familii înrudite
14
Ibidem
'' Şt. Cristcscu-Ciolopenţia,op. c,t., p. 7
16
Ioan I Iorga, Europa .,eco/11l11i al XIX-iea, Ed. Universităţii din Oradea, 2000. p.117
17
Aurel Moţica. op cit. p.56 (manuscris)
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autoritatea tatălui 18, pe care trebuia să-l respecte, sub autoritatea capului familiei,
care era socrul 19 sau soţuF 0 , după caz, dar chiar şi a soacreF 1• Însă nu doar în spaţiul
românesc se întâmpla acest lucru, ci în întreaga lume europeană, femeia fiind, evident,
supusă bărbatului, chiar şi după declanşarea luptei de emancipare::_ Este cunoscut
faptul că societăţile tradiţionale reuşesc mai bine să-şi integreze membrii, să-i facă
să opteze pentru soluţia de viaţă propusă, decât societăţile modeme dezvoltate 2'.
Această autoritate văzută ca un ansamblu de constrângeri "apasă nu asupra unor
indivizi în favoarea sau interesul altora, ci în interesul - fie chiar prezumat - al
tuturor. Obligaţiile, ceremoniile, disciplina, jertfele, tabu-urile etc., fiind la fel de
penibile sau dure pentru toţi, sunt resimţite ca identic de uşoare sau de grele şi
acceptabile"24 •
Femeia trebuia să fie o soţie credincioasă, înţelegătoare şi iubitoare, fiind
educată în spiritul renunţării, să devină sprijinul bărbatului, atât Ia bine cât şi la
greu, să-i cinstească şi să-i respecte pc bărbaţi, întâi pe tată, apoi pe soţ, indiferent
de cum se purtau aceştia, ea era un instrument dociP.
În familia românească exista o singură voinţă şi o singură autoritate, aceea
a tatălui. "Tata răspundea şi dispunea asupra întregii activităţi sociale şi economice
a familiei sale. El vindea sau cumpăra bunuri imobiliare sau mobiliare (pământ,
casă, vite, îmbrăcăminte etc.), fără să ceară încuviinţarea familiei sau să-i dea
socoteală de actele făcute de el. Copiii săi - fete sau feciori - nu se puteau căsători
fără încuviinţarea lui. El stabilea atât aşezarea lor cât şi zestrea în cazul fetelor care
se măritau în casa feciorului'' 26 • Se întâmpla rar ca femeia să fie capul familiei, iar
atunci când "era mai bună de cap"', ea conducea toe.
Relaţiile familiale erau guvernate de nevoile materiale, de asigurarea celor
necesare traiului. de aceea capul familiei, oricare ar fi fost el. organiza, repartiza
'" Ioan Măşcaş. Monowa/ia .rnt11l11i Borşa.j11deţ11l Bihor, anul 1983. p.67 (manuscris): Ioan I Iorga.
op. cit .. p.132
19
Arhiva Institutului de Folclor, Cluj-Napoca. 012357. 012357/b, 012379, 012385
20
Ibidem, 012379/b: informaţie de teren. Macavei Teodor
21
Arhiva lns1i1utului de Folclor, Cluj-Napoca, O12379/c, O12385
22
Ioan I Iorga.op. c:ir., p. 131
" Margarct McaJ. C oming ofAge in Samoa. A Psychological St11dy of Primitil'e fo11th for H·estern
Civilisation, ediţia a V-a. Wiliam Morrou Company. 1968. p. 157
"C. I. Gulian. l11mea culturii primitive. Ed. Albatros. Bucureşti, 1983. p.153
21
Vari Sândor, Alice în oglindâ sau repere pentru o imagologie afemeii in mediile 11rba11e transilwi11e11e
de la sfdrşit11I secolului XIX. în volumul Viaţâ privatei. memalitâţi colective şi imaginar social in
Transilvania. coordonator Sorin Mitu, florin Gogâltan. Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banal.
Muzeul Tării Crişuri lor. Oradea - Cluj. 1995-1996. p. 288
2
'' Ioan Măşcaş. op.cit .. p.67
27
Arhiva Institutului de Folclor. Cluj-Napoca. 012357
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muncile fiecăruia după puterile lui şi/sau după urgenţe 18 • Dar, repartizarea muncilor
nu se făcea în mod dictatorial, ci în urma unui sfat la care participau cu toţii29, astfel
domnind înţelegerea şi respectul reciproc între membrii familiei şi asigurând unitatea
ei. Nu înseamnă, însă, că putem generaliz.a şi absolutiza, excluzând total neînţelegerile
inerente convieţuirii, care cu siguranţă au existat, dar care, datorită mentalităţii,
educaţiei, normelor de comportament, şi constrângerii exercitate de comunitate, nu
au dus la crize majore sau, dacă au existat, au fost aplanate. Probabil de aceea toate
răspunsurile la întrebarea: "Cum v-aţi înţeles cu socrii?" sunt stereotipe, remarcânduse invariabilul: "Bine''. Fiecare individ trebuia să-şi însuşească din copilărie buna
cuviinţă, să nu iasă din normele de comportament general acceptate şi respectate de
către comunitate. Aceasta exercita un control permanent asupra persoanelor ce nu
respectau regulile de convieţuire, supunându-i oprobriului public 30 • Astfel, bărbatul
era pretenţios faţă de femeie 31 , ţinând-o la "respect"•~. Ea trebuie să fie cinstită şi se
consideră o mare ruşine săvârşirea de fapte imorale 33 • Lui "i se pennit mai multe
decât" 34 unei femei. iar ea trebuie să fie indulgentă faţă de bărbatul care '"mai mere
pă la crâşmă şie influenţat cu o fire mai rea sau cu beţia, care te duce la destrăbălări" 35 •
De aceea, soţii sunt datori să se asculte unul pe altul, "să fie sinceri fiecare, să nu le
fie ruşine unul de altuP 6 ", raporturile dintre ei trebuie să fie de egalitate, pentru că
amândoi trag în acelaşi "jug ... şi jură în faţa lui Dumnezo c-or fi acelaşi trup, are
aceeaşi dreptate şi egalitate·m. Ei trebuie să se roage unul pentru altul, ca să le dea
Dumnezeu înţelegere şi minte bună 38 .
El trebuia să fie "'besericos""'I, să aibă "o purtare blândă, atât cu copiii cât şi
cu soţia" 40 , că nu era destul să fie doar "gazdă ", să nu-şi desconsidere soţia, "că
doar după urma muncii ei aveau mâncare şi haine'' 41 • Femeile "aveau foarte mult de
lucru la câmp, în gospodărie. în casă, să grijască pruncii" 43 , trebuia să "câştige de el,
41

'"Ibidem; 012357/b, 012385
29
Idem. 012379
'" Istoria dreptului românesc. Fd. Academici. Bucureşti. 1980. p. 143
1
' Aurel Motica.op.cil .. p. I 05 (manuscris)
'' Informatic de teren. Kabai Iuliana
'' Aurel Mo\ica. op.cit., p.105 (manuscris)
" Informatic de teren. Monan floare
1
' lnli>rma\ie de teren. Neica Traian
'" Informatic de teren. Monan Floare
" Informatic de teren. Neica Traian
'"Idem
"Arhiva Institutului de Folclor. Cluj-Napoca. 012359
·"' Aurel Mo\ica.op.cit., p.105 (manuscris)
1
• Arhiva Institutului de Folclor. Cluj-Napoca. 012359
" Informa\ic de teren. Kabai Iuliana
"Ibidem
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spele, să-l curăţască"44 , "ducând adeseori greul familiei, mai ales când în familie
sunt mai mulţi copii"" 45 • Pentru această situaţie ea era educată de mică, primind o
educaţie diferită de a bărbatului 46 • "Obiectul educaţiei sale este căsătoria, căci femeia
este făcută pentru căsătorie, maternitate ... " 47 şi pentru muncile casnice, în principal,
şi cele agricole. în secundar, ca ajutor al bărbatului. Ca o confirmare a opiniei lui
Ioan Horga dăm următorul exemplu: "Fetele când se măritau trăbuiau să aibă dricar,
înainte lipideu dă lână, şi cam şase, şapte perini trăbuia să aibă o fată. Când năşteau
muierile, şi era întrebat bărbatu' ce are băiat sau fată, dacă era fată nu zâcea că-i fată
ci, şapte perini şi un dricar, că asta era zestrea fetelor. Că fata trebuia să aibă haine
şi păntru ea şi păntru casă" 48 • Altfel spus fiecare individ trebuia să se înscrie în
norma socială acceptată, uimitor este faptul că încă de la naştere destinul copilului
era evident, acela de a se aşeza la casa lui.
Educaţia

trebuie să se înţeleagă întregul proces de formare a omului 49 ,
nu doar educaţia obţinută în şcoală. "În sat, şi înainte şi după apariţia şcolii, au
existat şi există încă şi alte instituţii educative tradiţionale" 50 . Educaţia gospodărească,
prin exemplul părintesc şi prin munca potrivită vârstei, a rămas cea mai eficientă şi
totodată cea mai importantă.
"Menţinerea unei natalităţi ridicate în Europa pe parcursul celei mai mari
părţi a secolului trecut explică, în mare parte, utilitatea copilului. Copilul era privit
ca un obiect util" 51 • Această situaţie s-a prelungit în spaţiul românesc, chiar şi după
mijlocul secolului al XX-iea, fapt demonstrat de toţi informatorii anchetaţi. A fost
şi, din păcate, mai este o realitate, cu toate că introducerea învăţământului primar
obligatoriu în România datează din 1864 şi ar fi trebuit să-l sustragă pe copil din
zona muncilor, pentru a se dedica învăţăturii. O exprimare plastică avem de la
informatoarea Gherman Ecaterina, născută în 193 8, care îşi aduce aminte cum în
clasele primare învăţa pe apucate, pe ascuns sau rămânea doar cu ce auzea la şcoală,
pentru că mama ei nu o lăsa să înveţe, zicându-i: "Stai şi îndrugă, că doară nu ti-i
face doamnă!" 52 Alţi informatori îşi aduc aminte că mergeau numai iarna la şcoală,
Prin

educaţie

.,.. Informaţie Je teren. Neica Traian
"t\urcl Moţica. op.cit., p. 56 (manuscris)
•• Ioan Horga. op. cir.. p. 132
"Ibidem
~• Informaţie Je teren. (lherman Ecaterina
49
Stanciu Stuian, Procesul ed11rntiv în mtu/ San/. din j11de/11I Ncisciud. în Socioloxie româneascci. an
V, nr. 1-6, Bucureşti. 1943. p. 63-108
'" Ibidem, p. 66
" Ioan I Iorga. op. cil .• p. 130
'' Informaţie de teren, Gherman Ecaterina
https://biblioteca-digitala.ro
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pentru că în rest erau folosiţi la muncile câmpului 5\ Având în vedere tema noastră,
noi ne referim doar la muncile gospodăreşti şi cele agricole.
Munca copiilor era necesară social, dar nu erau exploataţi şi nici nu era interzis
jocul. Aceste realităţi nu trebuie, însă, văzute dramatic, pentru că oricât de dure erau
condiţiile de viaţă, copiii aveau timp şi de joacă. "Cele mai multe jocuri şi jucării se
referă însă la ocupaţiile actuale ale locuitorilor. La fete, şi aici ca pretutindeni, găsim
jocul păpuşii, la băieţi jucării şi jocuri în legătură cu ocupaţiile bărbăteşti. Alteori
fetele şi băieţii se joacă împreună" •
Copiii erau de mici obişnuiţi cu greul muncilor 55, fiind introduşi treptat în
muncile din gospodărie. potrivit puterilor lor şi a discernământului. Astfel, "ucenicia"
şi-o începeau de la cinci-şase ani cu scosul gâştelor sau al animalelor mici la păşune 56 ,
în timpul verii, la şase ani mergeau cu porcii 57. la şapte ani cu oile 58, apoi, pe la
şapte-opt ani până pe la doisprezece-paisprezece ani duceau vacile la păşune 5 9, iar
după această etapă, - alături de tată, în special-, erau introduşi treptat în muncile
agricole, atât fetele cât şi băieţii. În unele cazuri, fetele chiar de la unsprezece ani îşi
ajutau taţii la arat, la semănat sau la sapă 60 • Astfel încât la optsprezece-douăzeci de
ani ştiau să facă toate muncile 61 iar, în plus faţă de fete. băieţii ştiau la această vârstă
"să ascută şi să bată coasa, să încarce carul cu fân şi cu grâu"(,:, munci specific
masculine.
Scosul gâştelor sau animalelor la păşune era şi un prilej de bucurie, pentru că
acolo se întâlneau mai mulţi copii 0 J şi "ne făceam jocurile noastrc""4. Ziua de lucru
pentru copiii mici, care mergeau cu gâştele, începea pe la 8 dimineaţa 65 , iar pentru
cei cu animalele, pe la 4 dimineaţa , având în vedere că erau mai mari şi durata de
muncă era mai mare.
Educaţia fetelor
Sociologia şi psihologia socială relevă importanţa socializării în formarea
specificităţii rolurilor în funcţie de sex, determinând un anumit profil socializant şi
54

66

" Informa1ic de teren, Trila Florian şi Pălroc Dumitru: Aurel Mo\ica, op.cit., p.76 (manuscris)
'' Stanciu Stoian. op.cil .. p. 70
" lnformalic de leren. Kabai Iuliana
"· Informatic de teren. (ihcm1a11 Ecaterina şi Petru\ Elena
"Idem
'" Informaţie de teren. ( ihem1an Ecaterina
'" idem şi Petru\ Elena
,,,, Informatic de teren. Mortan Floare
'·' Ioan Măşcaş.op.cil .. p. 70-71
12
• ibidem
6
' Nicolae Cucu. op.cil. p.12
'~ lnforma\ic de temi. Trifa Florian şi l'ălruc Dumitru
,., idem

''" Idem
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educativ şi un anume profil al personalităţii. Prin acest profil se conservă şi se
reproduc rolurile în funcţie de sex, mai strict în societăţile tradiţionale şi mult mai
lax în societăţile moderne. "Tratamentul băiat-fetiţă din partea părinţilor este
asimetric. Diferenţierea se amplifică în perioada copilăriei prin tipul de jucării
cumpărate, îmbrăcăminte, inhibarea sau încurajarea unor reacţii spontane'' 07 • Copiilor
li se induce, atât un set de valori şi norme generale, cât şi un set de conduită specifică
sexului căruia îi aparţin.
La nivelul educaţiei tradiţionale distincţia între masculin şi feminin apare
mai pregnant, deoarece muncile casnice erau apanajul strict al sexului feminin. De
aceea, pe lângă dobândirea cunoştinţelor despre creşterea animalelor şi a muncilor
agricole. fetele, - de la o vârstă destul de fragedă, pentru mentalitatea actuală, urbană
-, mai trebuia să deprindă toate muncile casnice, ceea ce se făcea treptat, ocazional
şi se desfăşura în interiorul gospodăriei, neavând un caracter ritualizat.
Deprinderea torsului şi ţesutului a fost o primă etapă deosebit de importantă
în procesul educării fetelor pentru a deveni femei. pentru că ele trebuia să asigure
vestimentaţia întregii familii, încercând mereu să fie bine văzute de colectivitate şi
să-şi menţină o bună reputaţie, ştiută fiind zicala că "bărbatul este oglinda muierii".
Toate informaţiile converg spre observaţia că dintre primele munci specific feminine,
fetele învăţau să toarcă. Deprinderea torsului şi ţesutului a primit semnificaţii iniţiatice
la multe popoare ale lumii 0 R_
Vârsta la care începeau torsul era destul de fragedă; pentru că era o muncă
care se deprindea destul de greu aveau nevoie de timp pentru a dobândi experienţă.
În funcţie de starea materială a familiei şi de numărul membrilor ei, fetele începeau
să toarcă chiar de şase-şapte ani 09 , iar altele între zece şi doisprezece ani7°. După
deprinderea torsului învăţau să facă lucru de mână, cel mai adesea să tricoteze ciorapi
şi pulovere 71 • Urmau apoi, de pe la cincisprezece ani, ţesutul7 2 şi ornamentarea
textilelor şi a pieselor de îmbrăcăminte • Toate acestea le deprindeau de la mame şi
bunici7\ la început din curiozitate, din spirit de imitaţie, iar mai apoi prin
constrângere 75 •
73

7
Ioan Radu. Petru llu]. Liviu Matei. Psiholoxie socială. Ed. Exc S.R.L., Cluj-Napoca. 1994, p.252254
'·" Mim:a Eliade. Eseuri, Ed. Ştiinţifică. Bm:ureşli. 1991. p.294-295
'·" Informaţie de teren. Hol Floare şi Petruţ Elena
'" Informaţie de teren. Gherman Ecaterina şi Mortan floare
71
Idem
" Informaţie de teren. Hot floare
" Informaţie de teren. Mortan Floare
" lnforma!ie de teren. Gherrnan Ecaterina. Marta Ileana. Petruţ Elena. şi Enăşcuţ Silvia
" Informaţie de teren. Gherrnan Ecaterina şi Marta Ileana
'·
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Fiecare fată trebuia să ştie să facă toate treburile casnice înainte de a se mărita 7".
Astfel, educaţia era completată cu gătitul, debutând cu aluatul de tăiţei, întinsul foii
şi tăiatul tăieţcilor 77 , continuând cu gătitul propriu zis 78 şi, în ultimele decenii trei,
patru decenii ale secolului XX, cu preparatul prăjiturilor 80, fetele ajungând, astfel,
să fie mai pricepute decât mamele lor. Au fost şi cazuri extreme, când unele au
învăţat să gătească mai devreme, la unsprezece ani 81 , iar altele abia după ce s-au
măritat, alături de soacre 8~. În situaţiile în care mamele se îmbolnăveau, fetele
mărişoare, de zece, doisprezece, paisprezece ani preluau toate treburile casnice.
Informatoarele care povestesc despre asemenea situaţii subliniază că erau îndrumate
de mamele lor bolnave 8', de bunici sau că şi-au îndrumat ele, la rândul lor, fetele 84 •
Dar, au fost şi cazuri când au început să gătească îară a fi supravegheate şi îndrumate,
repetând din memorie acţiunile mamclor8 5 • Chiar dacă mâncarea nu ieşea bună, se
mulţumeau cu ea, pentru că nevoia de hrană învingea.
Alte munci specific feminine erau făcutul curăţeniei şi spălatul hainelor,
care erau deprinse treptat, începând de pe la zece-doisprezece ani 86, alături de mamele
lor sau de cumnate 87 •
Fetele din familiile sărace erau date ca servitoare, pentru a câştiga banii
pentru haine, mai ales dacă erau mai multe fete la părinţi 88 , dar şi pentru a se învăţa
cu treburile casnice şi a deveni bune gospodine 89 • Treburile casnice le-ar fi învăţat
oricum acasă, dar aveau nevoie de bani, nu doar pentru haine, ci şi pentru constituirea
zestrei, îndatorire presantă atât pentru părinţi, cât şi pentru fete. Această presiune
este ilustrată atât de semnificativ de informaţia de teren, folosită în rândurile de mai
sus: "când năşteau muierile, şi era întrebat bărbatu' ce are băiat sau fată, dacă era
fată nu zâcea că-i fată ci, şapte perini şi un dricar, că asta era zestrea fetelor. Că fata
trebuia să aibă haine şi păntru ea şi păntru casă" 90 •
1

Idem
Idem
1
• Idem şi Mortan Floare
79
Inforrna\ia este confirmată de toate persoanele chestionate
•o lnforma\ie de teren. Marta Ileana
"' Informatic de teren. Ro\ Floare
•~ Informatic de teren. Marta Ileana
"' Informaţie de teren. Mortan Floare
"' Informatic de teren. Gherman Ecaterina
"' Informaţie de teren, Mortan Floare şi Marta Ileana
"'' Informatic de teren. Bot Floare
"' Informaţie de teren. lle /\urina
•• Informaţie de teren. Petrut Elena
9
• lnforma\ie de teren. Cihcrman Ecaterina
9
'' lnforma\ie de teren, Bol Flo.irc
•

77
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Fetele mergeau şi în oraşe să "servească", mai ales iarna când acasă nu aveau
atât de mult de lucru, dar şi vara pentru a primi în schimbul muncii lor grâne. Unele
dintre ele au părăsit, în acest scop, casa părintească chiar la nouă ani 91 •
Perioada petrecută în oraş era de cele mai multe ori o perioadă fastă, deoarece
fetele nu doar că îşi însuşeau treburile casnice şi câştigau bani 9 ~. ci şi pentru că
intrau în contact cu cultura urbană în general, cu noutăţile în mod special, care
odată asimilate, urmau să fie transpuse acasă, în lumea rurală.
Desigur, de la acest regim de viaţă au existat excepţii, mai ales În familiile
cărora le-au murit copiii şi au rămas doar cu câte o fată, aceasta era protejată şi
scutită de la munci, dar ceea ce n-a învăţat acasă, a învăţat alături de soacră fiind
nevoită să facă "tăt lucru, c-o trăbuit!" 93
Pentru fetele sărace, mai ales, era important. nu doar să fie frumoase ci, să
dobândească renumele de fată harnică, pentru că aşa aveau şanse mari de a se căsători.
Fetele leneşe erau "mai înapoiate, nu se măritau aşa iute, nimeni nu le făcea curte" 94 ,
dar dacă erau bogate aveau "trecere" pentru că le mărita averea 95 .
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FAMILY LIFE IN RURAL SOCIETY FROM

CRIŞANA

ABSTRACT

The present paper is the first part of a larger study on family life in the rural
world, on children education. especially girls, hygiene and sexual education.
Family relationships, relationships between generations, the woman 's place
in the family, the qualities she had to have are all subjects discussed in this study.
One theme that is not met so often in the specialty literature is that of
children education. Within this theme, our interest focused on girls' education duc
too the fact that the social pressure was stronger upon them: they had to master all
feminine occupations, a compulsory obligation when a marriage was settled.
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ASPECTE ALE PRACTICĂRII OLOITULUI ÎN SATE DIN
CRIŞANA ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA ŞI
ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
IOANGOMAN

Un loc aparte în regimul alimentar al omului din satul tradiţional îl ocupau
mâncărurile gătite cu ulei vegetal. În perioada postului, mai ales, când deseori „ţăranul
trăia mai mult pentru Dumnezeu decât pentru el" 1, oricât de sărăcăcioasă era hrana
acestuia, uleiul era un produs care rareori lipsea din casa unei gospodine.
În absenţa unei cantităţi suficiente de seminţe se obişnuia uneori ca acestea
să fie consumate în stare naturală, zdrobite doar la piuă şi cernute pentru a li se
înlătura impurităţile ( coaja). Făina rezultată ( cunoscută în satele din sudul Bihorului
sub numele de „târbă", iar în alte locuri sub cel de ,julfă") se folosea la preparatul
mâncării fie direct în compoziţia acestora (cazul sarmalelor), fie amestecată cu puţină
apă pentru a fi unsă mai uşor (la coptul plăcintelor, la gătitul tă iţei lor cu varză etc.)2.
În acest scop, nu de puţine ori, se întrebuinţau şi seminţe mai puţin utilizate în zilele
noastre ( cele de cânepă', de in, de bostan, sâmburi de nucă sau chiar j ir de fag - care
folosit însă mai mult timp producea dureri de cap şi ameţeli) • Din ce în ce mai
frecvent, în secolul al XVIII-iea, pentru obţinerea uleiului, va începe să fie folosită
şi floarea-soarelui (mai ales în zonele din câmpie cu potenţial agricol ridicat). De
pildă, la nivelul comitatului Bihor, în plasa Sâret, în 1735, din 43 de localităţi
conscrise floarea-soarelui se cultiva în 33 de localităţi (un total de 33980 de bucăţi
sau ,.clopuri" de floarea-soarelui), iar în 1745 din 45 de localităţi conscrisese cultiva
în 40 de localităţi (59620 de bucăţi)5. În plasa Oradea, în 1746, din 111 localităţi
4

Vasile Băncila. Duhul stirbătorii, Editura Anastasia. Bucureşti. 1996. p. 62
Valer Hutură. Pivele de ulei 1i1 Transilvania, în Revista M11zee/or, nr. 2. Hucurcşti, 1965 (în continuare
Valer Sutura, Pii·ele de ulei ... ), p. 126; Idem. Contrib11ţii la sflldiul instalaţiilor tehnice ţârtineşti din
Munţii Apuseni. în Revista de etnografie şi folclor, Tomul 9, Nr. 6, Bucureşti. 1964 (în continuare
Valer Butura. Contribuţii la studi11/ instalaţiilor ... ), p. 601
3
Nicolae Rot. Cânepa în credinţele şi practicile magice româneşti. în A1111ar11/ Muze11/11i Etnografic
al Tramilvaniei pe anii /968-/970, Cluj-Napoca. 1971. p. 280
• Valer Butură. ( ·omrib11ţii la st11di11/ instalaţiilor ... , p. 600-60 I
'În I 735. în RcrckbOszormcny se cultivau 7300 de bucăti sau "clopuri" de floarea-soarelui. Komâdi
- 4490 bucăti, Zsăka - 3490 bucăţi. Acsăd - 2140 bucăti, Tepe - 2070 bucăti. Torda - 1850.
Berety6ufalu - 1560 bucăti, Sămson - 1350 bucăti. B. U_jfalu - 1250 bucăţi. Băn1nd - 1120 bucăţi.
Pocsa_j - I 020 bucăti. Udvari - 890 bucăti. Mikepercs - 850 bucăţi, Mezokcresztes - 720 bucăţi.
1

2
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conscrise în I 07 se produceau 78925 bucăţi de floarea-soarelui (vezi anexa 1)6, iar
în 1753 din 111 localităţi în I Ol se cultivau 40702 bucăţi de tloarea-soarelui7. Un
aport considerabil la producerea uleiului în această perioadă îl vor avea şi seminţele
de dovleac, mai ales odată cu răspândirea culturii porumbului, alături de care se
putea semăna fără să necesite un loc special. Drept dovadă şi numărul mare de
astfel de produse menţionate, la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului
al XIX-iea, în registrele de evidenţă ale stăpânilor de pământ din zonă. În sudul
comitatului Bihor, de pildă, în provizoratul Beliu al Episcopiei romano-catolice, în
1795 se obţineau din decimă 2400 de bostani 8 , în I 823 - 9750 de bucăţi 9 , iar în

Bedo - 690 bucăti, Kcirllsszegapăti - 630 bucăti, Hencida - 550 bucăti. Bojt - 490 bucăti, Găbojăn
- 480 de bucăti. Yăncsod - 370 bucăli, Yekerd - 300 bucăţi, Yertes - 300 bucăţi, Derecske - 270
bucăti, Darvas - 230 bucăli. Szcntpeterszeg - 150 bucă\i, Furta - 140 bucăti. Bajom - 120 bucăţi,
Borş - 120 bucăţi. Csokmo - I 00 bucăti. Sărând - IO0 bucăti. Esztăr - I 00 bucăţi, Sântion - 60
bucali, Kaba - 60 buca\i, iar în I 746, Komadi - 5580 de bucăti, Ciăbo~Jăn - 4950 bucălt, Hărănd 4900 bucăţi, Berekboszonncny- 4040 bucă\i. Acsâd - 3600 bucăti. Dcrecske - 2940 bucă\i. Paicu 2690 bucăti, Bcrctyoufalu - 2180 bucăţi, Mczokcresztes - 1800 bucăti, Sântion - 1150 bucăti. Borş
- 61 O bucă\i. Văncsod - 680 bucăti, Bojt - 1420 bucă\i. Artand -460 bucăţi. Kiircisszegapâti - 1620
bucăti. Szakâll - I 00 bucăti. Magyarhomorog- 270 bucăti. Furta - 21 O bucăti. Yekerd - 380 bucăţi.
Csiikmo - 500 bucă\i. Zsăka - 1390 bucăţi. Pelerd - 780 bucăţi. Pocsaj - 2240 bucăti. Esztâr- 1130
bucăţi. Hcncida - 700 bucăti. Szcntpetcrszcg - 710 bucăţi. H. Ujfalu - 2180 bucăti, Bakonszeg 1700 bucăţi. Ton.la - 1790 bucă\i. Râbe - I 920 bucă\i. Bajom - 400 bucăţi, Ud vari - 31 O bucăti,
Szcrcp - 400 bucă\i. Tepe - 580 bucă\i. Yertcs - 1280. Monostorpăllyi - I 00 bucăti. Bagos - I 00
bucăţi. Sărând - 330 bucă\i. Mikcpercs - 111 O bucăţi. Sâmson - 1280 bucăţi.) Arhivele Nationalc
ale României- Dircc\ia Judctcană Bihor. Fund Prefecturajudeţu/11i Bihor (în continuarcAN-DJAh.
Fond Prefectura ... ). rola 33. d. 84. f. 39-40. 42-43
'·Ibidem.rola 33. d. 87. f. 121-126
7
În 1753 în Parhida se obtincau 1580 de bucăli. în Ciuleşti - 161 Obucăţi, în Botcan - 1180 bucăti.
în Bălaia - I OI O bucăţi. Pic leu - 990 bucăti. Incu - 976 bucăţi, Husasău de Criş- 940 bucăţi, Sârbi
- 940 bucă\i. Copăcel 880 bucăţi. Tămăşeu - 850 bucăli, Săcădat 750 bucăţi, Surduc - 750 bucăti.
Sălard - 740 bucăli etc.). Ibidem, rola 33. d. 87. r. 128-132
• În 1795 de la cei din Chişlaca se obţineau 300 de bucăţi de bostani, de la cei din Craiva - 300 de
bucati, de la cei din Seliştea- 300 de bucăti, de la cei din Nenniş- 300 de bucă\i. de la cei din Crai va
-200 de bucăti. de la cei din Ucuriş- 200 de bucăti. de la cei din Coroi - 200 de bucăti, de la cei din
Mărăuşu Mare - 200 de bucă\i. de la cei din Bodiu - 150 de bucăti. de la cei din Bolfei - 150 de
bucă\i. de la cei din Bârzcşti - 100 de bucăţi etc. Idem, Fond Episcopia romano-catolică. Acte
economice (în continuare AN-DJBh. Fund Episcopia romano-catolică ... ). d. I 659. r. 5
9
În 1823 cei mai mul\i bostani se ob\incau de la cei din Mocirla - 1200 de bucăţi, din Chişlaca I OOO de bucăţi. din Mărăuşu Marc - 600 de bucăţi, din Bochia - 600 de bucăti. din Ucuriş- 600 de
bucăli, din Hăşmaş- 400 de bucăti. din Călacca - 400 de bucăti. din Olcea - 400 de bucăti. din Ş iad
300 de bucăti. iar cei mai pu\ini de la cei din Bolfei - I 00 de bucăli. din Urvişu de Beliu - 150 de
bucăli, din Bârzcşti - 150 de bucăti. din Coroi - I 00 de bucăţi, din Crai va - IO0 de bucăţi, din
Poci uşa de Heliu - I 00 de bucăti. din Ciunteşti - I 00 de bucă\i etc. Ibidem. d. 1670. r. 345
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provizoratul Vaşcău al aceluiaşi stăpân feudal, în 1845, se obţineau 2600 de bostani
(din satele şpanatului Lunca - 900 de bucăţi şi din cele ale şpanatului Vaşcău 1700 de bucăţi) 10 • Cultura dovleacului rămâne devenind una din ce în ce mai
răspândită şi în alte zone din comitatul Bihor. Pe domeniul Capitlului, în 1813 cei
din Chişirid dădeau decimă 300 de bostani, cei din Gurbediu - 290 de bostani, din
Tepe- 80 de bucăţi (în condiţiile în care pe terenul alodial al stăpânului se obţineau
500 de bucăţi)", pentru ca mai târziu cultura acestuia să poată fi întâlnită chiar şi în
zonele mai înalte (în 1843, în Gălăşeni şi Zece Hotare, din 33 persoane înscrise - 17
cultivau bostani obţinând 594 de bucăţi din care 66 dădeau dijmă, în Josani - 55 de
persoane cultivau 495 de bostani din care 55 de bucăţi dădeau dijmă, în Măgeşti - 7
persoane cultivau 207 bostani din care 23 dădeau dijmă'~). Cu toată răspândirea
culturilor cu un randament mai mare de seminţe oleaginoase (floarea-soarelui în
principal) nu se va renunţa, mai ales în zonele izolate (puţin prielnice agriculturii),
nici la vechile specii de plante folosite până atunci (cazul inului 13 al cărui ulei va fi
folosit până târziu în alimentaţie în satele din Munţii Apuseni sau a celui de nucă
folosit de comunităţile din zonele mai adăpostite, cum era şi cea a Beiuşului, unde
„existau nuceturi întinse") 14 • În acest scop puteau fi folosite şi cele 216 „itze" de
nuci obţinute în 1843 de 12 persoane din Josani (din care 24 de „itze" dădeau decimă)
sau cele 36 de .. itze" obţinute de două persoane din Gălăşcni (din care dădeau dijmă
4 „itze") 15 • Indiferent de seminţele oleaginoase folosite, un rol major în tehnologia
de obţinere a uleiului îl vor deţine instalaţiile utilizate în acest scop. Dacă în
majoritatea cazurilor procesul tehnologic se reducea la trei etape de lucrn (îarâmiţarea,
prăjirea şi stoarcerea seminţelor), tipologia instalaţiilor folosite era mult mai variată
şi substanţial diferită de la o fază la alta de producţie.
Pentru zdrobirea seminţelor, mult timp, se vor întrebuinţa doar pive de mână,
cilindrice (care aveau dispus un mâner pentru a fi întrebuinţate mai uşor) ori
10

Ibidem, <l. I 960. f. 5-6
Idem. Fond Capitlrll t.'piscopiei romano-catolice (în continuare i\.N-OJBh. /- ond Capitl11I ... ). Acta
miscel/anea, rola 207. d. I 03, f. 30
"Ibidem ..1ctele şedinţelor economice. rola 372. fascicolul V. nr. I 009, f. 3-4
"În 1795. I O localităţi din provizoratul Beliu al Episcopiei romano-catolice dădeau ca decimă din
seminte de in 5,7 masuri de Bratislava (Chişlaca - 0.4 măsuri. Craiva - 0.2 măsuri. Coroi - 0,2
măsuri. Ucuriş- 0,5 măsuri, Căla1.:ea - 2.4 măsuri. Bodiu - 0.4 măsuri, Mărăuş- 0.2 măsuri. Hârzeşti
- 0.2 măsuri. Nenniş-0.2 măsuri. Seliştea- 0.4 măsuri). pentru ca în I R23 decima dintr-un asemenea
produs să nu mai apară consemnată în dreptul nici unei localităţi. Idem, f"o11d Episcopia romanocatolicci.... d. 1659. f. 5; d. 1670. f. 345
" Valer Hutură. Co111rib11ţii la st11di11I instalaţiilur .... p. 600
11
i\.Jl,;-DJBh. Fond Capitlul .... Actele şedin/elor economice. rola 372. las1.:i1.:olul V. nr. I 009. f. 3-4
11
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dreptunghiulare, însă cu timpul, pentru a urgenta procesul tehnologic, se va trece la
adoptarea unora cu randament mai mare (piua cu ciocane acţionată cu picioarele,
piua cu roată de piatră acţionată cu mâna sau cu animalele, piua cu săgeţi acţionată
cu roată de mână sau roată hidraulică). Pentru storsul uleiului, în tot acest interval
temporal, se vor folosi atât dispozitive mai vechi (diferite tipuri de prese cu pene
bătute cu maiul), cât şi dispozitive mai evoluate (prese cu berbeci, prese cu şurub
simplu sau prese cu şurub şi grapă). Modul de asociere a acestor componente în
cadrul instalaţiilor ţărăneşti de producere a uleiului putea fi extrem de variat (se
puteau întâlni pive cu ciocane şi prese cu şurub, pive cu săgeţi şi prese cu berbeci,
pive cu ciocane şi prese cu pene, pive cu săgeţi şi prese cu şurub etc.)'6. În Crişana
puteau fi întâlnite oricare din aceste variante. În zonele cu potenţial hidrografic
ridicat, de regulă, predominau pivele cu săgeţi acţionate hidraulic şi presele cu şurub
(mai ales în zona Beliului, unde cei care deţineau mori de apă aveau deseori şi un
teasc), iar în locurile mai izolate, cu potenţial agricol limitat, vor fi folosite până
târziu pivele cu ciocane şi presele cu pene acţionate de forţa umană. O instalaţie de
acest fel se află şi în colecţia secţiei de etnografie a Muzeului Tării Crişurilor din
Oradea (nr. inv. 7958), achiziţionată din Criştioru de Jos în 1974, alcătuită dintr-o
piuă cu două ciocane şi un teasc cu pene din lemn. Piua este formată dintr-o troacă
( un buştean) de lemn (L= 112 cm: I= 28 cm) în care au fost scobite 2 oale cu diametru
de 21 de cm şi înălţimea de 19 cm, în care bat cele 2 ciocane (D= 12 cm, h= 25 de
cm) puse în mişcare prin intennediul unor cozi lungi (de I OS cm) antrenate cu
picioarele prin apăsare alternativă (în acest scop era prevăzută şi o bară de prindere
pentru cei ce le acţionau). Între ele cozile ciocanelor sunt fixate prin axe traversa le,
iar la capătul cu ciocanul au câte o contragreutate (prinsă prin cuie de lemn) pentru
a mări şi mai mult impactul loviturii. Presa de ulei are o alcătuire şi mai simplă fiind
constituită doar dintr-un buştean de lemn (L= l l O cm, I= 30 cm) cu o scobitură la
mijloc sub fonna unui trunchi de piramidă cu baza mică în jos, unde se introducea
dispozitivul pentru fixarea săculeţului cu seminţe şi două perechi de pene, bătute cu
maiul, pentru a stoarce uleiul.
Tehnologia de lucru era relativ simplă. Seminţele erau mărunţite la piuă, puse
în oala acestuia şi zdrobite cu ciocanul (acţionat cu piciorul în special de tineri motiv pentru care în jurul acestor instalaţii, mai ales în posturile mari, era un adevărat
spectacol), cernute pentru a se separa miezul de firimiturile mai mari ale cojilor,
prăjite (fapt pentru care pe lângă fiecare teasc exista şi un cuptor prevăzut cu o

16

Valer Bui ură. Pivele de ulei .... p. 126-133: Idem.

Cuntrib11ţii

la sh1di11I instalaţiilor ... , p. 601-606
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lespede) şi apoi stoarse în teasc 17 • Dacă în ceea ce priveşte modul de funcţionare a
preselor cu şurub acesta era asemănător cu a celor folosite pentru stoarcerea
strugurilor, în cazul preselor cu pene (cum este şi situaţia celei din colecţia muzeului
orădean) tehnica de lucru era diferită. În acest caz, seminţele după ce erau gata
prăjite erau puse într-un săculeţ care era legat bine la gură şi fixat apoi în dispozitivul
de stoarcere (practic două pene mai groase scobite la mijloc şi legate la capătul
superior pentru a nu se depărta una de alta), pus în presă şi strâmtorit cu pene. prin
batere cu maiul, până ieşea tot uleiul ce se colecta într-un vas amplasat sub teasc.
lnfonnaţii scrise despre aria de răspândire a acestui meşteşug în Crişana avem
doar de la sfârşitul secolului al XVIII-iea când, probabil ca unnare a înmulţirii lor,
stăpânii de pământ, pentru a le impune, încep să le consemneze. Cele mai multe,
cum este şi firesc, apar evidenţiate în zona de câmpie (mai ales acolo unde erau şi
importante resurse de apă pentru a pune în funcţiune roţile de apă a pivelor). De
pildă, în satele din provizoratul Beliu în tot acest interval de timp vor funcţiona un
număr ridicat de teascuri (9 - în 6 sate în 1794 şi 12 în 9 sate în 1847-1848). La
Groşeni în 1794 erau 3 teascuri ( 1 a lui Dsurds Mihaly - avea şi piuă de postav şi
moară de apă. I a lui Danez Dsurds -deţinea şi moară de apă), în 1808- 3 teascuri,
în 1810 - 3 teascuri, în 1815 - 3 teascuri, în 1823 - I. în 1840- I (a lui Bama
Kozma - avea şi moară de apă). în 1848 - 2 (I a lui Bama Kozma. I a lui lrimie
Gyorgy- fiecare menţionaţi şi cu câte o moară de apă). La Archiş, în 1794 - I teasc
(a lui Horhat luon - mai avea şi moară de apă şi piuă de sumane). în 1808 - 2
teascuri,în 1810-2teascuri,în 1815-2, 1823-1,în 1837-2,în 1842-1 (alui
Horhat Anton - mai avea moară şi piuă de sumane), în 1848 - 2 ( I Horhat Anton,
I Domutz Mnisi - fiecare cu moară şi piuă de sumane). La Benesti, în 1794 - 1 (a
lui Koras luon), în 1815 - I, în 1823 - 2, în 1837 - 2. în 1847 - 2 (I a lui Koras
Pavel, 1 a lui Mihok Pavel). La Craiva, în 1794 se percepeau 7 florini renani în
acest scop (probabil cu restanţe), în 1806 - I teasc (a lui Dragan Vaszalia), în 1811
- I (a lui Guller Onutz). în 1817 - 1 (a lui Dragan luon. avea şi un atelier de fierărie),
în 1823 - I. în 1837 - I, în 1847 - l teasc (a lui Drăgan Toagyer). La Ucuriş, în
1795 -2 ( 1 a lui Vlad Gyorgye. I a lui Szirb Petru), în 1805 - I (a lui Vlad Gavrila),
în 1811 - l (a lui Szirb Petru), în 1823 - l, în 1828 - I (a lui Szirb Lup. avea şi un
atelier de fierărie), în 1847 - 1 (a lui Matyok Vaszali). La Hâsmaş, în 1808 - I
teasc, în 181 O- I teasc, în 1823 - I, în 1840 - I (a lui Haska lgnatz, deţinea şi o
moară de apă), în 1842 - I (a lui Haska Tyodor- avea şi o moară de apă), în 1848 I (a lui Haska Tyodor). La Şiad, în 1795 - I (a lui Szabo Tyrika), în 1815 - I (alui
17

Idem. Piwle de 11/ei .... p.127
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Szabo luon - avea şi 2 mori de apă), în 1823 - I, în 183 7 - I teasc. La Coroi, în
1823 - I teasc, în 1837 - I, în 184 7 - I teasc (a lui Hanka Alexa). Sunt şi localităţi
în care asemenea instalaţii apar menţionate doar pentru o perioadă mai scurtă de
timp (Că/acea în 1794 - a lui Bogoşel Alexa, Mărăuşu Mare în 1794 - a lui Ottys
Mihâ.ly, Mărăuşu Mic în 1795 - a lui Ungur Toma, Bochia în 1848, Rogoz de Beliu
în 184 7 - a lui Dago Gyurka) 18 • În unele sate prezenţa teascurilor a fost consemnată
în mod repetat pentru o lungă perioadă de timp precum la Groşeni, Archiş, Beneşti,
Craiva şi Ucuriş de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi până la mijlocul secolului al
XIX-iea, la Hăşmaş din 1808 şi până în 1848, la Coroi din 1823 şi până în 1847, la
Şiad din 1794 şi până în 1837, fapt ce poate spune multe despre amploarea şi
importanţa acestui meşteşug în zonă.
Un număr apreciabil de teascuri vor funcţiona în această perioadă şi în satele
din provizoratul Oradea ale acestui stăpân feudal. În prima jumătate a secolului al
XIX-iea asemenea instalaţii apar consemnate la Biharea ( I teasc în 1811, I în 1817.
I în 1829, I în 1844 ), la Cociuha Mare (3 teascuri în 1829, 2 în 1832 şi 4 în 1844,
1 în 1848). la Oşand (2 teascuri în 1831, 2 în 1844 ), la /anoşda (3 teascuri în 1831,
I teasc în 1844. I în I 848), la Tulea (3 teascuri în 1831, I în 1844, 2 în 1848), la
Husasău de Tinca ( 1 teasc în 1831, 2 teascuri în 1844, 2 în 1848), la Râpa ( l teasc
în I 834, I în 1844 ). la Fonău ( I teasc în 1831 ), la Barand (I teasc în I 836, 1 teasc
în 1844, I în 1848), la Kereszles ( 4 oloiniţe în 1844, 3 în 1848), la Udvari ( I teasc
în 1796 - deţinut de Foldesi Janos, 4 oloiniţe în 1844), la Dumbrava ( I teasc în
I 848), la lăzcireni (I teasc în 1848), la Dicăne.şti (I teasc în 1848) 19 • Instalaţii de
acest fel încep să fie amintite acum şi în sate aflate în zone cu un potenţial agricol
mai redus cum erau cele din provizoratul Vaşcău (la Sălişte de Vaşcău, în 1805 era
I teasc, la leheceni în 1817 - I teasc, la Călugări, în 1805 - 2 teascuri, în 1817 - 3.
în 1823 se plătea pentru oloiniţe o taxă de 3 florini, iar în 1836- una de 2 forinţi) 20 •
Unele dintre acestea, mai ales cele domeniale, puteau avea o dimensiune mult mai
mare. De pildă, în 1809, oloiniţa din Gurbediu, aflată pe domeniul Capitlului (în
Prepozitura Mare), trebuia să aibă o capacitate destul de însemnată dacă din porcii
crescuţi pe lângă aceasta (hrăniţi probabil şi cu resturile ce rămâneau după stoarcerea
uleiului) erau luaţi în evidenţă în acest an 226 de purcei „roşii" şi 305 purcei
1
• /\N-DJBh. Fond Episcopia roma110-catolicâ .... rola 52. d. 2416, f 40. 53. 63: d. 2422. f. 120-165,
224-272. 195-242: d. 2424. r. 54-74: rola 58. d. 2437. r. 5-155: rola 59 d. 2438, f. 305-391; rola 6061. d. 2440. f. 239-312: d. I 659. f. I 46-148: d 1668.f.29:d.1670.[ 13-15:d.1686,f.23-26
,., Ibidem. d. 2050. r. 381-382. 405: d. 133, r. 321-327: d. 103. f. 13-14: rola 52, d. 2416. r. 62: rola
333. d. 3268. r. 633
20
Ibidem, rola 52. d. 2421. f. 6. rola 61. d. 2441. f. 2; d. 1928. f. 56v; d. I 944, r. 61 v
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mangaliţa" 1 •

Demersuri pentru înfiinţarea sau reconstrucţia unor astfel de instalaţii
vor face în perioada următoare şi locuitorii din alte sate. În 1836, Fabian Istvan din
Keresztes, tată a 8 copii, cerea prefectului comitatului Bihor să fie lăsat să construiască
o presă de ulei, deoarece având pământ puţin (2/8 părţi de sesie) este nevoit să facă
şi altceva pentru a-şi hrăni copiii"\ iar în 1846 Mester Istvan, din Barând, cerea în
mod similar dreptul să construiască o nouă presă de ulei în locul uneia mai vechi,
deoarece „localitatea avea mare nevoie de aceasta""'.
Fără a intra şi în alte detalii legate de tipologia instalaţiilor sau de natura
energiei folosite la punerea lor în mişcare (manuală, animalieră, hidraulică etc.),
studiul de faţă, pe baza informaţiilor arhivistice, încearcă mai mult doar să semnaleze
satele în care meşteşugul oloitului va fi practicat în această perioadă, făcând doar un
prim pas spre cunoaşterea unui asemenea subiect pentru a cărui aprofundare sunt
necesare noi cercetări.
Dincolo de toate acestea, instalaţiile pentru stoarcerea seminţelor oleaginoase,
indiferent de dimensiunea sau materia primă folosită, vor fi folosite încă mult timp
de lumea satului din Crişana, numai că, pe măsură ce uleiul produs pe cale industrială
va începe să fie accesibil şi puterii de cumpărare a ţăranului, numărul acestora se
diminuează treptat, ajungând în zilele noastre să dispară aproape complet. În aceste
condiţii, păstrarea unor asemenea instalaţii în cadrul colecţiilor muzeale din zonă
rămâne singura modalitate de care dispunem prin care putem menţine vie în memoria
noastră amintirea acestui meşteşug.

ASPECTS OF OIL MAKING IN VILLAGES FROM CRISANA IN THE 18 111
CENTURY AND FIRST HALF OF THE 19rn CENTURY
ABSTRACT

The paper concems severa] aspects regarding especially installations for
oii making in the villages of the I 811, and early 19,1i century. Starting from the
importance of oii in the villager's kitchen (especially in the long fasting days) and

11

Idem. Fond Capitl11I .... .-Ic/a miscellanea. rola 230. d. 154. f. 492
l'hingerea era adresată prefe1.:tului deoare1.:e ~panul din 101.:alitate i-a interzis lui Fabian Istvan să
continue construc\ia presei de ulei întrucât nu avea autoriza\ie. Idem. 1-·011d Lj1iscopia romanocatolică .... rola 586. d. 3588, f. 8
" Presa de ulei nou construită urma să tic pusă în mişcare de furia calului. în compara\ie cu 1.:ea
veche care era acţionată cu mâna. lhidem. f. 11-13
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the seeds used as raw material in this purpose (sunflower seed and pumpkin seeds)
we aim to describe the evolution of th is craft through the numbers of installations
used in oii making (presses), recorded more and more frequently in that period
(mainly in the registers of the great landowners in the area).
For a better illustration of the technique and work habits in this period, we
have also described the way in which such installation (present in the museum's
collection) works.
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Anexa I
Localităţile

din plasa Oradea care În 1746 produceau floarea soarelui (ANDJBh. Fond Prefectura ... , rola 33, d. 87, f. 121-126):
Nr.
crt.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Localitatea

floarea soarelui
buc.
Aleşd
670
Almaşu Mic
350
Alparea
1700
Aştileu
250
Auşeu
280
Bălaia
810
Bălnaca
380
Betfia
1090
972
Biharia
210
Birtin
Borod
250
Borozel
550
Borşa
400
Botean
770
Bratca
1420
Brusturi
2820
200
Bucea
Bulz
935
Burzuc
650
Butani
140
Cacuciul Nou
365
Cacuciul Vechi
320
Cauaceu
Călătea
190
Cetariu
2159
Cetea
280
Chcriu
170
Chijic
620
Chioag
660
Chistag
340

31.
32.

Cihei
Ciuhoi

33.

Ciuleşti

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Copăcel
Corniţei

Cuieşd
Damiş

Delureni
Dobricioneşti

Episcopia Bihor
Fâşca

Fegernic
Felcheriu
Fughiu
Gălăşcni

Gheghie
Groşi

llaieu

1800
700
1470
320
320
750
I IO
1450
1290
2674
216
440
410
1290
810
340
410
220

llodoş

1231

Hotar

971
460
2230
70
978
1520
1230
476
860
210
815

Husasăul de
Ineu
Josani
KisMaria

Criş

Lorău

Lugaşul

Lugaşul

de Jos
de Sus

Luncşoara

Măgeşti

Nagy Kereki
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Nădar

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Ortiteag

68.

Oşorhei

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Paleu
Parhida

85.
86.
87.

Negreni
Niuved
Oradea
Oradea-Olosig

820
820
276
60

Oradea-Vclenţa

Păulcşti
Peştere
Peştiş

Picleu
Poşoloaca
Rontău
Santăul

Mare
Sântelec
Sârbi
Sarcău

Săbolciu
Săcădat

Sălard
Săldăbagiu

386
610
962
460
1216
800
220
580
260
380
540
1260
1485
1080
752
900
3905

300

Sălişte

120
300
170

Seleuş

88.

Sfârnaş

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Spinuş
Subpiatră

Surduc
Şerghiş

Şişterea
Şuncuiuş
Şuşturogi

Tăşad

98.

99.
100.
IO I.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
11 O.
111.

920
100
857
Tilecuş
270
Tinăud
470
320
Topa de Criş
Ţeţchea
630
Ţigăneştii de Criş
370
Uileacul de Criş
1330
Uileacul de Munte I I 90
Urvind
650
Vadu Crişului
374
Valea Crişului
370
Valea Mare de Criş 770
Vârciorog
290
Telechiu
Tileagd

TOTAL

de

Munte
Sărand

Tămăşeu

96.
97.

840
330
310
710
680
885
569
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lnstala\ic de produs uleiul (piuă şi teasc) colcc)ia scqiei de etnogratk a Muzeului Firii Crişuri lor - inv. 7958

Numărul

teascurilor de ulei din provizoratul Bdiu al Episcopiei romano-catolice
în perioada 1794-1848
Anul-'
1808
2

Anul'
1815
2
1

Anul'
IR23
I
2

Hăşmaş

I
3
I

1
3
I

I
I
I

Rogoz de Bellu
Siad
l lcuriş de Beliu

I

I

I

Localitatea
J\rchis
Bcncşti

Anul'
1794
I
1

Bochia
Crai va
Groşcni

3

I

Anul'
1847-1848
2
2 (în 1847)
2
1
2
I
I
I

I. Arhivele Naţionale - Dircc\ia Judeţului Bihor, Fond Episcopia romano-catolicei clin
OradC'a. A,·te economice. rola 53. d. 2424. f. 74
2. lhidem. rola 52. d. 2416. f. 40
3. Ibidem. rola 52. d. 2416. f. 53
./. Ibidem. d. 1670. f. 13-15
5. Ibidem. rola 52, d. 2416. r. 63; d. 2423, f. 195-229; rola 54, d. 2424. f. 142-162
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Fragment din fila registrului de evidentă al provizoratului Beliu conform căruia locuitorii din
Cra1va trebuiau să plătească pentru teascuri în 1794 o taxă de 7 florini renani
(AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică ... , d. 1659, f. 146)
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Fragment din fila reg.istrulu i de evidentă al provi zoratului Beliu conform căruia locuitorii din
Mărăuşu l Mic trebuiau să plătească pentru teascuri în 1794 o taxă de 1 florin renan
(AN-DJBh, Fond Episcopia romano- ca to lică ... , d. 1659, f. 147)
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Fragment din fila registrului de evidentă al provizoratulu i Beliu conform căruia în 18 IO locuitorii
din Gro şeni pl ătea u pentru teascuri o taxă de 3 florini renani, iar cei din 1-t ăşmaş - de I florin
renan (A -DJBh. Fond Episcopia romano- catolică ... , d. 1668. f. 356)
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Fragment din fila regi strului de e v idenţă al provizoratului Bcliu conform căruia locuitorii din
trebuiau să plătea scă î n 1794 o taxă de 2 flo rini renani fiecare pentru teascuri
(AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică ____ d. 16S9, f_ 146v)
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Fragment din fila registrului de ev idenţă al provizoratului Beliu conform căruia Koras fuon din
Beneşti plătea în 179S o taxa de 1 florin renan pentru folosirea unui teasc
(AN-DJBh, Fond Episcopia roman o -catolică .... d. 16S9, f. I 16v)
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Fragment din fila registrului de evidenţă al provizoratului Beliu conform căru i a locuitorii din
trebuiau să plătească în 1823 o taxă de I florin renan valută vieneză pentru un teasc (ANDJBh, Fond Episcopia romano- catolică ... , d. 1670 f. 14)
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Fragment din fila registrului de evidenţă al provizoratului Beliu conform căruia locuitorii din
trebuiau să plătească în 1823 o taxă de 4 florini renani valută vieneză pentru două teascuri
(AN-DJBh Fond Episcopia romano-catolică ... , d. I 670, f. 13)
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Fragment din fila registrului de evid e nţă al provizoratului Beliu conform căruia locuitorii din
să plătească în 1823 o taxă de I florin renan valută vieneză pentru un teasc (ANDJBh, Fond Episcopia romano-ca tolică ... , d. 1670, f. I 5)
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Fragment din fila registrului cit: evidenţă al provizoratului Beliu conform căruia locuitorii llin
trebuiau să plătească în 1823 o taxă de 1 florin renan valută vieneză pentru un teasc
(AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică ... , d. 1670, f. I Sv)

Şiad

,~·
<

. ,,,
/

r ,.

-'Y

/, ;,-

r

,1,' .
.:{

·.,,;,, .

i

- 1

t

\

'

l·-1

:<
/.

I

1/.
rri

.

-

-·

'

.

t

'-

~-- ,, . i j

Fragment din fila registrului de evidenţă al provizoratului Beliu conform căruia locuitorii din
Groşeni şi Hăşmaş trebuiau să pl ătească fi ecare în I 823 o taxă de câte I florin renan valută
vieneză pentru teascuri (A -DJBh, Fond Episcopia romano-ca/o/ică ... , d. 1670, f. 14 v)
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Fragment din fila registrului de evidentă al provizoratului Vaşcău conform căruia locuitorii din
CAlugAri trebuiau să plătească în 1823 o taxă de 3 florini renani valută vieneză pentru teascuri
(AN-DJBh, Fond Episcopia

romano-catolică ... ,

d. 1928, f. 56v)

Fragment din fila registrului de evidenţă al provizoratului Vaşcău conform căruia locuitorii din
Călugări trebuiau să plătească în 1836 o taxă de 2 florini renani valută vieneză pentru un teasc
(AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică ... , d. 1944, f. 61 v)

https://biblioteca-digitala.ro

SCHIMBURJALIMENTARE LA TÂRGUL DIN BEIUŞ LA MIJLOCUL
SECOLU LUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLU LUI AL XX-LEA
SABINA llORVArH

Târgul ca principala instituţie de schimb a avut rol important în promovarea
relaţiilor economice facilitând un schimb între două părţii, ,,mână în mână" sau''ochi
în ochi'' după cum aprecia Fernand BraudeJI. Organizarea târgurilor la anumite
intervale de timp a fost posibilă datorită nevoii oamenilor de alte produse: nevoia
de echipament agricol, de bani de îmbrăcăminte, de ustensile sau de hrană. etc ..
Condiţii potrivite de dezvoltare a târgurilor au apărut la hotarul dintre dealuri şi
câmpii, acolo unde putea fi asigurat un schimb continuu" sau în centrul unei regiuni
intens populate care să fie antrenată în sistemul economic. I. Kecskes şi I.Kovacs.
spuneau despre schimbul de mărfuri că a stat până la mijlocul secolului al XIX -lea
sub semnul unei economii limitate din cauza slabei producţii de mărfuri. Prin urmare
schimburile se făceau prin intermediul târgurilor de ţară ca formă specifică a
economiei naturale'.
Târgul Beiuş se încadrează cu succes în parametrii de mai sus, fiind un
centru economic polarizator pentru satele din întreaga Depresiune Beiuş. Prin
Diploma din 5 iulie 1787 împăratul Iosif al li - !ea reconfirmă dreptul mai vechi al
oraşului de a organiza târgurile săptămânale în fiecare joi şi cele 4 târguri anuale: în
16 februarie, 4 mai, 3 august, 9 noiembrie. Veniturile târgurilor anuale se împărţeau
pe jumătate între oraş şi stăpân, iar cele ale târgurilor săptămânale reveneau doar
oraşului 4 • Aceste date organizatorice s-au schimbat în timp, târgurile, ţinându-se la
intervale ce ţineau de muncile agricole şi de ritmul recoltelor; astfel că primul târg
din an numit peiorativ ,,târgul de Broaşte" era ţinut în perioada .,câşlegi lor", perioada
dintre Bobotează şi Postul Paştilor; urma târgul de Sângeorz (Sf. Gheorghe)
sărbătoare ce marca începutul unui nou an agril:ol şi pastoral, l:ând se tocmeau
păstorii şi se stabilea plata lor, fapt care i-a dat numele de „târgul sluguţelor". Al
treilea târg de ţară, ţinut în Beiuş se desfăşura de sărbătoarea Sfântului Petru (29
iunie) şi marca începutul secerişului, angajându-se secerătorii pentru regiunile de
Fernand Braudel. .Jurnrile sc:himb11/11i. voi.I, Editura Meridiane, Bucureşti. p.16
Romulus Vukiincscu. P.Simioncscu. Drumuri şi popasuri străl'echi. Bucureşti. 1974. p. 111
; I.Kccskes şi I.Kovacs. l'nele aspecte ale schi111h11/11i ele mcirfi,ri de pe teritoriul patriei noastre i11
deceniile 6- 7 ale secolului al XIX -(ea, în A1111arul de Istorie şi Arheolo~ie. Clu_j. nr 3/1960. p.297
• Constantin Pa'"cl. Şenalele din Beiuş 1828 - 1928. Tiparul Tipografici Doina Beiuş. 1928. p.106
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şes; forţa de muncă fiind principala .,marfă" vândută. Cel de-al patrulea târg se
organiza în apropierea sărbătorii de Sfântul Dumitru când oamenii se pregăteau
pentru sezonul rece 5 •
Studiul de faţă are în vedere circulaţia produselor alimentare în târgul din
Beiuş de la mijlocul secolului al XIX - lea şi începutul secolului al XX-iea.
consemnate de care autorităţile oraşului Beiuş de la acea vreme. S-a încercat în anul
1855 crearea unei imagini de ansamblu a principalelor produse necesare traiului
zilnic - atât alimente cât şi combustibili pentru iluminat sau încălzit - pentru a
controla direct veniturile ce reveneau oraşului din vânzarea lor. Erau numite în
documente „mijloace necesare de trai" având notate şi preţurile pe unităţi de măsură
corespunzătoare fiecărui tip de marfă pe o perioadă trimestrială - martie, iunie,
septembrie şi decembrie". Produsele şi preţurile au fost înscrise în liste într-un mod
strict statistic şi fără a fi grupate pe categorii de produse. Având în vedere că ne-am
oprit doar asupra alimentelor, am dispus în lucrare un mod de prezentare grafic pe
categorii de produse vegetale, băuturi şi produse animale, cu scopul de a contura o
imagine despre frecvenţa lor în pieţe dar şi despre evoluţia trimestrială a preţurilor.
Interesul autorităţilor oraşului Beiuş pentru aceste mărfuri şi modul lor de
comerciali7.are a continuat şi în anii următori şi chiar la începutul secolului al XXiea.
I. Produse vegetale. Dintre produsele alimentare o frecvenţă importantă
în pieţele beiuşene o aveau produsele vegetale, iar dintre acestea făina şi produsele
de panificaţie au o diversitate apreciabilă ce e ilustrată în categorii de calitate.
Făina ca aliment de bază, era vândută în cantitatea numită majă vieneză (o
majă sau măsură însemna cca 60 de litri adică aproximativ 56 de kg. 7) în patru
categorii de calitate:/ăina de wâufinâ înregistra o valoare sensibil ridicată în luna
iunie (20 -21 florini) şi mai scăzută în decembrie ( 16- 18 florini);.făina de calitate
medie şi-a mentinut aproximativ preţul pe tot parcursul anului, (martie: 15 - 16
florini, iunie: 16 - 17 florini, septembrie: 15 florini, decembrie: 14 - 17 florini);
preţul făinii de calitate ohişnuită sau ordinară în martie avea preţul cel mai ridicat
de 12 - 13 florini, pentru a scădea în iunie (IO - 11 florini) şi septembrie (9 - I O
florini) pentru ca în decembrie să ajungă la valoarea din iunie;făina de secară avea

' Barbu Ştefănescu. Florica Ştefănescu. Relaţia dintre scirbcitoare şi târg Ca=ul târgurilor de /arci
Beiuş. în Biharea XXII -XX/li.I 1995 - 1996/, Oradea. 1999, p.77
,. AN - DJBh. Fond Primăria Oraşului Heiuş. ani cxtn:mi 1866- 1918, dosar 59, fila 134. 143. 158.
162
7
Bărsony Istvan, Papp Klăra. Takăcs l'ctt:r, Az ('rberrendezes Forrasai Bihar Vârmegyehe11 (/zvonrPle
reglementării 11rburiafr din comilatul 81/rur}, voi I. IJebrcccn, 2001, p.299
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aceia i evoluţie, de cădere a preţului cu menţiunea că în luna iunie nu era con emnată
aloarea de ânza r (martie: 9-1 O florini , eptembrie: 7 -8 florini , decembrie: 7-8
florini) 8, din cauze ce ţineau d perioada de reco ltare; ecara recoltându- e după orz
ş i grâu iar luna iunie ra perioada dintre între cele două recolte.
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Pâinea, a liment numit pe buna dreptate necesar - avea preţul tabilit p ntru
un font (un font în ernna O, 56 kg.) în funcţie d parametrii calitativi . Pâinea de
grâu fină în prime le două perioade trimestriale (martie, iuni ) ş i-a menţinut pr ţul
de 9 - I O creiţari cu o cădere sen ibil ă în a doua parte a anului ( eptembrie,
decembrie : 8 - 9 creiţari). Pâinea din grâu de calitate obişnuită (martie: 7creiţari ,
iunie: 7cr., eptembrie: 7cr., decembrie: 6 - 7cr.) i pâinea de s ecară (martie: 6 cr..,
iunie: 6 cr., septembrie : 7 cr., decembrie : 6 cr.) înregistra un preţ constant în întreg
Evolufia
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nul185S

B eîu ţ

ln

Q
,

1 • 1~•

. ,. 1, ,,..
•~l

Lor

l

►

~

..

„S

$,t,•

l1·t><v-.,t.l l •

( • ......,:

• A - DJBh fond
Primăria Oraşul ui Beiu . ani extremi 1866 - 19 18. dosar 59. fila I ~4 _ 143 , 158, 162
' Ibidem
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anul 1855· pâinea neagră de secară aflându- e pe cea mai joasă treaptă calitativă
se vindea în martie cu 3 creiţari penh·u un font, nefiind amintită în restu l anului 9 •
Legumele uscate, lintea, mazărea, fa olea puteau fi vândute într-o perioadă
mai lungă din an au în anul următor, nefiind afectate de o peri sabilitate imediată.
Lintea şi mazărea aveau aceleaşi preţuri pentru o majă austriacă· (martie - 8 florini
ş i 48 creiţari ; iunie - JO florini; în eptembrie legumele uscate lip e cdin tabelul de
preţuri , pentru ca în decembrie lintea ş i mazărea să se vândă cu 1O florini ş i 40
creiţari) 1 0 • Lintea şi mazărea au aceiaşi evoluţie de piaţă înregistrându-se o u şoară
creştere din luna martie şi până în decembrie. Facem precizarea că în luna septembrie
lipse c preţurile pentru toate cele trei produse, fapt pe care îl apreciem ca fiind legat
de perioada de cultivare în trimestrul W al anului iar noua producţie nu era încă
di sponibilă pentru vânzare. fa olea în primele două trimestre avea preţul u şor mai
mic decât celelalte doua legume tovarăşe, pentru ca în decembrie preţul să scadă la

•

•

t

jumătatea

celui din martie; ceea ce „trădează ' producţii în emnate ce puteau fi
dirijate spre târg şi care influenţau un preţ căzut .
Preţul orezului I font, prezent în aceste tatistici pe parcursul anului 1855
av~a o oscila~ sen ibilă fapt pe care î l considerăm ca ţinând de pârghiile comerţului
de import (martie - 20 creiţari· iunie- L8 creiţari , septembrie-20 creiţari decembrie
- 19 creiţari) ''·
Produsele amintite până acum erau completate de băuturi vândute în mod
obişnuit în pieţe: vin obişnuit (martie / pint- 20 creiţari ( un pint în eamnă cca 0,56
112 ) ; septembrie/ pint- 24 cr.; decembrie/ pint- 24 cr.)- berea, în primele trei trimestre
10

A - DJBh , Fond
162
11
ibidem

Primăria Oraşului Beiu ş,

ani extremi 1866 - 1918, dosar 59, fila 134, 143, 158,
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avea consemnat acelaşi preţ (mart ie, iunie, eptembrie / pint - 12 cr.) iar în decembrie
va lori le de vânzare lip eau. O altă băutură frecvent vândută în pieţe l e bihorene a
fost pălinca cu preţur i ridicate comparativ cu ce le lalte băuturi (martie, iunie
septembrie, decembrie / pint - 48 cr.). Cafeaua şi zaharul erau alte produ e ce îş i
trădau proven i enţa de import prin preţul de vânzare ridicat: un font de cafea era
ândut cu I fiorin în primele trei trimestn: ale anu lui 1855, iar î n ultimul trimestru
preţul la aceeaşi cantitate scade la 50 de creiţar i ; preţul pentru un font zahăr în
primele trei trim estre - martie, iunie, eptembrie e vindea cu 32 creiţari , pentru ca
în decem brie preţ ul pentru aceeaşi cantitate să crea că la 50 creiţari 13 .
N ce are" cons id erăm că erau ş i a lte produ e precum cereale le legum ele
sau fructele ce se găseau de cumpărat în pi eţe şi tâ rguri . La mijlocul s colul ui al
XlX - lea autorităţile din Beiuş au însem nat preţurile pe trei ani ( 1857, 1858, 1859)
pentru cerea lele, legume le şi fructe le aduse spre vânzare 14 •
1857

1858

1859

2 fl ./ 30 cr.
I fl ./46 cr.

2 t1 ./30cr.
I fl ./46 cr.

2 fl ./50 cr.
2 fl.

I fl ./ 30 cr.

I 11 ./ 30 cr.

I 11./ 80 cr.

porumb/ cubu l

2 11.

2

Ovăz/

I fl .

I fl .

I fl .

I fl ./36 cr.

I fl ./36 cr.
2 fl.

I tl ./36 cr.

2

I fl.

I 11.

I fl./ 36 cr.

I fi ./ 36 cr.

Produ se

râu / cubul
Orzoaic11 / cu bul
ceară

/ cubu I

cubul
Fasole / cubu l

Mere /

majă

Prune / mqjă
ire,e /
12

m ajă

I ll/ 36 cr.

I 11./ 80 kr

n.

DEX on line

A - OJ Bh. Fond
162
14
Ibidem, fil a 259
1J

211 .
I fl .

n.

Prim ăria Oraş ului Beiuş,

ani extremi 1866 - 1918, dosar 59, fila 134. 143 , 158,
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Gospodăria ţărănească dispunea însă şi de alte produse pentru hrană dar
care nu era consemnate ca fiind transformate în marfă de târg. Pe perioada celor trei
ani se nota pentru oraşul Beiuş că unele legume precum cartofi, varza şi ceapa nu se
vindeau în cantităţi însemnate fiind cultivate aproape exclusiv pentru consumul
propriu. Aceeaşi situaţie o cunoşteau şi unele fructe (mere, pere, nuci, prune, cireşe,
vişine) ce se aflau în cantităţi puţine şi asigurau hrana celor care le cultivau iar în
piaţă se vindeau doar în cantităţi mici 15 •
La începutul secolului al XX-iea gama produselor vegetale vândute de către
ţărani nu s-a modificat comparativ cu mijlocul secolul al XIX-iea doar că informaţiile
sunt mai numeroase şi mai complete în noul secol. Din modul de prezentare al
produselor reiese o evoluţie în modul de prelucrare al produselor de bază. Conform
unei alte evidenţe în 1914 un chintal de grâu ( I 00 de kilograme 1b) costa 36 de
coroane dar făina avea preţuri diferite în funcţie de calitatea ei exprimată în procente
astfel:
făină de grâu bună pentru aluat I chintal, calitate - 67, 5%, se vindea cu 60
de coroane şi 30 fileri;
făină pentru mâncare I chintal, calitate - 57, 5%, costa 56 coroane şi 70
fileri;
făină pentru pâine I chintal, calitate - 17, 4% costa 42 coroane şi 26 fileri;
un alt tip de făină numită măcinătură I chintal, calitate 22% era vândută cu
43 coroane şi 92 fileri;
un chintal de .\·ec:ară se vindea cu 28 de coroane din care se făcea făină cu o
calitate de 35, 3%; un chintal de făină vânzându-se cu 37 coroane şi 88 fileri;
făina de urz ~ra folosită în alimentaţie cu procentul de calitate de 57, 8%;
preţul pe chintal fiind de 34 de coroane şi 71 fileri.
un chintal de porumb se vindea cu 18 coroane iar făina de porumb avea o
calitate de 45%; chintalul costa 26 de coroane.
Se accepta o marjă de eroare de 3% la aceste procente de calitate 17 •
Alt mod de clasare calitativă a făinii datat în 1914 reiese dintr-o listă ce nota
preţurile unor produse prezente spre vânzare în acelaşi târg: I kg. făină tip O: 56 58 fileri; I kg. făină tip 5: 50 - 54 fileri; I kg. făină tip 6 : 50 - 52 fileri; I kg. făină
tip 7: 48 - 50 fileri; se adăugau alte două produse: I kg. de sare: 28 -32 fileri; I kg.
zahăr: 28 fileri 18 •

•~ Ibidem
"' DEX online
17
AN - DJHh. Fond
'" ibidem. lila 417

Primăria Oraşului Beiuş.

ani extremi 1866 - 1918. dosar 59, fila 406. 407, 411
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li. Produsele alimentare de origine animală prezente în acelaşi document
din 1855 făceau parte a emenea celor enumerate ca ,.,mij toace necesare de trai .
Autorităţile târgului Beiuş au avut în vedere mai multe categorii de came: carnea
de vită avea pe cele patru trime tre din an aproximativ acelaşi preţ cu o uşoară
creştere pe timpul verii (martie /font-6 6/5 creiţari ; iunie- 7 3/5 creiţari , septembrie
- 7 3/5 creiţari ; decembrie - 6 4/5), carnea de porc înregistra începând cu luna
martie o uşoară creştere cu preţul maxim atins în luna septembrie, ca apoi să scadă
uşor spre sfârşitul anului (martie/font- 14 creiţari , iunie/font-16 creiţari , eptembrie/
font - 18 creiţari decembrie - 16 creiţari)· carnea de oaie avea acelaşi parcur cu o
creştere sensibilă în septembrie făcând precizarea că în luna iunie nu sunt con emnate
valorile de ânzare 19 .Untura de porc, un aliment important în alimentaţia tradiţională,
fiind principala grăsime folosită în gătirea mâncărurilor în casă, se vindea în pieţe
la un preţ ridicat comparati cu tipurile de carne amintite (martie/ font - 48 creiţari ,
iunie - 42 creiţari , septembrie - 40 criţari , decembrie - 36 creiţari) 20 . Preţurile
relativ mari consideram că erau favorizate de faptul că acest produs nu se supunea
aceloraşi reguli de perisabilitate ca şi carnea spr exemplu, putând fi vândută într-o
perioadă mai lungă de timp.
evoia de carne era suplinită de urse provenite din categoria păsărilor de
curte, găini şi gâşte provenite din gospodării, reprezentând pe de o parte ursă de
venit pentru cei care le vindeau, de regulă ţăranii , iar pe de altă parte o sursă
importantă de carne şi accesibilă din punct de edere financiar 2 1•

19
20

21

lhidem. fil a 134. 143, 158
Ibidem
Ibidem
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Produ ele lactate înregi trau oscilaţii semnificative în funcţie de treapta
cu precizarea că cele de ca litate uperioară nu scădeau la preţ în mod
vizibil; laptele şi smântână de calitate bună/ pint în martie - 24 cre i ţari iunie - 22
creiţari, eptembrie - 20 creiţari, decembrie - 20 cre iţari· lapte şi smântână de
calitate obişnuită înregistrează o scădere bru că a preţului/ pint din ma1tie - 16
creiţari, până în iunie când e vindea cu 11 creiţari iar în septembrie ş i decembrie
cu 1O creiţari 22 • Se adăugau alt produ e alimentare lactate dar cu frecvenţă variabilă
precum untul (iunie/ font - 32 creiţari septembrie - 32 creiţari , decembrie - 32
calitativă

• LW<

creiţari) şi caşul ( eptembrie /font - 20 creiţari)23, produse care în bună măsură e
preparau în gospodăriile proprii iar procurarea lor din pieţe era ocazională.
Cu câţiva ani mai târziu , în 1869 în târgurile din Beiuş s-a făcut eva luarea
aproape lunară a animalelor vândute în funcţie de câtă came şi grăsime se putea
obţine prin acrificarea lor, adăugându-se la aloarea totală şi co tul pieilor24 •
Începând cu 27 ianuarie 1869 s-au notat de către autorităţile oraşului Beiu ş
următoarele valori pentru animalele:
Numărde

Denumire

Preţfl ./cr.

22

23

24

Carnea

Se u sau

obtinută/font

animale

gră s ime/

I

bou

l
Valori medii

vacă

55 fl.
43 n.
49 fl .

240 fonii
220 fonţi
230 fonti

font
15 fonţi
18 fonţi
16 • fonţi

2

oi

7 fl .

55 fonii

8 fonii

i bidem, fila 134, J 43 , 158
Ibidem, fila 134 143, I 8
Ibidem, dosar 6, fila 30
https://biblioteca-digitala.ro

Preţul

pieilorfl ./ cr.
12 fl.
10 fi.
li fl .
2fl ./40kr.

(9)

Schimburi alimentare la târgul din

Beiu.ş

41

Valorile din 20 aprilie 1869:
I
I
media

bou

70 tl.

330 fonii

20 fon\i

vacă

50 tl.

250 fonii

20

60 11.

28Tfon\i

20 fonii

fonţi

12 tl.
8 11.
9

n.

Valorile din 26 iunie 1869:
I

bou

50 11.

275 fon\i

18 fonii

12 11.

I

vacă

36 tl.

25 fon\i

811.

43 ll.

200 fonti
237½

16 /2 fon\i

1 I l1./60k.r.

4 tl./50 cr.

35 fonii

6 fon\i

I 11./60 k.r.

media
I

oaie

1

27 iulie 1869:
I
I

bou

80 fl.

vacă

40 11.

320 fonti
200 fonţi

60 tl.

260

media
I

oaie

6 ll.

35

I

berbec

7 ll.
6 fl./ 50cr.

media

30 fon\i

911.

25 fonţi

5 11./50 kr.

27

fonţi

1
/2

7 ll./20 kr.
I tl./40 kr.

46 fon\i

6 fonti
4 fonţi

40 ½ fonţi

5fonţi

I 11./ 60kr.

I fli 80 kr

28 august 1869:
I

bou

80 tl.

310 fon\i

I
media

vacă

40

n.

210 fon\i

60 fi.

260 fon\i

I

oaie

5 11.

30

fonţi

I

berbec

611.

35

fonţi

5 fl/50 cr.

32 ½

media

28

fonţi

25 fon\i
26 ½ fonţi
6 fonii
4 fonţi

fonţi

5 fonti

9

5
7
I tl/60 cr.
2

n.

I Jl./80 cr.

26 septembrie 1869:
bou

80 11.

341

fonţi

20

I

vacă

50 ll.

204

fonţi

15 fon\i

65 fl.

272½fonţi

17½ fon\i

10 fl.

oi

9 fl/50 cr.

50 fon\i

8 fonţi

3ll./80cr.

media
2
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30 octombrie 1869:
I

bou

I

vacă

media
I
I
media

oaie
berbec

6011.
40 11.
50 ll.
4 ll.
5 11.
411/ 50er.

300 fonii
180 fonii
240 fonii
26 fon\i
30 fon\i
21! fonti

26 fonii
20 fon\i
23 fon\i
5 fonţi
4 fonţi
4 ½ fonii

14 11.
M11
11 ll.
I ll./60 cr.
2 11.
I 11./80 er.

27 noiembrie 1869:
bou

I
I
media

vacă

I
I

oaie
berbec

media

55 11.
32 11.
43!1/50 cr.
311/50 cr.
4 11./60 cr.
411./5 cr.

250 fonti
160 fonti
205 fonii
22 fonii
32 fonii
27 fonii

23 fonţi
11 fonţi
17 fonii
5 fonti
4 fonti
4 ½ fon\i

12 fl.
I! 11.
10 ll.
I ll/60cr.
2 11.
I ll./80 cr.

26 decembrie 1869:
I
I
media
2

bou
vacă

Ol

M3 fl.
34 11.
5811./50cr.
711 /50 cr.

372 funii
145 fonti
25 1/: fon!i
48 fon\i

30 fonii
14 fonii
22 fonti
10 fonţi

25 11.
7 11.
li 11.
3 11.

Lipsa oilor şi berbecilor de pe lista animalelor de came din aprilie e explicată
într-un act din 1870 când pentru lunile de iarnă - primăvară vânzarea lor se făcea
doar cu scopul de a fi ţinute de prăsilă şi nicidecum pentru tăiere~ 5 • Estimările
privind cantităţile de came se făceau în funcţie de greutatea animalului; astfel că
dintr-un bou de mărime mare ce se vindea cu 65 de florini în iunie 1869 se putea
obţine 3 măji şi 50 de fonţi de carne, 25 fonţi de grăsime iar pielea se vinde cu 14
florini. Un bou de mărime medie avea valori mai mici, obţinându-se prin tăierea lui
2 măji şi 75 de fonţi de carne, 18 fonţi de grăsime iar pielea se vindea cu 12 florinF 6 •
Avantajul de a vinde animalul tăiate lesne înţeles din faptul că 2 boi pentru tăiat în
aprilie 1869 erau vânduţi vii cu 180 de florini (în comparaţie doi boi pentru tras
21

2
"

Ibidem. fila 55
Ibidem, fila 35
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valorau 280 de florini). Însă odată sacrificaţi se obţinea 8 măji şi 50 de fanţi de
came ce se vindea cu 187 de florini. Se obţineau aproximativ 60 de fanţi de seu de
bună calitate şi 20 de calitate inferioară, în total vânzându-se cu 12 florini, iar cele
două piei valorau 28 de florini. Suma totală de vân7.are era de 227 florini, mult peste
preţul lor dacă ar fi fost vânduţi "în picioare"; doi boi de mărime medie ce valorau
140 de florini, după sacrificare se vindeau cu 175 florini. Acest sistem de calcul
fiind valabil pentru toate animalele care asigurau nevoia de came 27 şi care sunt
înregistrate în tabelele de mai sus.
Continuând cu datele despre vânzarea produselor animaliere spre începutul
secolului al XX -lea, ( 1914) nu constatăm modificări în ceea ce priveşte tipurile de
came vândută în târgul din Beiuş: aşadar un kilogram de came de vită costa I coroană
şi 28 de fileri iar cea „vândută din coş" costa 1 coroană şi 32 de fileri; un kilogram
de carnea de porc se vindea cu I coroană şi 60 de fileri; iar un kilogram de carne de
oaie cu I coroană şi 8 filerP 8 •
Documentele la care am făcut referire nu vorbesc despre provenienţa acestor
mărfuri ci doar le constată prezenţa pentru vânzare. Concluzionăm că parte a
produselor alimentare amintite sunt transformate în mărfuri de schimb de către ţăranii
din întreaga Depresiune Beiuş. Aşa că acolo unde documentele vorbesc de produse
„vândute din coş" admitem că este vorba despre produsele pe care aceştia le aduceau
spre vânzare cu căruţa sau pe jos. Dacă la târgurile săptămânale ţăranii din
împrejurimile Beiuşului susţineau în bună măsură schimbul, la târgurile anuale era
necesar un volum mult mai mare de marfă. De aceea schimbul de proporţii mari,
mai cu seamă cel de animale pentru tăiat şi de cereale era „sprijinit" de activitatea
negustorilor ce îşi cumpărau marfa direct din sate sau era adusă de la depărtare
pentru a o revinde cu un beneficiu pecuniar. Sunt aşa numiţii „chiujeri" ce obţineau
venituri frumoase din speculaţiile de piaţă.
Produsele alimentare aduse în târg vor fi fost mult mai variate decât cele
amintite mai sus, cum sunt cele care se pregăteau pe loc pentru a potoli foamea
celor veniţi de departe. Ştim însă din surse editate 29 că târgurile şi pieţele abundau
de gherete cu mirosuri îmbietoare de came friptă, de câmăciori, de covrigi şi colăcei,
de vin sau ţuică fiartă. Toate acestea fac subiectul unui comerţ cu amănuntul dând
târgului imaginea unui loc în care participanţii sunt „supuşi"' unui socializări intense.
27

Ibidem. fila 37
Ibidem. lila 417
29
Dr. Karoly Kos. t:tnogra(ia schimhuhti popular în Studii de etnowafle. Editura Kritcrion, 1999.
p.43 - 47
2
•
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funcţia comercială

cunoaşterea

a târgului era dublată de cea socială prin care se realiza
celuilalt prin port, prin vorbă şi obiceiuri, fiind loc de întâlnire al

oamenilor cunoscuţi

şi necunoscuţi.

FOOD EXCHANGE IN BEIUS FAIR-MIDDLE 19 1h CENTURY AND
BEGINNING OF THE 20 1h CENTURY
ABSTRACT

The study îs based on documents dated at the middle I 9'h century until the
beginning of the 20 1h century in which the authorities were making inventories of
the goods called "necessary means for living". ln the original documents, goods
were registered in tab Ies where quantity and price where written down. ln the prcsent
paper I have shown a graphic representation of the goods where I have diffcrentiated
vegetables and meat in order to see the price evolution on trimcster as the authurities
have registered in 1855. Similar information also comes from 1857, 1858, 1859
where other types offood are contained-fruits and vegetables. ln 1869 the authorities
from Beius fair made a monthly evidence of the prices for animals that had to
ensure the necessary meat for the fair. The same interest was in thc beginning of the
20 th century (1914) when one could see the evolution in the processing of some
products resulting severa! stages of quality and price for a product. These dates
draw the image of an intense commerce that has as purpose the solving of current
economica I problems of the participants at the fair.
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I. Pădurea şi habitatul uman
Din cele mai îndepărtate timpuri lemnul a avut o importanţă primordială în
civilizaţia omului. A fost folosit ca armă, ca material de construcţie pentru locuinţe,
ca întreţinător al focului, ca unealtă, ca resursă de hrană prin fructe etc. Din lemn,
omul şi-a confecţionat unelte, primitive la început. devenind tot mai sofisticate şi
ingenioase cu timpul.
Ca sursă pentru materia primă a fost pădurea. "Pădurea a fost sute de ani o
sursă inepuizabilă de materie primă pentru tot felul de meşteşuguri, alimentând şi
un comerţ dezvoltat cu produsele şi subprodusele sale numeroase'"'.
Într-un spaţiu geografic românesc cu un relief divers şi armonios orânduit,
lemnul ocupă o mare suprafaţă, punând stăpânire pe munţi, coborând pe dealuri şi
câmpii, într-un cuvânt este răspândit în toate cele trei forme de relief. Raportândune la zona etno-geografică ce intră în atenţia noastră, şi anume judeţul Bihor, "în
funcţie de etajarea condiţiilor fizico-geografice existente şi de întrepătrunderea
acestora, în cadrul judeţului se desfăşoară, de pe cele mai înalte culmi muntoase ale
Bihorului până în Câmpia Tisei, o vegetaţie subalpină, o vegetaţie a domeniului
forestier şi o vegetaţie de silvostepă"~.
Pe întreaga arie geografică a Bihorului vom întâlni, de pe crestele muntoase
şi până în Câmpia Crişurilor, o vegetaţie lemnoasă orânduită pe etaje, folosită în
construcţii. Molidul şi bradul în combinaţie cu paltinul de munte îl găsim între
1700-1 OOO m. Între I OOO şi 600 m, în Munţii Bihorului, Munţii Codru Mama, Pădurea
Craiului şi Plopişului întâlnim fagul, amestecat cu molidul şi bradul, în partea
superioară iar spre cota de 600 mapare în combinaţie cu gorunul, carpenul, ulmul şi
frasinul. Mai jos, între 500 şi 70 m apare stejarul în zona Beiuşului, pe dealurile
Pădurii Craiului, în Depresiunea Vadului, Bistrei şi Demei.
Stejarul pedunculat îl întâlnim în Câmpia Călacea, Miersig, Sărsig, Marghita,
pe dealurile din Drăgoteni, Beiuşele, Câmpia Nirului. Pe lângă stejar apare şi
carpenul, ulmul şi frasinul.
1
Paul Petrescu, Arhitectura ţârăneascâ de lemn din /fomtinia··. llucureşti. Ed. Meridiane. 1974. (în
continuare: Paul l'ctrcscu. Arhitect11ra ... ), p.6
~ I. O. lkrindci. lir. P. Pop. J1uleţ11{ Bihor. Bucureşti. Ed. Academici R.S.R.. 1972. p.52
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Din documentele secolelor X VIJI-XIX, putem să avem o imagine clară asupra
materiei prime folosite în arhitectura zonei.
Obţinerea, în Evul mediu, de terenuri arabile a avut o influenţă negativă
asupra pădurilor. "Agricultura la rândul ei - chiar mai puţină cât se făcea atunci încă a fost un duşman constant al pădurii, deoarece pământul era cultivat cu cereale
numai atâta timp cât putea da maximum de producţie" 1 .
Referindu-ne la secolul al XVIII-iea şi primele decenii ale secolului al XIXiea, perioadă care face obiectul referatului, pădurile din comitatul Bihor erau
proprietate feudală, laică sau ecleziastică. Se poate aprecia că pădurile (de fag, stejar,
carpen, brad, paltin, frasin etc.) ocupau o treime din suprafaţa comitatului 4 •
În partea de vest a Munţilor Apuseni, din Munţii Bihorului spre câmpie
pădurile coborau în trepte ca într-un amfiteatru.
Proprietate privată, lemnul din pădurile domeniale putea fi folosit de către
locuitorii comitatului doar în schimbul unor taxe sau prestări de muncă. Pădurile
săteşti care erau în proprietatea comunităţilor rurale încet, încet, au fost acaparate
de marii feudali.
În secolele XVI-XVII, se constituie alodiile, când nobilimea şi fiscul îşi
trec în inventarul lor suprafeţele cele mai bune de teren arabil, fânaţele şi pădurile.
Numărul pădurilor săteşti se împuţinează. Tot în această perioadă pădurile incep să
aibă o valoare din ce în ce mai mare în comparaţie cu alte bunuri imobile, cum ar fi,
spre exemplu, fânaţele.
Din această perioadă avem infonnaţii scrise despre preocuparea unor ţărani
pentru meşteşugul lemnului.
Până în secolul al X V Iii-lea, datorită întinderilor mari de păduri şi a
numărului relativ mic de locuitori, procurarea lemnului pentru nevoile lor nu întâlnea
piedici severe din partea stăpânului de pământ. Aceştia vor urmări o exploatare
raţională a pădurilor favorizând defrişările în vederea obţinerii de noi terenuri.
Defrişarea :st: făcea prin tăiere sau ardere. Cenuşa era folosită ca 'ingrăşământ, pentru
obţinerea potasei etc.
În zonele defrişate apar şi aşezări rurale cu toponimia specifică: Lazuri,
Brădet, Copăcel, Corniţei, Cărpinet, Poiana, Dumbrăviţa de Codru etc., pădurea
având şi ca influenţă asupra onomasticii: Codreanu, Urs, Lupi, Copăccanu,
Pădureanu, Cărbunar, etc 5 .
'Şt. Manciulca, Câmpia 'fisei. în 811lerin11I Socierăţii Regale de geografie, tomul LVII, 1939. p.22
'/\na llca. Din isroria pcid11rilor bihorene până la mijlocul secolul11i al XIX-iea. în
Biharea. Oradea. 1979-1980. p.87
' Ibidem. p.85
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Curtea imperială de la Viena impune, în secolul al XVIII-iea regimul austriac
în Transilvania. regim ce va promova o politică economică care va putea susţine
nevoile crescânde ale statului".
Pentru tema ce ne preocupă deosebit de importante sunt informaţiile legate
de răspândirea pădurilor, despre esenţele lemnoase, exploatare şi nu în ultimul rând.
despre meşteşugul lemnului.
În urbarii şi conscrierile urbariale de bunuri, în rapoartele oficiale, stocate
în arhivele nobiliare şi bisericeşti, vom întâlni destule informaţii legate de păduri,
mai cu seamă în documentele din secolul al XVIII-iea. Episcopia Romano-catolică
de Oradea şi Capitlul de pe lângă Episcopia romano-catolică de Oradea stăpâneau
cea mai mare parte a pădurilor din Bihor. Prima îşi întindea prioritatea asupra
Munţilor Bihorului. depresiunile Vaşcău lui, Beiuşului şi Beliului şi o bună parte din
dealurile şi câmpia din jurul Oradiei şi a comunei Tinca. Capitlul îşi întindea
proprietatea de la estul Oradiei până la limita răsăriteană a comitalului. Restul era
impărţit între câteva domenii nobiliare şi domeniul fiscal. Foarte puţine, dar existau
şi câteva păduri ce aparţineau composesoratelor, precum cele din Măgeşti, Vadu
Crişului, Gălăşeni, Dobricioneşti, Cacuciul Nou 7.
În secolul al X Vlll-lea, una din unităţile de măsură a pădurilor era ora, ceea
ce însemna timpul necesar unui om să înconjure pădurea pe jos. Avem cunoştinţă,
din documentele vremii că erau păduri mai mici sau mai mari de o oră. unele păduri
ajungând până la şase ore. În cazul pădurilor foarte mari se folosea ca unitate de
măsura ziua. Se consemnează, astfel, că în 1778, pădurea din Beliu putea fi
înconjurată într-o zi mare.
Alte unităţi de măsură erau pasul şi stânjenul. Spre exemplu, pădurea din
Nojorid avea, în I 778, o lungime şi o lăţime de şase sute de paşi.
Stânjenul, ca unitate de măsură, indica ce cantitate de lemn se putea tăia
într-un an, dintr-o anumită pădure.
Documentele secolului al XVIII-iea, şi anume Conscrierile domeniilor de
Oradea, Beiuş, Vaşcău şi Beliu, întocmite în 1778, oferă informaţii preţioase şi
amănunţite asupra pădurilor din localităţile celor patru domenii. Avt:111 o imagine
clară asupra întinderii pădurilor, a esenţelor lemnoase. dacă pădurile sunt tinere sau
bătrâne, ce alte esenţe de lemn cresc pe lângă esenţa dominantă. "În I 778, păduri
mari întinse în jurul Orăzii erau în satele Săldăbagiul de Munte, pădure de stejar şi
fag, în circuit de şase ore; Cetariu - pădure de stejar. în circuit de patru ore; Tăutelec
'· /hidem, p.lH,
' Ibidem. p.87
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- pădure de stejar şi frasin, în circuit de şase ore; Mierlău - pădure de stejar, fag,
frasin, ulm etc., în circuit de o oră şi jumătate. În zona Vaşcăului, satele Vărzarii de
Jos, Leheceni, Poiana, Criştior, Ghighişeni, Băiţa erau păduri întinse de fag şi stejar.
Satele Tărcăiţa, Tărcaia, Finiş şi loaniş din districtul Beiuşului aveau păduri mari
de fag, stejar şi pin''. Erau denumite "'Pădurea principelui şi Dealul Mare" 8 • Printre
esenţele dominante întâlnim: ulmul, teiul, aninul, plopul, carpenul, arţarul, salcia,
salcâmul etc.
În urma unor tăieri iraţionale s-a ajuns ca uncie păduri să fie aproape distruse,
ca urmare. în unele păduri, s-au sistat tăierile. Alte exploatări au fost drastic controlate,
pentru a proteja pădurea, stabilindu-se exact câţi stânjeni se puteau tăia anual din
fiecare pădure pentru a nu fi distrusă.
Documentele din primele decenii ale secolului al XIX-iea prezintă o situaţie
mai clară a pădurilor, a esenţelor lemnoase existente şi a modalităţilor de tăiere. În
această perioadă au loc parcelările şi măsurătorile pădurilor. Se întocmesc de către
ingineri silvici şi topografi schiţe şi planuri. Exemplificarea cu descrierea pădurii
din Băiţa din anul 1818, relevă o pădure ce se întindea în Munţii Bihorului, cu văi
adânci, pante abrupte, cu teren calcaros şi stâncos. Lemnul care predomină este
fagul, mesteacănul, bradul şi molidul. Pădurea este împărţită în patruzeci de parcele,
la fiecare parcelă specificându-se suprafaţa în iugăre. Sunt amintite, apoi, esenţele
lemnoase, vârsta pădurii, felul în care au fost exploatate şi starea actuală 9.
După înfrângerea răscoalei lui Francisc Răkoczi al II-iea, la începutul
secolului al XVIII-iea, arc loc o revigorare economică a Transilvaniei. În comitalul
Bihor au loc reorganizări ale proprietăţilor. Forţa de muncă fiind restrânsă, nobilii
făceau anumite concesii în acordarea unor facilităţi. Astfel, prin conscrierea
domeniului capitular din 1722, când, cu suma de 4-60 de florini, cinci sate îşi
răscumpără pădurea. şi au dreptul la lemne de foc şi construcţie. Alţii, pentru dreptul
de-a folosi lemne din păduri, erau obligaţi să transporte lemn la Oradea de trei ori
pe an.
Din 1772, odată cu reglementarea urbarială, se introduc noi reguli în privinţa
exploatării pădurilor. Iobagii pot folosi ca lemn crengile căzute şi uscate şi, cu
îngăduinţa nobilului, în lipsa acestora, poate tăia şi lemn din pădure pentru construcţii,
fără a avea voie să doboare lemne cc produc ghindă şi fructe. Ca plată, iobagii erau
obligaţi să transporte lemne pc domeniul nobilului sau unde era nevoie.
Provizorii şi şpanii erau cei care, până la sfârşitul secolului al XVIII-iea,
administrau pădurea, iar lor Ic erau subordonaţi pădurarii şi paznicii pădurii.
"Ibidem, p.88
9
Ibidem, p.94-95
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Personalul silvic, recrutat dintre ţărani, avea obligaţia să păzească pădurile,
să prevină pagubele.
Dacă în secolele XVI-XVII, şi mai înainte, populaţia era redusă şi suprafaţa
împădurită era mare, în secolul al XVIII-iea, în unna masivelor defrişării pentru
terenuri arabile şi înfiinţarea de noi aşezări, suprafaţa împădurită scade simţitor iar
pădurile se degradează din cauza unor exploatări necontrolate. În unna acestor
constatări, nobilii sunt obligaţi să ia unele măsuri, unde este cazul, pentru
reglementarea pădurilor. Se pune problema exploatării raţionale a pădurilor, a
refacerii şi protecţiei lor.
Pădurea beneficiază de atenţia împăratului reformator IosiflJ. care în 1781,
a dat ordonanţa pentru îngrijirea şi folosinţa raţională a pădurilor din anul 1781 10 •

II.

Meşteşuguri

legate de prelucrarea lemnului
Evoluţia în timp a unei aşezări - apariţia unor uliţe- este generată de anumiţi
factori cum ar fi creşterea numărului locuitorilor prin sporul natural sau prin mutare,
formele de relief propice pentru organizarea unor gospodării sau schimbarea
configuraţiei lor. Cca mai importantă cauză în diversificarea texturii aşezării rămâne,
însă, nevoia unui legături între grupul social şi mediul înconjurător al aşezării care
este principala sursă de existenţă: loc de arat, păşune, pădure; cu alte cuvinte vatra
satului şi câmpul. De toate acestea au trebuit să ţină cont şi oficialităţile timpului
când în secolul al XVIII-iea a început acţiunea de ·'tragere la linie" a satelor din
nord-vestul Transilvaniei 11.
Ocupaţia de bază a românilor şi implicit a locuitorilor din satele bihorene
rămâne agricultura. Cum spunea Jacques Le Golf: Timpul medieval este mai întâi
un timp agricol. În această lume, în care pământul reprezintă esenţialul şi în care
aproape totalitatea societăţii trăieşte din el în bogăţie sau în sărăcie, prima referinţă
cronologică este o referinţă rurală 1 ~. "Aşadar, şi istoria Tării Crişurilor trebuie
cuprinsă în primul rând în istoria sursei primare de existenţă - agricultura" 11. A
doua ocupaţie de bază rămâne creşterea animalelor.
În unele zone ale Bihorului, cum este partea de sud-est, unde relieful nu a
pennis o dezvoltare intensivă a agriculturii şi un păstorit, care să asigure necesarul
C. C. Giurescu, Istoria României. voi. III. Bucureşti. 1964, p.127-128. 733
I. Godca. Biserici de lemn din România - nord-wst11I lransifraniei. Bucureşti. Ed. :vtcridianc.
1966, (în continuare: I. (iodea, Biserici .... p.17
12
Jacques Le Gott Civili:a/ia occidemu/ui medieval. Bucureşti, Ed. Ştiinţifică. 1970. p.247
"Barbu Ştefănescu. Florica (ioina. Piese etnografice din zuna Bei11ş-lc1şcâ11. Muzeul Tării Crişuri lor,
Oradea, 1979. p.6
1
"

11
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de hrană. Datorită acestor realităţi precum şi a creşterii populaţiei, determină
specializarea unei bune părţi a locuitorilor în diferite meşteşuguri complementare" 14 •
În aceste zone cu pondere agricolă reduse, dar cu un bogat fond forestier, un
număr însemnat din populaţia rurală a devenit pricepuţi meşteri lemnari, lucrători la
pădure, dulgheri, rotari, văsari, tâmplari, spătari, etc" 15 •
Specializarea în prelucrarea lemnului în unele localităţi din Bihor, ştiind că
lemnul era materia primă de bază pentru locuitorii zonei, s-a dezvoltat datorită
condiţiilor social-economice din secolele XVIII-IX!. Această specializare a fost
posibilă şi datorită răspândirii pădurilor de la munte până la câmpie, fapt elocvent
pentru zona cercetată. Aici pădurea era din belşug în Câmpia Crişuri lor a Barcăului
şi Ierului, la fel în zonele de deal şi munte 16 •
Pe o suprafaţă geografică relativ mică, precum cea a Bihorului, au apărut
foarte multe sate specializate pe diferite meşteşuguri, în cele ce urmeaz.ă ne propunem
a insista doar asupra meşteşugurilor legate de prelucrarea lemnului:
lădărit: Budureasa, Hăşma~. Vârciorog, Preuteasa, Derşida, Nadiş,
Camna;
meşteri dubaşi: Archiş, Fânaţe, Budureasa, Bulz;
cărbunării: Bicaciu, Vărzarii de Sus, Cărbunari;
împletit de papură şi nuiele: Sălacea, Tarcea, Cherechiu, Otomani;
lemnărit: Acesta a constituit mult timp un meşteşug unic, prin care se
prelucrau diferite esenţe de lemn pentru anumite nevoi gospodăreşti şi
de uz persona I.
În timp lemnăritul s-a diversificat în specializări restrânse: bărdărit-Gurani;
dulgherit, văsărit, ciubărărit, dogărit sau butnărit, rotărit - Mierag, Topa de Jos şi de
Sus, Feneriş, Tărcă iţa; furcile de lemn, greblele, cozile utilizate pentru diferite unelte
- Burda, Cresuia, Beiuşele, Criştiorul de Sus;jugurile - Tărcăiţa şi Beiuşele; spătărit
- Valea Neagră de Jos; carele - Tărcă iţa; războaie de ţesut-Ceişoara şi Criştiorul de
Sus; laviţe şi scaune - Tărcăiţa şi Chişcău.
Tancred Bănăţeanu evidenţiază dezvoltarea satelor specializate şi datorită
modernizării economiei din secolele al XVlll-lea şi XIX-iea, impunându-se şi în
mediul rural, iar schimburile comerciale se amplifică.
"ibidem: I. Godea, Biserici ... , p. 18
N. Dunăre. Roilll satelor specializare in meşteşug11ri în dezvoltarea legăt11rilor dintre /ările
româneşti. în Ap11lum, voi. V I. Alba Julia, 1966, p.543
1
" Aurel Chiriac, Transportul şi desfacerea prodme/or meşterilor speciali:aţi în prelucrarea lemnului
din depresiunea Beiuş11/11i. în Crisia, XIV. Oradea. 1984. p.441
1
'
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"Pentru prelucrarea lemnului meşterul s-a folosit de unelte şi de instalaţii
tehnice. Printre cele mai vechi instalaţii tehnice de prelucrare a lemnului au fost
morile de ,Kânduri, numite şi fierăstraie sirnjoagăre. În comitatul Bihor cea mai
veche moară de scânduri menţionată documentar este din 1600, la Oradea. "Începând
cu secolul al X Vlll-lea sunt tot mai multe categorii de documente care ne vorbesc
despre construirea şi întreţinerea morilor, aprovizionarea, producţia şi valorificarea
materialelor( ... ). Morile de scânduri au un rol important în contextul vieţii socialeconomice de la apariţia lor şi până în vremurile moderne. Prin tăierea lemnelor
masive, în scânduri sau alte produse, au uşurat munca oamenilor şi le-au pus la
dispoziţie materialul de construcţie atât de necesar, mai ales într-o vreme când
majoritatea construcţiilor se făceau din lemn. Tot din materiale provenite de la mori
se confecţionau multe unelte, obiecte de uz casnic, agricol şi meşteşugăresc"' 17 .
Meşterul specializat apare în momentul când lucrează, pc lângă nevoile
proprii şi pentru nevoile comunităţii respective dar şi pentru altele.
O răspândire a meşterilor lemnari o putem avea din cercetarea lui Barsony
Istvan:
Tâmplari: Bale - 1, Diosig - I. Marghita - I, Săcuieni - l, Tileagd - I;
Dulgheri: Beiuş - I, Beliu - I, Brădet - 2, Briheni - 7, Budureasa - 2,
Câmpani - I, ferice - I, Gurani - 4, Ghighişcu - 2, Hinchiriş - 2, Câmp - I,
Călugăr - 2, Coieşti - 1, Mizeş - I, Siad - I, Sălişte I, Vaşcău - I, Săud - 2,
Otomani - 1, Sâniob - I, Săcuieni - 2, Cotiglet -1, Salonta - I, Tulea - 1;
Rotari: Cociuba - I, Betfia - 1. Meziad - 2. Sighiştel - 2, Şuncuiuş - I,
Cărand-1,Albiş-1, Marghita- I, Pocluşa-1, Sâniob-1, Săcuieni-2, Sălişte1, Tinca-1, Biharea-1, Tileagd-2 18 •
Diversificarea şi specializarea pe o anumită fază a prelucrării lemnului se
conturează mai ales în secolul al XIX-iea, când întâlnim meşteri specializaţi, dulgheri,
tâmplari, şindrilari, rotari, lădari, scărari,jugari, meşteri de unelte agricole, împletitori
de nuiele şi papură. În Meziad erau, spre exemplu. dulgheri specializaţi în construcţia
de case, din lemn pe care le montau şi vindeau în alte sate 19 •
17
Ana llca, Dornmente medievale despre morile de scânduri din Ţara Crişuri/or. în
Biharea. Oradea. 1977. p.142, 155
1
• Barsony Istvan, Bihar megye aci6z6 nepessege a XVIII. szâ:acihan (Taxele plâtite de populaţia
j11deţ11/ui Bihor i"n secolul al Xl'lll-lea), Debretin, în Magyar Torteneti Tanulmanyok (Studii Istorice
Maghiare). X V I. 1984, p.119- I 23
10
N. Dunăre. op. cit., p.545; Ioan Godea. Caructeristici ale c11/t11rii populare din Bihor. Bm:ureşti,
Ed. Sport-Turism, 1977, (în continuare: I. Godca. Caracteristici .... ) p.48: Barbu Ştefănescu
( coordonator) şi al\ii. Agrirnltură, meşteşug şi comerţ la loc11itorii zonei Beiuş11l11i în secolele XI "fi/XX. Oradea. Editura Umversită\ii din Oradea. 2001. (in continuare. Barbu Ştct"ănesi:u (wun.lumtlm)
şi alt ii. Agric11/t11ra ... ). p.161-168
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Din Munţii Apuseni, moţii coborau la târguri cu scânduri, ciubere, buţi.
dulgheri din Marghita, făceau acoperişuri de case, porţi şi fântâni, pe
drumurile cunoscute din vechime pc baza unor documente cunoscute în Evul mediu
sub numele de Passuale.
Alături de amploarea luată de meşteşugul prelucrării lemnului în secolele
XVIII-XIX, întâlnim o marc varietate de produse, datorată cererii dar şi marii
diversităţi a esenţelor lemnoase utilizate - gorun, fag, brad, salcâm, paltin, alun
etc.~ 0 •
Lemnarii trebuiau să cunoască toate tainele lemnului, de la anotimpul potrivit
tăierii până la esenţele lemnoase şi proprietăţile lor, care să corespundă cu necesităţile
obiectului creat. Gorunul, spre exemplu, lemn cu esenţă tare, se folosea la tălpile
casei şi pentru părţile componente ei. Gorunul era rezistent în timp, chiar dacă se
afla în pământ. Tot din gorun se făceau spiţele de roţi. Butucul roţii se făcea din
ulm, dar şi din.frasin. Tălpile săniilor se făceau din păr sau cer. Din jugastru se
executau jugurile pentru că era lemn uşor şi rezistent. Din frasin şi salcâm se
confecţionau zapii de la şireglă sau de la loitre. Bradul era folosit la scări, cozile de
sapă erau din fag, iar cele de secure din carpen.
Dulgheritul, bărdăşitul sau cioplitul, este un meşteşug vechi al unor
construcţii diverse şi al confecţionării de unelte ţărăneşti. Dulgherii erau simpli
ţărani, fără carte, care, cu unelte simple au ştiut să ridice case, biserici de lemn,
rezistente şi annonioase. Au ridicat anexe gospodăreşti, stâne, au confecţionat grinzi,
şindrile, precum şi unelte agricole şi obiecte de uz casnic. Practicat iniţial în familie,
pentru nevoile proprii, atelierul, era într-un şopron sau aer liber. Uneltele erau toporul
de cioplit, securea, firezul,jilău, mezdreaua etc.
Dulgherii, care lucrau în echipe, erau solicitaţi la ridicarea construcţiilor pe
domeniile feudalilor.
Din lemn de foioase, în special fag, confecţionau şi mobilier, numit mobilier
dulgheresc. Acestea erau cioplite cu securea şi cuţitoaia. Erau încheiate în "pană şi
uluc", cu cepuri şi cuie de lemn sau în coada rândunicii.
Meşterii

Lădăritul

Ţăranii din Budureasa, sat care în secolul al XVIII-iea devine unul din
centrele cunoscute în Transilvania în meşteşugul lădăritului, confecţionau lăzi de
zestre, lădoaie pentru făină, hambare etc~ 1•
20

A. Chiriac, op. cit .. p.441
Ioan Godea. Zona etnoKm./ică Beiuş,
1.ona ...• ). p.45
21

Bucureşti.

Ed. Sport-Turism, 1981 (în continuare: Ioan Godea,
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Acest meşteşug, în secolul al XIX-iea, se practica şi în Derşida, Preuteasa,
Borozel. Vârciorog, Serghiş, Nermiş, Camna, Nadăş, Călăţea.
Fagul, o esenţă tare, cu duritate mijlocie era folosit pentru confecţionarea
lăzilor. Se putea omamenta destul de uşor. Unde numărul lădarilor era mare, lemnul
se tăia fără a se ţine cont de anotimp. În mod normal lădarii îşi alegeau lemnul iama,
când era în repaus vegetal, iar seva era puţină în trunchiul copacului. Copacul trebuia
să aibă în jur de o sută de ani, să fie gros şi cu coaja netedă şi albă, să nu prezinte
noduri~~Meşterii din Budureasa folosind tehnica afumării, prin care o cantitate
importantă de umiditate se evapora şi din această cauză îşi permiteau să taie copacii
şi în alte anotimpuri.
Debitarea lemnului se făcea în scândură la dimensiunile cerute. Operaţiile
de tăiere şi confecţionare a lăzilor aveau loc în pădure. Meşterii din secolele XVIIIXIX, se mutau cu întreaga familie în pădure şi se reîntorceau în sat când terminau
comenzile de lăzi.
Când scândurile erau gata cioplite, se aşezau la uscat, la soare, cam 4-5
zile; alţii aşezau scândurile la afumat, pe ·'pălitoare". Prin afumare, se grăbea uscarea
lemnului dar se şi trata împotriva cariilor sau a altor microorganisme~ 3 • De asemenea,
stratul uniform de cărbune care se depunea, contribuia la conservarea lemnului.
Avea şi o contribuţie în ornamentare.
Şindrilitul

Meşteşug

care s-a dezvoltat şi a luat amploare când cererea de şindrilă,
draniţă sau şiţă, a crescut, cu deosebire în arhitectura orăşenească, şi era folosită la
acoperişul caselor, a bisericilor de lemn etc. În secolul al XVIII-iea, iobagii
meşteşugari din zona munteană, erau obligaţi să confecţioneze şindrilă pentru
construcţiile feudalilor.
Şindrila se confecţiona din lemn de brad, care era despicat cu securea şi
fasonat cu cuţitoaia sau mezdreaua. Pe latura groasă era scobit cu horjul în aşa fel
încât să se îmbine una cu cealaltă pentru a opri pătrunderea apei în pod" 4 •
Tâmplă ritul
Apare ca meşteşug specializat odată cu dezvoltarea arhitecturii. Uşile,
ferestrele şi mobilierul nu mai sunt confecţionate în tehnica dulgheritului, şi se
22

Ibidem
Barbu ~tcfăncscu (coordonator) şi alţii, Axric11lt11ra .... p. I J8
Maria Bocşe. Tradiţional şi contemporan in organi=area interior11/11i locuinţei bihorene. Zona văii
s11perioare a Criş11/11i /\"e,::ru. în Bihurea, XVI, Oradea. 191!6. p.170-171
2

'
11
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folosesc unelte speciale ca strungul, sfridele de diferite dimensiuni etc. Aceste unelte
erau folosite şi de rotari la confecţionarea şi repararea căruţelor şi trăsurilor, mijloace
de transport ce cunosc o evoluţie în secolul al XVIII-iea.
Butnăritul sau dogăritul era o specialitate a satelor moţeşti. Presupunea
confecţionarea vaselor de mare capacitate: butoaie, căzi, buţi, piue, traci, doniţe
etc. Lemnul folosit la doage era dudu I şi stejaru I. Doagele erau cioplite cu mezdreaua
pe scaunul de cuţitoit. Doagele lungi se ciopleau pe un scaun special cu o unealtă de
forma unei rindele cu gura cristurei întoarsă în sus. Pentru însemnarea fundurilor
butnarii foloseau compasul, pentru tăiat firezul; rindeaua pentru finisat. Produsele
lor erau solicitate pentru păstrarea fructelor, a vinului şi ţuicii.
Spătărit ul
Unii locuitori din Valea de Jos se ocupau cu făcutul spetelor de războF 5 •
Utilizarea spatelor era foarte importantă ţinând cont de faptul că
îmbrăcămintea se făcea în gospodărie. O parte din locuitorii din Valea Neagră de
Jos, Cusuiuş şi Rieni s-au specializat în confecţionarea lor:<>_ Lemnul se folosea
verde pentru că se prelucra mai uşor. Lemnul rămas se îngropa la umbră. Lemnul se
tăia în ''dupi" de I Ocm lungime. Confecţionarea dinţilor ocupa cel mai mult timp.
"După cioplirea lor. dinţii erau grupaţi în ''numărători'' de câte trei, zece numărători
formau o "păpuşă" sau "jirebie". Aceste "păpuşi" în număr de 12 se legau şi se
puneau la uscat pe sobă 27 .
Cei mai buni dinţi erau din lemn de corn. Erau tari şi elastici. Fiind o muncă
migăloasă şi nu necesita o specializare anume, dinţii erau confecţionate în cadrul
şezătorilor, iarna, de toţi membrii familiei, de vecini şi rude.
Dinţii erau fixaţi în fălcele din lemn de măcieş. Aceste nuiele erau crăpate
şi grupate pe "spete•·. Asamblarea cuprinde mai multe faze, ultima fiind finisarea:
tăierea cu cuţitul a capetelor de dinţi ieşiţi în afară, nivelarea suprafeţei de spată.
Pentru îndreptarea tuturor asperităţilor de pe dinţi se "răzuiau" cu "ciontul": 8 _
Rotăritul

Rotari existau şi la Budureasa şi la Tărcă iţa, Mierag sau Topa de Sus. Rotarii,
executau butucii pentru roţi şi toate celelalte componente ale carului: roata, osiile,
inima carului, furca carului, fălcelele, loitrele, pentru care meşterul trebuia să deţină
un atelier bine utilat, nelipsindu-i, în primul rând, strungul. Roţile se făceau din
'' Ioan (iodea. Zona .... p.44
''' B. ~telancscu (coordonator) ~i
27
ibidem. p.142
'" Ibidem, p.144

alţii,

.'1.xricultura .. , p.140
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diferite esenţe de lemn şi anume, butucul se executa din frasin sau păr sălbatic,
spiţele din stejar iar pentru obede ulmul. Mai executau sănii, pluguri de lemn. grape
etc. Tălpile de sanie se confecţiona din păr sălbatic. ruda de car din gorun. În Tărcă iţa
se făceau juguri, foarte frumos ornamentate~ 9 •
Scărăritul

Scara, ne fiind un obiect complicat s-a făcut în curtea fiecărui gospodar.
Treptat s-a desprins ca un meşteşug specializat, Cresuia fiind unul din satele
specializate în confecţionarea scărilor.
În contul robotului, ţăranii din secolul al XVIII-iea confecţionau şi scări' 0 •
Scările erau făcute din brad şi molid. Lemnul trebuia să fie tânăr, drept,
lung şi subţire, fiind foarte greu de procurat din cauza locurilor greu accesibile. Din
aceste trunchiuri se confecţionau perechi de ,,suii'', care, după uscare se fasonau cu
mezdreaua sau „cuţitoaia", după care se găureau la intervale egale. În ele erau fixaţi
fuşteii scării, confecţionaţi din esenţe mai tari. Se fasonau toate pe scaunul de
mezdrit 31 •
Văsăritul s-a dezvoltat ca meşteşug specializat în zonele cu păduri de
conifere din Munţii Apuseni. Se confecţionau vase mai mici de uz gospodăresc.
Meşterii rudari foloseau lemnul moale pentru a confecţiona linguri, căuce.
troace, fuse etc.
Dogăritul. Se confecţiona şi vase unităţi de măsură, foarte importante în
schimburile comerciale. Putem exemplifica cu vasele de lemn confecţionate în Gurani
de pe unna cărora meşterii câştigau bani. Sau cei din Cociuba Mică şi Pietroasa
unde iobagii vând vasele de lemn şi şindrilăn.
Cărbunăritul s-a dezvoltat pe lângă centrele de prelucrare a fierului, mai
cu seamă în zona Beiuşului.
În funcţie de meşteşugurile practicate, de aria de desfacere a produselor, la
contribuţia dezvoltării relaţiilor cu alte aşezări din diferite zone etnografice, putem
numi sate cu meşteşuguri de interes:

l'J
'

0

Ibidem. p.140
Ibidem. p.145

'' Barbu Ştclănescu. Câtern aspecte ale practiccirii ··.H·circirit11/11i ·· la ( 'res11ia. în Biharea, XIX-XX.
Oradea. 1994. p. 79-80: B.
tradi/ionale - spătărit

~tcfăncscu.

şi olării

A. Chiriac. FI. Goi na. FI. Costin. Lom/ 111eşteş11g11rilor
în via/a satului I alea !VeaRrci de .Jos. în Biha rea ( extras din Crisia),

XV, I 988. p.480-488
n Virgil Maxim şi Gheorghe Mudura, l'âlori/icciri etnoj!ra{ice din/cmd11rile arhivistice. în Hiharea,

Oradea, 1974. p.60-61
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-local
-zonal
- interzonal
- naţional.

III. Lemnul În viata omului
Lemnul a fost folosit într-o perioadă lungă de timp şi datorită diferitelor
esenţe lemnoase existente, a prelucrării destul de uşoare, a destinaţiei lui începând
de la prelucrarea şi cultivarea pământului, la păstorit, în gospodărie - prin obiectele
de uz casnic şi diferite unelte.
Lemnul a fost folosit şi la confecţionarea mobilierului, în domeniul
construcţiilor, la confecţionarea instalaţiilor ţărăneşti.
Uneltele folosite erau barda, securea, fierăstrăul, briceagul, cuţitul, compasul,
horjul, scoaba etc.

I. Arhitectura tradiţională
Materia primă
Având o privire de ansamblu asupra materialelor şi tehnicilor de construcţii
din Transilvania vom observa trei inele: în centrul ţării, Podişul Transilvaniei este
dominat de construcţii din nuiele împletite. Pc inelul zonei muntoase, carpatice,
vom întâlni construcţii din bârne. Inelul exterior din zona de câmpie predomina
construcţia din pământ.
Bihorul îşi etalează de asemenea relieful, începând cu Munţii Codru Moma,
Pădurea Craiului şi Plopişului, dealurile piemontane terminându-se cu o largă
deschidere spre vest cu Câmpia Crişuri lor, tot acest ansamblu geografic semănând
cu un amfiteatru.
Tinând cont de relief putem să susţinem că lemnul este pentru arhitectura
tradiţională materia de bază folosită în construcţie. "Materia primă - elementu I
principal care a permis, pornind de la spaţiu geografic bine conturat, cristalizarea
unei experienţe constructive. şi, ca atare, a unor modele definitorii diverselor
teritori i" 1:s.
Documentele atestă că "în Bihor, până spre sfărşitul secolului al XVIII-iea,
casele de lemn cuprindeau aproximativ 70% din suprafaţa teritoriului actual al
judeţului, restul de 30% formându-l grupa caselor din chirpici ori pământ bătut
( ... ). Sub aspect geografic în partea de răsărit a zonei, predominantă a fost arhitectura
"A. Chiriac, Arlritect11ra tradiţionalei din Bihor. Jlateria primă, în Biharea, Oradea, 1981. p.63
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lemnului, pe când în partea de vest în multe sate, până în urmă cu 4-5 decenii
predominau casele din pământ bătut şi chirpici"J 4 _
Preferinţa pentru lemn îşi are explicaţia în răspândirea lui în întreaga zonă
a Bihorului.
"Alături de lemn, construcţiile din lumea satelor s-au ridicat şi din alte
materiale, diversificarea datorându-se atât unor soluţii de ordin tehnic,
corespunzătoare, acestea din urmă contribuind la surprinderea unei unităţi în varietate,
proprii arhitecturii ţărăneşti româneşti apreciată din acest punct de vedere, ca una
din cele mai interesante din Europa şi chiar pe plan mondial" 15 .
Dacă folosirea lemnului ca materie primă în construcţii este un lucru obişnuit
în zonele de deal şi munte ale Bihorului, lemnul din pădurile de câmpie a constituit
şi aici, în mare măsură materia primă la construcţii de locuinţe, până când, acesta a
fost înlocuit treptat de pământ şi cărămidă. Construcţiile de lemn erau des întâlnite
în secolele XVI-XVIII în satele româneşti din Câmpia Tisei, podurile de stejar fiind
răspândite 'in această zonă •
Modelul tradiţional din zonele vechi româneşti ale Bihorului s-a simţit şi în
zona de câmpie. Diferenţele au început să apară în secolul al XVIII-iea, atât în
planul caselor, a materiei prime folosite, dar şi a influenţei arhitecturii baroce
orăşeneşti, dând naştere la "barocul rustic" specific acelei epoci. În Câmpia Crişuri lor
erau răspândite în secolul al XVIII-iea casele semi-îngropate din potici - lemn
despicat în două şi aşezat pe verticală.
În unna defrişărilor masive care au avut loc până în secolul al XV!II-lea,
regimul habsburgic impune măsuri drastice în ceea ce priveşte pădurea. Se interzic
tăierile necontrolate a pădurilor şi limitarea folosirii lemnului în construcţii. În
regiunile montane, unde lemnul era la îndemână, arhitectura lemnului a rămas
predominantă. Limitarea lemnului ca materie primă în construcţii s-a datorat şi
tragerii la linie a satelor, în secolul al XVIII-iea de către habsburgi. "Pentru ca să se
păstreze pădurile în viitor nu i se va admite nimănui să-şi ridice case din arbori
tăiaţi sau din paiantă bătută cu pământ ori îngrăditură de nuiele'' 17 •
În cazuri rare, când se obţinea o aprobare pentru lemn de construcţie, acesta
trebuia transportat din locuri greu accesibile. De obicei Capitlul " ... răspundea printro cerere care stipula că ( ... ) pereţii caselor să fie construiţi din cărămidă nearsă,
10

'" I. Godca, Caracteri.1·1ici .... p.60
"Puul Petrescu. Arl1itec11u·u ... , p.54
3
'' P. li. Stahl. Casa ţârcinească la români. în seco/11/ al XJX-lea. Aspecte unitare. caracteristici
unitare, în A1111ar11/ M11ze11/11i Etnografic al Transilvaniei. pe "nii I 959-1961. Cluj. 1963. p.129-130
" I. <,udca. Biserici .... p.61
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lemnele din casele demolate să fie întrebuinţate pentru casele noi, aprobându-se din
pădurile domeniale numai lemne pentru acoperiş dar şi acesta nu din arbori glandiferi
(ce dau ghindă saujir), adică stejar şi fag";M_
Specia cea mai întâlnită este gorunul, având o structură unifonnă şi
rezistentă 39 • Gorunul a fost folosit la talpa casei şi la pereţi în combinaţie cu fagul,
bradul, carpenul, plopul, cireşul etc. Îl vom întâlni în construcţiile din Criştiorul de
Sus, Valea de Jos şi de Sus, Giuleşti, Hinchiriş. Budureasa, Ceişoara, Topa de Sus,
Chioag etc.
În satele Remeţi, Ponoare, Ferice, Chişcău etc., vom întâlni construcţii unde
s-a folosit fagul, amestecat cu gorun, brad etc.
Talpa casei a fost construită întotdeauna din lemn de esenţă tare şi rezistent
la factori climatici ca fagul şi gorunul.
Din lemnul avut la îndemână se făceau cursurauă, jugurile şi pereţii.
Căpriorii erau din lemn de brad, uşor şi moale. Se mai folosea şi
lemnul de fag, gorun şi carpenul. Cuiele se făceau din lemn de tisă, foarte rezistent,
şi, mai rar din altă esenţă lemnoasă avută la îndemână.
În locurile unde, prin defrişare, gorunul a dispărut (ex. dealurile din jurul
Vârciorogului), a fost utilizat plopul, combinat cu carpenul, mesteacănul, cerul etc.
"Pentru Câmpia Crişurilor, lemnul de carpen, cer, frasin, ulm, stejar, gorun'' 40 a
constituit, până la începutul secolului al XIX-iea principala materie primă în
construcţii.

Caracteristice pentru arhitectura tradiţională de lemn din România, ca şi
bârne orizontale, sunt şi construcţiile din nuiele." ... tdmil:a nuielelor
se întâlneşte mai mult în zonele deluroase, ale văilor largi şi ale bazinelor, deci în
regiunile nu aşa de apropiate de zona muntoasă şi împădurită, unde tufişul de nuiele
se găseşte mai uşor decât lemnul masiv al caselor din bârne 41 •
Înainte de a fi defrişate în favoarea terenurilor arabile, pădurile de stejar şi
alte foioase, dominau Câmpia de Vest. Unnele codrilor se văd şi azi sub fonna unor
pâlcuri de stejari, fagi, frasini sau ulmi, întrerupând întinderea unifonnă a terenurilor
agricole. Vechea „Silvanie" asigura pentru satele româneşti din zonă un mediu
favorabil traiului 4 ~.
construcţiile din

'"ibidem, p.61
39
P. N. Suciu, St11di11I lemn11l11i şi al materialelor auxiliare. Bucureşti. Ed. Didactică şi Pedagogică.
1969, p.25
0
•
P. Petrescu. op. cit.. p.54
41
R. Vuia, Sat11I românesc din Banal şi Transilvania. în Studii etnografice şifolclor. li. Bucureşti,
Ed. Minerva. 1980. p.89
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Având darul unei ambiante naturale propice, ţăranul român a ştiut să aleagă
lemnul şi momentul prielnic tăierii acestuia. Toamna şi iama era momentul optim
pentru tăiere, când lemnul era în repaus vegetal şi era mai rezistent la atacul
dăunătorilor. Tăiat, lemnul era adăpostit în gospodăria ţăranului şi lăsat la uscat
până spre vară.
Meşterul popular îşi alegea şi pregătea lemnul pentru construcţii într-o strânsă
legătură cu ciclul cosmic al astrelor, cunoscut din vechime. Luna, bunăoară, a ocupat
un segment important în conştiinţa ţăranului român, nu numai spiritual dar şi legat
de ciclurile vegetale 43 •
şi

2. Gospodăria tradiţională. Tipologia caselor în secolele XVIII-XIX.
Tehnici de construcţie
Paul Petrescu sublinia în Arhitectura ţărănească de lemn din România, că
dintre cele două semnificative tipuri de tehnică a construcţiilor în lemn folosite în
Europa, cea a cununi lor de bârne orizontale - BLOCBA U, şi ca a unui schelet de
lemn umplut cu diverse materiale - FACHWERK. prima este dominantă în România.
Se înscrie în arhitectura nord-europeană, din Scandinavia. Bazinul Mării Baltice,
zonele împădurite ale Rusiei, străbate Europa de la Marea Neagră la Atlantic, Carpaţii,
Alpii, Pirineii.
FACHWERK-ul domină Europa Centrală şi Occidentală, urcând spre Scoţia,
Danemarca şi sudul Suediei, Germania şi Franţa.
După unele informaţii de arhivă din secolul al X Vlll-lea, casa din Bihor era
bine determinată. Pe fondul tradiţional se fac simţite elementele arhitectonice
europene. Astfel întâlnim "barocul rustic"' într-o bună parte a construcţiilor din
Bihorul secolului al XVIII-iea, începutul secolului al XIX-lea 4 ·1•

Casa
a. case din cununi de bârne orizontale
b. case cu şoşi (paiantă)
c. case cu pereţi din nuiele
d. case cu pereţi de stinghii
e. case cu pereţi din pământ bătut
f. case din chirpici
g. case de zid
.i ibidem. p.152
"A. Chiriac, op. cit., p.72

" Ibidem, p.69
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Primul tip de casă -din cununi de bârne orizontale-este întâlnit şi răspândit
în zona montană. Bârnele orizontale ale cununi lor suprapuse se prindeau la colţuri
în sistemul cheotorilor rotunde, la bârnele nefasonate şi cheotori drepte la bârnele
cioplite în patru feţe. Acestea erau tăiate pe linia peretelui.
Casele construite în tehnica nuielelor împletite le întâlnim pe suprafeţe întinse
în ţara noastră, inclusiv în ţara Crişuri lor.
Această tehnică, a nuielelor împletite pe un schelet de "furci'" înfipte în
pământ, este străveche, dovedită de săpăturile arheologice. era folosită în epoca
neolitică, având din acest punct de vedere o importanţă istorică deosebită.
Furcile sunt stâlpi groşi din stejar, gorun, cer, lemne de esenţă tare, care
susţineau pereţii casei. Între stâlpi se prindeaujurdele, nişte grinzi printre care se
împleteau nuielele de diferite esenţe lemnoase numite lese, care formau pereţii
propnu-z1ş1.

Tehnica construcţiei în potici se realiza prin aşezarea pe verticală a unor
lemne crăpate în fâşii subţiri şi late din gorun, cer, frasin şi împletite în pereţii casei.
Împletitura pereţilor, în ambele tehnici, era muruită, măldărită, lipită pe
dinăuntru şi afară cu mai multe straturi de lut amestecat cu pleavă sau paie zdrobite
mărunt, şi apoi văruiţi.
Talpa casei era aşezată pe pietre mari, câte una la fiecare colţ a casei, pentru
ca lemnul tălpii să nu fie în contact direct cu solul ca să nu putrezească. Aceasta era
prima fază în construcţia locuinţei. Talpa sau stupuaia era din bârne lungi şi groase,
cioplite în patru feţe şi aşezate de la un capăt la celălalt al casei, dintr-o bucată. Pe
tălpi se ridica construcţia din bârne rotunde sau cioplite, până la înălţimea dorită a
pereţilor. Capetele bârnelor se încheiau în cheotori "româneşti" sau "nemţeşti" ori
în cheotori crestate complicat.
Casa construită în tehnica şoşilor era cea mai răspândită. Bârnele scurte se
îmbinau în sistemul "limbă şi uluc·• în stâlpii verticali numiţi şoşi. Şoşii erau bârne
lungi, ciopliţi în patru muchii, cu şanţuri săpate în ei. Se fixau la colţurile casei:
între ei, la distanţe se clădeau bârne nefasonate, sau lemne crăpate din gorun sau
cer, în lungime de 1,50-2 m puse orizontal, până sus la cununa casei. Aceste bârne
erau fixate de şoşi cu "căţei" formând astfel pereţii casei, la colţurile casei se fixau
contraşoşii pentru a întări construcţia. Pereţii se lipeau cu amestec de lut cu pleavă,
adică ciamur.
Răspândirea acestui tip de casă s-a datorat defrişărilor masive de păduri din
secolul al XVlll-lea.
https://biblioteca-digitala.ro
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Oamenii au folosit şi bârne mai scurte obţinute din crăci, un sistem mai
economicos folosindu-se astfel şi esenţe de lemn mai moi ca plopul, teiul, salcâmul.
salcia etc.
Casa tradiţională ţărănească din Bihor avea trei încăperi: tinda, casa şi
cămara. Târnaţul sau '"sub părete" cum i se mai spune în unele locuri, este orientat
spre sud şi era locul unde era depozitat hambarul. Stâlpii târnaţului se numeau săgeţi.
Anexele gospodăreşti
Sura - avea în general, dimensiunile casei. Materialele şi tehnicile de
construcţie erau identice cu ale casei.
Poiata, era combinată cu şura, fiind o construcţie masivă şi cu funcţii
multiple. Într-o parte se afla o încăpere ce adăpostea animalele mici sau păsările;
într-o altă încăpere se păstrau uneltele agricole. În podul construcţiei se păstra fânul.
Acoperişul şurilor era foarte înalt pentru a opri pătrunderea apei pluviale şi pentru a
putea adăposti o cât mai mare cantitate de fân.
Sunt des întâlnite şurile cu pereţii din împletituri de nuiele. Între parii fixaţi
în pământ - furci - se împleteau crengi şi nuiele. Nu erau tăiate la colţuri şi se
împleteau în continuarea peretelui următor, obţinându-se un plan oval. Învelitorile
erau din paie, rareori folosindu-se şindrila. În zonele montane paiele erau amestecate
cu cetină de brad şi ferigă.
Şura poliK<mală, era legată de ocupaţia de hază a locuitorilor şi anume
agricultura. În încăperea opusă poiatei, vara şi toamna se îmblăteau spicele de grâu.
Acest tip de şură a apărut datorită folosirii în construcţie şi a bârnelor scurte, în lipsa
celor lungi. Acoperişul era în patru ape.
Porţile şi gardurile Împrejmuitoare
În timp, dintr-un element secundar, poarta s-a transformat într-un element
de arhitectură principal, în înfrumuseţarea gospodăriei.
Poarta tradiţională avea doi sau trei stâlpi masivi de 3-4 m înălţime din
lemn. Întâlnim poarta simetrică cu doi stâlpi sau poarta cu trei stâlpi ce cuprinde o
poartă mică şi o poartă mare. Deasupra porţii se fixa un acoperiş în două ape cu
învelitoare de şindrilă.
Tehnica decorării. Ornamente
"Elementele decorative ale caselor din secolele XVIII-XIX demonstrează
preocupări artistice mai reţinute.
În ornamentarea caselor, decorul în lemn a fost cel mai vechi; frontonul din
leasă de mesteacăn, împletită în tehnici diferite şi subliniată cu fire din nuiele de
salcie roşiatică. însemnând o primă dar reuşită realizare artistică" 45 •
https://biblioteca-digitala.ro
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Cele mai des folosite erau următoarele categorii de decoruri: crestăturile,
traforajul şi ciopliturile.
Ciopliturile obţinuţi prin fasonarea lemnului cu barda şi securea, constituie
prima formă de împodobire a lemnului. Un prim element decorativ obţinut prin
cioplire sunt "aripile" de la colţurile casei, o prelungire a bârnelor din partea de sus
a peretelui. Aceste prelungiri de sub streaşini au şi funcţie constructivă, şi anume
sprijinirea fruntarului prispei şi a cosoroabelor, obţinându-se o lărgire apreciabilă a
streaşinii. Astfel se protejează prispa casei.
Aceste prelungiri ale bârnelor numite "aripi" formează trei variante:
- capetele bârnelor fonnează o scară de unghiuri drepte;
-capetele bârnelor sunt retezate oblic, dând naştere unei linii oblice continue;
- capetele bârnelor fonnează o serie de arcuri de cerc concave.
Tot prin ciopliri sunt ornamentaţi şi stâlpii de la târnaţ, numiţi "săgeţi".
Aceşti stâlpi erau confecţionaţi din lemn de stejar, fag sau pin. Aveau formă zveltă,
îngustaţi către capete, semănând cu un fus alungit sau se compuneau dintr-o
succesiune de romburi prismatice. Contrafişele care fixau stâlpii de cununa
acoperişului, erau prinse între ele cu cuie de lemn, care dădeau un plus de estetic
construcţiei.

Traforajul sau "tăiatul formelor cu firizul", era tehnica prin care se decora
friza de sub streaşină, scândurile târnaţului şi coama acoperişului.
Crestciturile, printr-o repartizare sobră şi nu într-o abundenţă obositoare,
obţin un maxim de efect estetic.
Prin eliminarea unei cantităţi de lemn, pornind de la suprafaţa lemnului în
raport cu înălţimea şi adâncimea reliefului, se obţine un relit:f pronunţat. Acest
procedeu se foloseşte la stâlpii de porţi şi monumente.
Un alt procedeu de decorare se foloseşte la grinzile din interior prin crestarea
în adâncime a lemnului ce porneşte de la suprafaţa lui. Rezultă un decor regulat şi
mărunt.

Tâieturile - se realizau din bucăţi de lemn subţiri care împodobesc doar
"ciocârlanii'" şi pălimarul caselor.
Ornamentarea lemnului, materialele folosite, motivele decorative, felul în
care a fost decorat, este o tradiţie în arhitectura populară. Elementele decorative
specifice, statornicite de veacuri sunt: motivul solar, figura umană, pomul vieţii,
cercul, rombul, dintele de lup, bradul, funia şi altele. Unele se leagă de lumea casnică
altele reflectă schematic plantele şi animalele. După varietatea lor, putem vorbi de

„ Maria Bocşe. op. cit.. p.414
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elemente decorative geometrice şi naturaliste, ultimele fiind: fitofonne, zoomorfe,
antropomorfe etc. Cel mai des uzitate sunt elementele geometrice precum: cercul,
dintele de lup, funia, soarele, crucea, rombul .
Cercul apare ca figură simplă sau concentrică. Iniţial a simbolizat soarele.
Soarele, este cel mai reprezentativ şi des întâlnit. Este un motiv universal, întâlnit în
toate civilizaţiile, pornind din India, Orientul Mijlociu, Egipt, Europa şi până în
America de Sud şi Centrală; era un semn al binelui.
Crucea este întâlnit la casele vechi, fiind reprezentativă în ornamentica zonei
ca şi în întreaga Transilvanie, ca un semn distinct al etnicităţii româneşti. Ea apare
şi singură, dar şi alături de brad sau semnul solar.
Dintele de lup este un motiv cc apare într-o formă triunghiulară şi este
dispus pe mai multe rânduri pe marginea unei linii de bază. Efectul artistic este
obţinut prin repetarea elementului. Apare combinat cu frânghia pe care o încadrează
de o parte şi de alta. ÎI mai întâlnim alături de elementul solar.
3. Bisericile de lemn

Pentru bisericile de lemn din nord-vestul Transilvaniei şi implicit pentru zona
Bihorului, secolul al XVIII-iea a fost punctul culminant din punct de vedere al
construcţiei, proporţiilor şi decoraţiei lor. În aceast secol satele bihorene în marca
lor majoritate erau sub stăpânirea Episcopiei Romano-Catolice de Oradea sau a
Capitlului de pe lângă acea episcopie. În 1781, domeniul de Beiuş va trece în
stăpânirea Episcopiei greco-catolice.
După înfrângerea otomană din 1692, habsburgii preiau puterea şi la începutul
secolului al X V Iii-lea îşi consolidează puterea în vestul Transilvaniei. Tot acum,
catolicismul încearcă să se impună spiritual şi material.
Satele din Bihor aveau construite biserici de lemn şi înainte de 1781.
În satele din Bihor, şi nu numai, se fac simţite numeroase cereri de renovare
şi construire de biserici, aprobate cu obligaţia, din partea sătenilor, la diferite munci
şi taxe. Această perioadă a însemnat pentru arhitectura populară în lemn apogeul
artei populare româneşti.
Fiind în stăpânirea Episcopiei Romano-Catolice şi a Capitlului, satele din
Bihor nu aveau ctitorii de seamă ci biserici de lemn, mici ca dimensiuni, dar adevărate
bijuterii arhitectonice dovedind existenţa şi puterea de secole pe aceste meleaguri
în a construi frumos şi trainic.
Tehnici de construcţie
În secolul al XVIII-iea. odată cu dezvoltarea meşteşugului în prelucrarea
fierului, au loc preocupări pennanentc pentru fabricarea mangalului. Cu bocseritul
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se ocupau atât locuitorii din zona Vaşcăului, cât şi cei de la câmpie, din zona Marghitei
şi Sălardului. Pădurile de la câmpie au fost defrişate ca urmare a necesităţii de
mangal dar şi datorită extinderii terenurilor arabile.
Ridicarea unor biserici de zid la era interzisă românilor. Oficialităţile
imperiale nu puteau admite ridicarea unor construcţii trainice atâta vreme cât nici
biserica ortodoxă nu era privită cu înţelegere.
Biserica catolică la rândul ci, nu era de acord cu construcţiile de zid, pentru
că toată atenţia ei era îndreptată împotriva "schismaticei'' Bisericii româneşti. De
asemenea, mai ştiau că pe timp de război o biserică de lemn lua repede foc, sau
putea fi înlăturată foarte uşor. Şi totuşi românii, n-au încetat să-şi ridice lăcaşe de
cult, mai ales din lemn.
Cum se construiau aceste biserici?
Prima fază a construcţiei era schiţarea de către dulgher a planului direct pc
pământ. Săpa, apoi, cu hârleţul sau sapa un şanţ nu foarte adânc, care se umplea cu
bolovani. Aceştia erau legaţi între ei cu un fel de mortar numit ciamur. Peste această
fundaţie se aşeza talpa bisericii. În funcţie de ce lemn dispuneau se stabilea tipul de
construcţie. Dacă bârnele erau groase şi lungi se folosea sistemul cununilor de bârne
orizontale, prinse în cheotori, sau se folosea sistemul paiantei, dacă bârnele erau
scurte şi esenţa lemnului mai slabă.
Măiestria şi ingeniozitatea meşterului dulgher consta în ridicarea turnului,
care depăşea uneori 20 m înălţime. Turnul este direct proporţional cu corpul bisericii.
El a apărut ca o necesitate, treptat trecând de la funcţional la decorativ. Erau amintite
în secolele al XVII-iea şi XVlll-lea nişte construcţii modeste lângă biserici, numite
"companule'' sau "svonitc". care adăposteau clopotele sau toaca.
Turnurile erau în partea de vest a bisericii, deasupra tindei. Ridicarea turnului
începea prin plasarea a două grinzi paralele la o distanţă de 1,5-2 m una de cealaltă,
care se intersectau la mijlocul tindei cu două grinzi transversale. Apoi se înălţau
cele patru grinzi verticale ale colţurilor, înalte până la streaşina coifului. Bârnele
verticale erau consolidate prin bârne orizontale şi oblice. Rolul de contrafişe era
preluat de nişte bârne lungi ce porneau din capătul de sus al verticalelor şi se fixau
în grinzile orizontale. Din grinzile şarpantei porneau bârnele oblice cc constituiau
scheletul săgeţii turnului. Când scheletul turnului era terminat se trecea la acoperirea
lui cu şindrilă, de jos în sus.
În interiorul bisericii punctul de maximă atenţie o constituia iconostasul,
nu înainte de a te închina în faţa unui portal jos, situat pe latura de vest.
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Ornamentica
În zona Bihorului nu vom întâlni pereţi ridicaţi din bârne rotunde prinse în
cheotoare românească. Bârnele bisericilor de lemn sunt întotdeauna cioplite cu barda,
în patru muchii. În cazul bisericilor în paiantă bârnele sunt tăiate pe lung în jumătate.
Bârnele masive ale pereţilor se îmbină la colţuri în:
cheotoare în unghi obtuz sau coadă de rândunică;
cheotoare dreaptă;
cheotoare cu mai multe crestături;
cheotoare în cârlig, care se întâlneşte mai cu seamă la absidele
semicirculare sau la bisericile cu încăperi poligonale.
Portalurile au diferite forme. Măiestria artistică a formelor şi motivelor
decorative, atestă sensibilitatea profesională a meşterului. rigurozitatea şi eleganţa
simetriei bilaterale a compoziţiei ornamentale.
Meşterii populari au adoptat mai multe tipuri de portal, cum ar fi:
cadru rectangular;
în arc bombat;
în arc eliptic;
cu arc în plin cintru;
cu arc supraînălţat;
cu arc în acoladă.
Câmpul ornamental este dominat de brâul reliefat sau.funia răsucită, singură
sau dublă, răsucită. Acest element apare singur sau, de multe ori, în combinaţie cu
zig-zagul, rombul, soarele, dintele de lup. Frânghia înconjoară construcţia ca un
brâu. "Ne gândim la motivul atât de des întâlnit al meandrului sau la acela al liniei
şerpuitoare, care aminteşte( ... ) curgerea continuă a vieţii spre moarte şi a morţii
spre viaţă" • La români acest element decorativ înseamnă unirea familiei, perpetuarea
acesteia.
Soarele, element cosmic foarte des întâlnit în lume este prezent în
ornamentică prin cerc, rozetă sau vârtej.
Se întâlnesc, de asemenea, o mulţime de alte motive, cc personalizează creaţia fiecărui
meşter popular, cum ar fi: stelele, motivele treflate, romburi şi pătrate, flori, vrejuri,
floarea de crin, "bisericuţa" etc. Elementele decorative tradiţionale, dispoziţia lor,
au rămas statornice în arhitectura populară românească. Meşterul popular nu copiază
natura ci o interpretează propriei sale înţelegeri asupra frumosului.
46
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"În transcrierea realităţii, poporul a dovedit o mare putere de abstractizare şi
sinteti;,are. Unele din imaginile întâlnite în natură şi anume acelea care au impresionat
puternic imaginaţia omului. şi care influenţează direct viaţa sa - soare, lumină, om,
copac, animal - au fost transformate în cadrul unui lung proces de stilizare în semne
ce au fost adoptate ca simboluri" 47 •
Uşile Împărăteşti sunt compuse din două părţi, fără stâlp la mijloc. Fiecare
uşă este cioplită din lemn (de brad, plop, tei sau molid, adică esenţă moale, uşor de
ornamentat) semănând cu cele văzute de meşteri la bisericile de zid de la oraş.
Ornamentele nu de puţine ori erau de inspiraţie barocă. Întâlnim vrejul şi voluta, cc
închid între ele un oval în care va fi pictată Bunave.'itirea.
Fere.'itrele erau mici, simple şi dreptunghiulare. Cu vremea ele s-au mărit,
cu geamuri şi zăbrele în cruce.
Acoperişul bisericilor de lemn păstra forma tradiţională a caselor, în patru
ape. Forma lui se modifică odată cu planul bisericii.
7i,rnul adăpostea clopotul sau toaca, semne de comunicare vitale pentru
locuitorii satelor. Plasarea turnului pe latura vestică a bisericii este de influenţă
apuseană. J. Strzygowski pune originea în legătură cu turnului bisericilor turnul de
apărare. Meşterii populari puteau transpune aceste turnuri, văzute prin Europa sau
în Ţările Române.
Ca element decorativ, în interioru I bisericilor de lemn din Bihor nu va apărea
sculptura figurativă. Ea era socotită păgână. Meşterul popular îşi exercită măiestria
artistică prin combinaţii de figuri geometrice. Apar astfel. câmpuri decorate cu ro7..ete
înscrise în cercuri, brâuri reliefate, semicercuri sau triunghiuri. Apar casete octogonale
sau cercuri care întrerup din loc în loc continuitatea frânghiei din naos. Peretele
aflat deoparte şi alta a intrării în naos, dinspre tinda femeilor, construit din bârne
orizontale masive, are nişte "străvăz.ături"48 -deschideri ca nişte geamuri, care permit
femeilor să urmărească slujba.
În bisericile de lemn nu vom întâlni mobilier identic cu cel din casele
ţărăneşti, doar câteva elemente comune, cum ar fi lada de zestre, în care se păstrau
veşmintele preoţeşti. Mesele de altar nu au forma şi modele asemănătoare cu cele
din locuinţele ţărăneşti. Rămâne însă caracterul popular al mobilierului.
Bisericile ortodoxe de lemn nu erau prevăzute cu scaune precum cele
catolice. Existau strane pe lângă pereţi folosite în anumite momente ale slujbei de
către bătrâni.

"P. Petrescu, op. cit., p.29
'" Tancred Bănăteanu. Arta populară hucovineanâ. Suceava. 1975. p. 93
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4. Mobilierul
Interiorul bihorean a evoluat, în timp, odată cu arhitectura şi planul locuinţelor.
Organizarea armonioasă şi echilibrată a interiorului are "aceleaşi condiţii de
dezvoltare istorică, un mod de trai similar. aceeaşi concepţie de viaţă şi gândire
datorită unităţii etnice"49 •
Indiferent de planul locuinţei, interiorul bihorean este organizat practic şi
funcţional. Viaţa familiei se desfăşura în jurul vetrei, sursă de lumină şi căldură,
unde se prepara hrana.
Tinda era o încăpere rece, de trecere. dotată cu mobilier simplu - laviţă.
ladă, cuier şi podişor de vase.
Camera de locuit era spaţiul în care se desfăşura activitatea familiei; era şi
loc de odihnă. Încăperea era judicios împărţită în sectoare funcţionale şi estetice.
Întâlnim partea destinată activităţilor cotidiene în care vom întâlni podişorul, coltarul,
cuierul. Pe peretele lateral, spre uliţă, se afla patul, iar deasupra lui ruda de culme cu
ştcrgure. Lângă pat este aşezată lada de zestre. Lângă fereastră, laviţele erau dispuse
în unghi drept, mai târziu acestea fiind înlocuite cu lădoaie. "Mobilierul este, şi el,
în măsură să ne vorbească despre "tăcuta lume ţărănească" - Jacques Le Goff -,
despre acest segment intim de viaţă rurală, de viaţă familială, derulată în spaţiul
"privat" al casei. Piesele de mobilier nu reprezintă numai funcţionalităţi distincte ci
şi o anume spiritualitate, o anumită concepţie despre organizarea spaţiului casei
care trece cu mult deasupra materialului, o anumită concepţie despre bine şi frumos,
despre viaţă şi moartc" 50 •
Spaţiul interior, personalizat cu masa, laviţele, paturile. colţarul, podişorul,
ruda, creează, împreună cu aceste piese de mobilier simplu dar cu încărcătură
spirituală şi estetică deosebită, un loc de linişte şi confort, necesar existenţei umane.
Indiferent că este la munte, deal sau câmpie, ţăranul român a beneficiat de
lemnul pădurilor, cu nenumăratele esenţe lemnoase, materie primă fără de care nuşi poate concepe existenţa. Lemnul, i-a dărnit locuinţă, acareturi. unelte, mobilier şi
obiecte de uz casnic etc.
Bihorul, dăruit cu o variată formă geografică, a beneficiat de păduri întinse,
de la munte şi până la câmpie. Păduri, în special de foioase. cu lemn de esenţă tare
ca stejarul, fagul, frasinul. carpenul, esenţe moi, ca bradul, pinul, salcia, salcâmul,
nucul. cireşul, părul era folosit la confecţionarea mobilierului.
,., lhidem

'" Rartiu
p.6

Ştetănescu.

Mobilierul

ţârănesc

din

Crişana.

Oradea. Ritilioteca revistei ·Tamilia'". 1997.
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Primele piese de mobilier. până târziu, la sfărşitul secolului al XIX-iea, sau confecţionat în tehnică dulgherească, tehnică la îndemâna oricărui sătean şi îl
putem întâlni în toate casele locuite de români.
Acest meşteşug specializat pe confecţionarea mobilierului, şi nu numai, a
luat o amploare deosebită în satele montane şi de deal, unde, din cauza condiţiilor
de reliefnu s-a putut practica o agricultură intensivă şi un păstorit, din care muntenii
să-şi poată întreţine familiile. În aceste condiţii sătenii îşi căutau de lucru în zonele
de câmpie sau îşi procurau cele necesare hranei prin schimb de mărfuri. Iar, mărfurile
de schimb erau, pe lângă altele şi produsele din lemn: lăzi de zestre, ciubere, obiecte
de uz casnic, scânduri. grinzi etc. Aceste sate meşteşugăreşti, apărute din nevoi
economice, au cunoscut un avânt deosebit în zona Beiuşului, Valea Crişului Repede,
în Munţii Zărandului, şi-au adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea culturii
populare bihorene.
În marea lor majoritate ţăranii aveau în gospodăria lor unelte necesare
confecţionării mobilierului. Cu un inventar tehnic minim, ei şi-au confecţionat în
întregime în propriile gospodării scaunele, mesele, paturile, podişoarele şi blidarele,
şi au transmis, din generaţie în generaţie atât meşteşugul lemnului cât şi uneltele.
Unele piese de mobilier, în special lăzile de zestre, care necesita o tehnică
mai sofisticată, cu pretenţii estetice şi exprimări artistice deosebite, se lucrau în
ateliere specializate şi de meşteri cu faimă din satul respectiv.
Esenţele folosite în Bihor, la confecţionarea mobilierului au fost şi cele tari
(stejar, fag, frasin, nuc, salcâmul) şi cele moi (bradul, salcia, paltinul sau alunul).
Din esenţele tari se confecţionau părţile de rezistenţă a mobilierului, iar din cel
moale părţile din mobilier care nu necesita o mare rezistenţă, dar, care se puteau
prelucra şi ornamenta mai uşor.
Fagul a fost folosit pentru că era foarte răspândit în zonă şi pentru unele
calităţi pe care le are în prelucrare, şi anume este elastic, cu duritate potrivită, este
durabil, are culoarea uniformă şi rezistă la dăunători, în special la carii.
Gorunul ern şi el frecvent folosit, mai ales la părţile mai dure ale mobilierului,
care cerea o rezistenţă mai mare, cum ar fi picioarele de laviţă şi scaune, la lăzile de
zestre etc.
Nucul, o esenţă nobilă din cauza esteticii pe care o are, frecvent mai ales în
partea de sud a Bihorului, era folosit la confecţionarea tăbliilor de masă, a scaunelor,
în special a spătarelor, unde aplicarea decorului se exploata la maxim.
Tot datorită frumuseţii şi eleganţei se folosea şi cireşul.
Unele tăblii de scaune se făceau din lemn de măr şi păr, esenţe care erau
rezistente la crăpare, datorită fibrelor lor sinuoase.
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întrebuinţat mai des pe Valea Ierului, se folosea ca element de
la mobilierul împletit.
Bradul- lemn de esenţă moale, a constituit materia de bază pentrn mobilierul
tâmplărese, cu precădere în satele ungureşti, care foloseau mobilierul pictat.
Din cauza greutăţii uşoare, paltinul şi salcia erau folosite în special la
mobilierul suspendat.
Alunul având tulpina dreaptă era folosit pentru picioare la scaune sau ca
nuiele de legătură la spatele de laviţă sau a blidarelor.
Tehnicile de confecţionare a mobilierului
Tehnica dulgherească sau tehnica de tâmplărie erau cele două tehnici folosite
în gospodăria ţărănească sau în satele specializate, tehnici strâns legate şi de esenţele
lemnoase folosite.
Din tehnica dulgherească face parte tăierea, despicarea, cioplirea, fasonarea,
afumarea, scobirea, găurirea, îmbinarea şi crestarea.
Punctul de pornire era tăierea copacului cu securea sau firezul, după care,
trunchiul era tăiat la dimensiunile dorite.
Urmează operaţia obligatorie în confecţionarea mobilierului şi anume
cioplirea cu securea sau cuţitul.
Fasonarea consta în uniformizarea suprafeţelor cioplite, punându-se în
valoare textura şi culoarea lemnului. Această operaţie se făcea cu mezdreaua, pe
scaunul de mezdrit. Acest procedeu este folosit în cazul lăzilor de zestre şi a meselor
şi poate lipsi la unele piese cum ar fi blidarele, scaunele etc.
La lăzile de zestre, în special, se folosea afumarea scândurilor, care dă o
rezistentă mai mare la carii. Unele unelte de lemn se uscau deasupra hăburii în pod.
Lădarii din Budureasa afumau scândurile de fag pe "'pălitoare'". Efectul artistic era
deosebit prin contrastul dintre fondul roşiatic şi albul ornamentelor.
Pentru a obţine locaşurile de îmbinare din tăblia în care se îmbină spătarele
scaunelor sau laviţelor, se folosea scobirea cu dalta. Tot prin acest procedeu
complementar se obţineau locaşurile în care îmbină părţile laterale ale lăzilor, sau
locaşurile de îmbinare ale stinghiilor care formeAză scheletele podişoarelor sau
blidarelor. Prin găurire se obţineau locaşurile pentru picioarele scaunelor sau
laviţelor, pentru îmbinarea în cuie de lemn sau pentru obţinerea găurilor ornamentale.
Strunjirea- se folosea la rotunjirea tăbliei scaunului cu spătar. Se folosea
strungul de rotar.
La lăzile de zestre, în special, se folosea crestarea pe muchie cu horjul de
şindrilit. Prin "horjire", muchia inferioară, mai lată, care unnează să se îmbine, este
prevăzută cu un şănţuleţ în care întră partea subţiată a scândurii unnătoare.

Salcâmul,

rezistenţă
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fmbinarea În cui de lemn este frecvent folosite la toate formele de mobilier.
Îmbinarea în coadă de rândunică este în schimb mai rar folosită în cadrul mobilierului.
Mobilierul tâmplărese este executat din lemn de brad, la confecţionarea
căruia se folosesc unele procedee din tehnica dulgherească, dar, acum, se foloseşte
din cc în ce mai des strungul cu care se obţin fonne şi mărimi diferite. Acum se
foloseşte rindeaua la fasonarea scândurilor, obţinându-se suprafeţe mult mai fine,
scobirea se face cu dalta, iar găurirea cu sfredelul. Îmbinările se fac şi în coadă de
rândunică, dar este înlocuită cu îmbinarea tâmplărească, adică prin întrepătrunderea
părţilor componente, încheierile fiind consolidate şi cu cuie metalice.
Din multitudinea de piese de mobilier, ne vom opri asupra acelora care au
excelat prin fonnă şi măiestrie artistică.
Scaunul este confecţionat frecvent din esenţă tare cum ar fi stejarul, fagul,
gorunul, frasinul, salcâmul şi mai rar din esenţe moi. Culoarea natura lemnului este
cea dominantă. "Scaunul este prin excelenţă o mobilă legată de scopuri utilitare" 51 ,
precum împletitu! torsul, prepararea hranei. sau operaţii legate de agricultură sau
păstorit, care s-a pe1fecţionat odată cu trecerea timpului. Utilizarea lui se leagă
obligatoriu de activităţik sedentare.
Având o predispoziţie spre perfecţionare a tehnicilor, a uneltelor, a
ornamenticii, meşterii căutau crearea unor fonne cât mai plăcute pentru mobilierul
conceput.
Dulgherilor şi tâmplarilor se datorează ridicarea bisericilor şi caselor, dar
"şi mobila din ac-este biserici sau din casele feudalilor, se datorează tot meşterilor
lemnari sau Lâmplarilor"52 •
Gospodăria ţăranului era locul unde s-au lucrat majoritatea scaunelor, pentru
nevoile proprii. Dar, observăm cu precădere pe spătarele lor, influenţa
mobilierului orăşenesc. Putem împărţi scaunele, după spătar, în două categorii:
scaune antropomorfe;
scaune cu spătar în volute baroce.
Acest tip de scaun a fost răspândit în secolul al XVJII-lea, când satul
românesc intra în contact frecvent cu oraşul, astfel motivele baroce, cu precădere au
fost astfel răspândite pe scară largă. Aceste motive au fost prelucrate şi adaptate la
gustul fiecărui meşter popular, scaunul fiind unul din piesele de mobilier care a
preluat cel mai mult influenţa barocului.
" G. Stoica. M. Văgân. Arta populară în Câmpia ,H11nteniei, Bucureşti. 1969, p.24
" Şt. Pascu, Meşteşugurile în Transilrnnia până în secolul al XVI-iea. Bucureşti. Ed. Academiei
R.P.R., 1954, p.31
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Scaunul nu avea un loc stabil, el fiind mutat acolo unde era nevoie de el,
lângă vatră, lângă uşă, în grajd, la tors etc. La şezătoare fiecare fată sau femeie se
ducea cu propriul scaun. Acesta era şi unul din motivele pentru care gospodarii se
întreceau în decorarea spătarului, pentru că fiecare vroia să aibă scaunul cel mai
frumos şi comod. Găurile din spătar erau făcute pentru a fi mai uşor de transportat.
Scaunele tâmplăreşti erau produse de tâmplari specializaţi care se foloseau
de unelte perfecţionate. Ei creau forme complicate cu contur traforat, îmbinările
erau ingenioase. Ornamentele erau de inspiraţie orăşenească. Din această categoric
făceau parte scaunele cu spătar şi fără braţe. Scaunele care aveau şi braţe mobilau
interiorul bisericilor de lemn.
O altă piesă importantă în desfăşurarea vieţii cotidiene era ma.w. După formă
distingem masa simplă şi masa dulap. Masa cu ladă sau "cu sanie", mai frecventă
în Moldova şi Muscel, o întâlnim şi în Bihor.
Masa simplă arc o ramă de lemn sprijinită pe patru picioare, iar deasupra o
tăblie, dreptunghiulară sau pătrată. Era ornamentată în partea inferioară a picioarelor.
Masa dulap - arc aceeaşi construcţie doar că rama se dublează, formând un
spaţiu folosit pentru păstrarea pâinii sau a unor obiecte de uz casnic. Ca formă mai
putem aminti masa dreptunghiulară înaltă şi joasă şi rotundă.
Lariţa sau banca, era o scândură la care se aplicau picioare şi spetează. Era
folosită şi la dormit. Erau dintre cele mai vechi piese de mobilier ţărănesc tradiţional.
Prin secolul al XIX-iea laviţa este prevăzută cu ladă dedesubt.
Patul- mobila pentru dormit, aşezat de-a lungul peretelui din spate, constituia
colţul cu maximă importanţă decorativă a camerei, el fiind acoperit cu textile şi
perini frumos ţesute sau cusute şi împodobite cu motive decorative viu colorate.
Deasupra patului era ruda cu şterguri. Cu timpul şi acest tip de mobilier s-a modificat,
a evoluat ca formă. S-a înălţat tot mai mult de la pământ. Mai târziu apare o formă
de pat cu baldachin sau "pat cu capre··. Este întâlnit multă vreme în satele mai
bogate.
Blidarele şi podişoarele aveau rostul de a păstra vasele. Tot acelaşi scop îl
aveau şi colţarele. Erau confecţionate din lemn de fag.
Pentru confecţionarea lăzilor de zestre, a hambarelor şi a lădoaielor meşterii
alegeau în primul rând lemnul din pădure, care. după tăiere cu firezul se debita în
lungimi de l,5-2 m. Aceste bucăţi erau crăpate cu securea în "cruce''. Fiecare
"scloafă". patru la număr, era tăiată în lungime cu fierăstrăul. Scândurile obţinute
erau cioplite cu barda şi fasonate cu mezdreaua. Urma, apoi, croirea în bucăţile
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componente ale lăzii respective. Se horjeau pe latura mai groasă o scândură care se
îmbina cu partea îngustă a următoarei scânduri. Scândurile se uscau şi afumau 53 •
În interiorul ţărănesc lada "nu se găsea în situaţia de a fi utilizată numai
parţial sau la răstimpuri" 54 • Ea apare ca o necesitate, în ea păstrându-se hainele
familiei.
"Lăzile din Ţara Crişurilor ne îngăduie o clasificare pe mai multe
considerente: După forma capacului: lăzi cu capac plat; lăzi cu capacul circular sau
ascuţit; lăzi având capacul în coamă ( două ape). După căpătâi: cu latura superioară
dreaptă şi cu un capăt mai lat şi cu altul mai îngust; cu latura superioară dreaptă;
ambele capete de aceeaşi grosime şi latura de jos uşor rotunjită; cu latura superioară
rotunjită, capetele egale şi latura de jos uşor ro tunj ită"' 55 •
După funcţionalitate putem întâlni hambare, lăzi pentru acte, lăzi pentru
podoabe, lăzi pentru odoare bisericeşti, lăzi de zestre, lăzi cu spătar sau "lădoaie".
Văsarul, îl întâlnim lângă uşă şi pe el se aşeza canta de lut cu apă.
Pe lângă mobilier în orice gospodărie întâlnim obiectele de uz casnic cum
ar fi lingurile, sărăriţele, blidele, crucile etc. Nu lipsesc uneltele agricole de lemn:
plugul de lemn, grapa, tăvălugul, tileaga, confecţionate în întregime din lemn, fără
cercuri metalice pe roţi.
Ciobanii îşi confecţionau singuri cele necesare din lemn: bâtele de păstori,
"surcelele" pentru măsurat laptele, cântarele ciobăneşti, căucele de lemn, dovedesc
spiritul inventiv. gustul pentru frumos al ciobanilor. Găleţile, cupele de muls,
bărbânţile erau din lemn de cireş, păr, prun, uşor de prelucrat şi încrustat. Tiparele
de caş sau păpuşarele erau rotunde sau dreptunghiulare şi decorate cu figuri
geometrice.
Furcile de tors, făcute din lemn de alun, folosite la şezători la torsul lânii,
erau decorate pe toată suprafaţa. Contrastul între brunul-roşcat al lemnului afumat
cu albul motivului geometric scobit era de un rafinament aparte.
Crucile de cimitir, care păstrau amintirea celor morţi, crucile de eroi şi
cenotafele, aşezate pe pereţii exteriori ai bisericilor de lemn, erau din lemn, de mici
dimensiuni; troiţele de la marginea satelor, erau făcute de meşteri lemnari sau
dulgherii mai pricepuţi din sat. Motivele predominante care ornamentau aceste cruci
era pomul vieţii, Soarele, Luna, alăturate unor mici iconiţe zugrăvite. Cele două

" Tancred Bănătcanu, op. cit., p.218
,., Idem. Arta pop11/arci în 11ord11/ Transilmniei,
"Ibidem, p.116

Bucureşti.

I 968, p.218
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motive - Soarele şi Luna - antropomorfizate, ne întăreşte în plus viziunea cosmică
a meşterului popular, viziune ce o întâlnim numai la civilizaţii de tip agrarian.

Ornamentica
ţăranul român, împodobeşte obiectele de ]emn într-o perfectă armonic cu
destinaţia lor. Această legătură organică între latura estetică şi cea practică-trăsătură
generale a artei noastre populare - se oglindeşte în faptul că anumite genuri şi
categorii de obiecte sunt mai bogat ornamentate, în decorul lor predominând anumite
motive, precum şi prin faptul că suprafeţele decorate (câmpuri ornamentale) sunt
condiţionate de funcţia obiectului respectiv.
Bogata gamă a motivelor şi compoziţiilor decorative, ca şi varietatea
efectelor plastice obţinute î11 prclu1.:rarea lemnului sunt rezultatul aplicării separate
sau în combinaţie a diferitelor tehnici decorative: cioplirea, sculptura, crestarea,
scrijelirea, traforajul, pirogravarea etc." 50 •
Tehnica ornamentelor depinde şi de esenţa lemnoasă folosită, depinde de
fonna şi dimensiunile piesei, de destinaţia ei. "Păstrând culoarea şi calitatea lui
naturală, lemnul constituie unul din cele mai decorative materiale prin însăşi structura
lui. Meşterii români recurg de aceea foarte puţin la acoperirea cu straturi de lacuri
sau vopsele, evitând de asemenea şi prelucrarea la strung'' 57 •
Ca tehnică de ornamentare întâlnim, mai des, crestarea cu cuţitul sau cu
horjul. Cu cuţitul se conturează anumite linii, iar cercurile se trasează cu compasul.
Prin traforare se conturează şi decorează spătarele la scaune. Prin sculptură sau
cioplire se modelează mânerele leagănelor, picioarele de masă sau laviţe etc. La
conturarea unor forme se foloseşte, mai rar, incizia. I'iroKravarea apare în decorarea
spătarelor de scaune. Strunjirea reutilizează pentru a modela unele volume circu lare.
Pictarea se foloseşte în decorarea mobilierului maghiar şi slovac.
Motivele ornamentale care apar pe mobilierul dulgheresc, executat din lemn
de esenţă tare, sunt dominate de elementele geometrice. Motivul liniei, linia dreaptă.
sinuoasă, dreptunghiul, rombul, dintele de lup sau dinţii de fierăstrău, apar pe scaune,
laviţe, blidare şi podişoare. Motivele geometrice circulare ca cercul, semicercul,
arcul de cerc, rozeta, vârtejul, care la origini au fost semne solare, apar în special pe
lăzile de zestre. Pe unele spătare de scaun apare Soarele ca motiv central, sub formă
de vârtej sau prin rozeta cu cinci sau şase petale. Gama de elemente decorative cum
" ...

''· Boris Zdcn:iuc, Cicorgcta Stoica. Crestă111ri in lemn in arta populară românescă. Bucureşti. Ed.
Meridiane. 1967. p.6
7
' P. Petrescu. C. Irimic. Meşteşuguri artistice in Rumânia. Bucure~ti. Ed. Meridiane. 196 7. p.14
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ar fi liniile în zig-zag, semicercurile, potcoava, crucea, liniile paralele, întregesc
ansamblul decorativ al scaunelor de lemn din Bihor.
Motivelefitomorfe, puternic stilizate apar sub forma bradului sau a pomului
vieţii. Pe mobilierul pictat maghiar şi slovac apare laleaua, trandafirul, crizantema
etc.
Scaunele cu spătare antropomorfe sunt socotite ca fiind cele mai frumoase
piese din creaţia populară a genului. Silueta omului este reprezentată într-o stilizare
de un mare rafinament artistic, "aproape întotdeauna este reprodus simbolul sau
ideea de om şi nu imaginea unui anumit om. Iar acest simbol este cel mai adesea
construit din linii şi puncte ce transformă imaginea realistă într-un semn făcând
parte dintr-un cod al reprezentărilor schematice proprii unei anume mentalităţi" 58 •
În forma şi decorarea mobilierului ţărănesc îşi face simţită, în secolul al
XVIII-iea, prezenţa motivelor baroce, din mediul orăşenesc. Aceste motive păstrând
în satele româneşti prin legăturile directe pe care le au ţăranii cu orăşenii, în cadrul
schimburilor economice dar şi culturale, prin publicaţiile secolului al XIX-iea, care
pătrund şi în casele ţăranilor, a desenelor care răspândeau noile modele.
Decorul lăzilor de zestre, prin crestături cu motive geometrice, apar liniile
drepte sau întretăiate alături de motivul solar sub diferite forme. La lada de zestre se
ornamentează capacul, faţa lăzii, lateralele şi picioarele. Partea frontală fiind cca
mai decorată.
"Remarcabilă în arta lemnului la români este şi adecvarea ornamentului la
fiecare categorie de obiecte şi faptul că fiecare obiect îndeplinind o anumită funcţie
beneficiază de însemne ale împodobirii, fără ca asemenea elaborări de ordin estetic
să jeneze însăşi funcţionalitatea obiectelor" 59 •

'" P. Petrescu, Motive decorative celehre. ( ·ontribuţii la studiul ornamenticii româneşti, Bucureşti,
Ed. Meridiane, 1971, p.69
,., C,. Stoica, N. Ungureanu. Crea/ia populară in lemn la români. Catalog de expozilie, Oficiul de
Expozilii. Bucureşti, 1974. p.7
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METIERS RURAUX DE L'USINAGE DU BOIS
RESUME

L' ouvrage ci-present essaie de mettre en evidence Ies metiers concemant
l'usinage du bois. II a trois chapitres :
I. La forţt et le habitat humain ;
2. Metiers concernant l'usinage du bois.
L'occupation de base Jt::s Roumains ct implicitcmcnt des habitants des
villages du district de Bihor rcste l'agriculture et l'elevage du betail.
Dans quelques zones ayant une importance agricole reduite, par exemple la
zone de sud-est de Bihor, mais avec un potentiel forestier riche, un nombre important
de la population rurale est devcnu des artisans capables: charpentiers, charrons,
menuisiers etc.
Le troisicme chapitre traite le bois, la vie de l'homme sous !'aspect de
l'architecture traditionnelle : le menage traditionncl, Ies eglises en bois, Ies techniques
de la construction, de la decoration et celles de la confection du mobilier.
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VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC
AL VĂII IADULUI
TODINCA VASILE,

BARBURAŞ

MARIANA

Timp de foarte multi de ani, turismul românesc s-a orientat către vizitarea
monumentelor istorice cunoscute, a muzeelor, exploatarea litoralului Mării Negre
sau a staţiunilor montane şi balneare, prezentarea unor spectacole folclorice mai
mult sau mai puţin autentice şi a specificului culinar. ,,ignorând deliberat cultura şi
civilizaţia tradiţională ca parte intrinsecă a valorilor specifice româneşti"'.
Identitatea unei societăţi apreciază cunoscutul etnolog Georgeta Stoica „se
conturează prin simbolurile principale recunoscute unanim de către membrii acesteia,
care dau un sens existenţei şi le pennite acestora să se recunoască. Fonnele de
exprimare ale culturii populare tradiţionale - cântec, joc, ritualuri, meşteşuguri,
arta de a construi etc. - constituie identitatea unei comunităţi care îi oferă un sentiment
de siguranţă"::.
Asemenea forme de manifestare ale culturii populare au generat şi în
România post revoluţionară o licărire a turismului rural, un turism cu care lumea
satului de la noi, nu eram familiarizată, dar pe care l-a adoptat ca fiind ceva deosebit
dar şi benefic. Această beneficitate am putea-o considera, pe de o parte ca aducătoare
de venit suplimentar unei economiei rurale aflată „în curs de destructurare şi
desţărănizare••; şi pe de alta ca formă de ocupare a forţei de muncă recent eliberată
din industrie şi aflată în şomaj. În acelaşi timp noul tip de turism, cel rural, poate
valorifica activ, ceea cc a mai rămas tradiţional. din creaţia Marelui nostru creator
anonim Măria Sa Ţăranul.
Punerea în valoare a acestor creaţii, măturate de colbul „ omogenizării
sociale··, poate constitui un reviriment şi în plan spiritual, a lumii satului, obiceiuri
agrare, ocazionate de marile sărbători de peste an etc.
Pe acest fond poate suprapune o arhitectură nouă, spaţii de ca7.are modem
utilate, precum şi condiţii de petrecere a timpului liber la noi standarde. În aceste
condiţii turismul poate căpăta altă tentaţie din partea participanţilor.
Turismul rural, în România, a luat o dezvoltare însemnată după 1995, ca
unnare a iniţiativelor private şi a asociaţiilor de specialitate, care au asigurat logistica
'Georgeta Stoica. 1i,rismr,/ industrial. tllrism c11/t11ral. Caietele ASER. Nr.2/2006. p. I 9
'Idem

'Todinca Vasile. Sate româneşti. Muici/ii socio-economice, Editura Eikon. Cluj-Napoca, 2005. p.5989

https://biblioteca-digitala.ro

80

I ,1sile fodi11ca. Maria11a

Barhuraş

(2)

în domeniu. Cu sprijinul şi sub îndrumarea Asociaţiei Naţionale de Turism Rural
Ecologic şi Cultural (ANTREC) şi al Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), în
multe localităţi s-au înfiinţat pensiuni; locuitorii au înţeles că, pentru a atrage
vizitatorii, trebuie să le creeze condiţii de cazare, masă şi divertisment
corespunzătoare. Cu cele mai bune intenţii, localităţile respective s-au transfonnat
sub ochii noştri, arhitectura tradiţională a fost înlocuită cu vile ce oferă tot confortul
şi nu se mai regăseşte aproape nimic din ceea ce a constituit odată specificul local..
Când ne gândim la dezvoltarea unui turism rural În zonele cu tradiţi încă
vii, ne avertizează etnologul Georgeta Stoica, ,,trebuie avut în vedere că fonnele
tradiţionale de cultură sunt fragile, predispuse trecerii rapide în fondul pasiv, practic,
la dispariţia din viaţa 1:u111u11ilăţii''~.
Un asemenea pericol se poate evita numai prin programe bine concepute, o
analiză ştiinţifică a situaţiei existente, a modului în care pot fi păstrate anumite
elemente caracteristice. fără a impieta nici asupra dezvoltării durabile, nici asupra
originalităţii, elementelor etnografice sau de altă natură, din zonă.
Dezbaterile pe această temă, au relevat faptul că, practicarea unui turism cu
specific rural, cu accent pe tradiţie, nu poate avea loc într-un sistem universal de
dezvoltare, nici în cadrul unei doctrine globale. Pentru a avea succes, este necesară
crearea condiţiilor unei bune integrări a specificului cultural în societate, condiţii
pentru valorificarea multiplelor faţete ale activităţii culturale.
Din cercetările noastre de teren am putut constata că la noi, zonele rurale mai
izolate, sunt cele în care cultura populară tradiţională s-a păstrat încă foarte bine.
Unele experienţe negative de până acum, datorate dezvoltării turismului rural în
unele sate, ne arată că deschiderea unor zone pentru turism nu este totdeauna
favorabilă culturii tradiţionale. Dar în acelaşi timp nu putem să nu creăm o punte de
legătură între tradiţie, formată din aceste enclave tradiţionale, şi tânăra generaţie,
dornică de a intra în contact cu aceste realizări ale universului rural. Sigur ne asumăm
şi nişte riscuri, dar tot în favoarea tradiţionalului.
O asemenea încercare de punere în valoare a tradiţie, prin intennediul
turismului rural, o prezentăm în cele ce unnează, ea referindu-se la Valea Iadului,
un spaţiu asupra căruia noi ne-am mai oprit în cadrul unei monografii zonale 5 •
I. Valea Iadului - repere geografice şi spirituale
Din punct de vedere geografic Valea Iadului face parte din arealul Munţilor
Apuseni şi este situată la limita de Est a Judeţului Bihor.
' Georgeta Stoica. up. cit. p. 21
'Todinca Vasile. Mariana Barburaş. I alea Iadului. Economie. Demografie. Etnoloxie, Editura Eikon.
Cluj Napoca. 2007.
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Valea Iadului, este o zonă ce cuprinde aşezări montane, brăzdate de văi în
care stâncile fac să clocotească apa. Este înconjurată de dealuri şi munţi. cu stânci
izolate. Aici întâlnim o curiozitate geografică rar întâlnită şi puţin cunoscută, faptul
că în apropierea confluenţei Văii Iadului cu râul Crişul Repede, bazinetul format
prin eroziunea apelor este mărginit de trei masive muntoase distincte, Munţi ii Plopiş
(Şes), ultimele ramificaţiii ale Masivului Vlădeasa şi Masivul Pădurea Craiului.
Astfel oglinda liniştită a apelor celor două râuri Crişul Repede şi afluentul său pe
stânga Iadul, reflectă întâlnirea veşnică a celor trei masive muntoase Vlădeasa,
Pădurea Craiului şi Plopiş.
Pe Valea Iadului sunt situate trei sate Bulz, Munteni şi Remeţi, aparţinând
Comunei Bulz. Acest areal supus cercetării este situat între paralela de 46°4 7' 34" şi
46°55' 21" latitudine nordică şi meridianul de 22°41' 06" - 22°45' 24" longitudine
estică, şi se învecinează la Est şi Nord cu comuna Bucea, judeţul Cluj, în Sud cu
comuna Budureasa. Sud Vest cu Comuna Curăţele şi la Vest şi Nord Vest cu comuna
Bratca.
Chiar denumirea râului de .,Iad", are o semnificaţie aparte pentru locuitorii
zonei. Probabil numele s-a născut în unna prăpădului produs de inundaţii, care
aveau loc aproape anual. Valea fiind îngustă, vuietul îngrozitor al apelor, distrugerile
lasate în unnă, a provocat panică, iar în mentalul oamenilor "Iadul" coborâse pe
pământ. Era un semn al păcătoşeniei, al îndepărtării de la legea morală şi de la cele
sfinte. Cu toate aceste erau capabili sâ reia tutui de la capât. Nu s-au retras la
câmpie, nu şi-au părăsit locurile, ci au continuat lupta cu greul pe versanţii abrupţi
ai munţilor, păstorind oile şi parcă aşteptând la lumina focului, vremuri mai bune.
*

* *

Înţelegerea şi gândirea satului ca structură sufletească cc incumbă
,,copilărescul'', adică satul „care se socoteşte pe sine însuşi centrul lumii şi care
trăieşte în orizonturi cosmice prelungindu-se în mit" 0 - mai este posibilă azi în
locuri răsleţe. Asta deoarece satul românesc tradiţional, cel cunoscut de noi în
copilărie mai poate fi întâlnit doar ca o „lacrimă suspendată între ochiul lui
Dumnezeu şi neant". El îşi are clipele numărate de „cinicele prefaceri'' socioeconomice şi spirituale survenite în structura sa.
În ciuda acestor vicisitudini satul rămâne o aşezare cu oameni harnici, buni şi
înţelepţi, credincioşi şi ospitalieri. Căliţi la şcoala sărăciei, a rigorilor naturii, dar şi
'· Lucian Blaga. J-.:.logi1111/ sat11/11i românesc, în Discursuri de rece plic la Academia
Albatros. Bucureşti. I 980. p. 256
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a bunului simţ, oamenii satului au umanizat locurile pe unde s-au aşezat, imprimândule sâmburele gândirii lor. Un asemenea lucru se poate spune şi despre cei ce îşi
deapănă firul vieţii in bazinul Văii Iadului. În acest spaţiu au prins contur în ciuda
tuturor neajunsurilor, aşezări omeneşti a căror istorie se pierde în negura vremurilor,
Bulz, Munteni şi Remeţi. Pe aceste meleaguri oamenii s-au dovedit dintotdeauna
ospitalieri cu cei ce le treceau pragul casei, neîntrecuţi în meşteşugul lemnăritului,
al torsului şi tesutului, dar şi în mânuirea cuvântului. Aici s-a născut legenda, cântecul,
snoava, cimilitura, dar şi bocetul. Aşa cum spune poetul: .,Aici orice gând e mai
încet/ şi inima-ti zvâcneşte mai rar,/ ... Aici se vindecă setea de mîntuire / şi dacă ţi
ai sângerat picioarele/ te aşezi pe un podmol de lut" 7 (Lucian Blaga). Aici cred că sa născut veşnicia, aici pe acest pământ, în aceste locuri aldui te de Dumnezeu, omul
se simte liber, se simte mai aproape de strămoşi, de tradiţii şi de istorie. Pe aceste
plaiuri departe de mirosul asfaltului, bătrânii ipostaziază dorul,jalea şi urâtul prin
cântece, doine, balade şi strigături: ,,Pe unde umblă doru/ Nu poţi ara cu plugu/ Că
s-agaţă plugu-n dor/ Trag boii dă să omor./ Pe unde umblă jalea/ Nu poţi trage cu
grapa/ Că s-agaţă grapa-njele /Trag săraci vacile mele". (Lucian Blaga). În nopţile
lungi de iarnă prin .. undeţele" cătunelor la lumina pâlpâitoare a vetrei s-au născocit
poveştile. Unele vorbesc despre Craiul munţilor Avram Iancu, care s-ar fi bătut cu
ungurii într-un loc pe Valea Iadului, loc care de atunci se numeşte Lunca Roşie.
Acolo spune legenda a curs mult sânge, că valea din apropiere s-a înroşit iar locul
poartă numele de Lunca Roşie. Altele povăţuiesc despre crăişorul Horea care a
construit biserica veche din cătunul Valea Satului. Cei încărcaţi de ani ne spun că nu
„iera modru să nu-i spună Horea că tare mândru cânta'' şi că de aici a avut comenzi
la Ciucea şi Sălaj8.
Prin aşezarea sa geografică Valea Iadului, tolera fericita ocazie trecătorilor,
iubitorilor de tradiţie şi frumos, de a se întâlni cu structuri autentice ale satului
românesc ancorat în puterea tradiţiei. Pe coamele dealurilor răsar din străfunduri de
istorie gospodării ce aduc aminte de vremuri de mult apuse. Vom găsi, în aceste
locuri, casa tradiţională bâmită din lemne de gorun sau de fag, şura, poiata sau
iştălăul toate rânduite după datină. Casa, compusă de cele mai multe ori din două
camere şi o tindă, era sediul membrilor familiei. Desigur, numai una din camere era
locuită şi tinda, unde, se afla şpaiţul şi cuptorul de pâine, (acolo unde îl găsim,
întrucât fiind o zonă montană grâul era la mare preţ", cealaltă era camera de sărbători,

Lucian Blaga, Poe=ii, Editura Mim:1 ,a. 198(,. Oucurqti, p. 66
• Todinca Vasile, Mariana Barburaş. op cil. p. 31
1
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camera curată. În aceasta se păstrează adevărata comoară a familiei, pernele înflorate.
lepedeele ţesute în război din lâna oilor, ştergarurile aşezate pe rudă, lădoiul cu
zestre şi câte altele. La jumătatea camerei se află masa, deasupra ei lampa, iar de o
parte şi de alta cele două paturi frumos aşternute. Între geamuri spre răsărit, sub
ştergar se află locul cel mai sfânt al casei, icoana Maicii Domnului cu Pruncul cel
Sfânt în braţe. Aici noaptea la lumina focului se aud în şoapte sfintele rugăciuni,
aici se plâng necazurile şi dorurile tinereţilor.
Pe acest .. picior de plai" în această lume născătoare de „mister·· .,măicuţa
bătrână cu brâul de lână" îşi mai plânge încă feciorii plecaţi în pribegie cu oile, iar
cu mâinile suflecate până la coate mai plămădeşte sfintele prescuri. ce aveau să ia
drumul Sfântului Altar. O vezi şi astăzi ca şi altădată luând pristolnicul
(prescumicorul) din grindă în care-i dăltuit numele lui Iisus „biruitorul morţii'',
singura pecete notabilă a fiecărui ţăran oricât de sărac. aflată în casa lui şi apliciîndo pe prescuri în taina sfintelor rugăciuni. Dumineca sau în sărbători „măicuţa bătrână"
apucă pe poteci de munte, coborând din cătunele satului cu sfială şi smerenie spre
casa lui Dumnezeu. unde îşi pomeneşte străbunii, rugându-se pentru liniştea şi
bunăstarea gospodăriei. pentru belşugul holdelor, pentru primirea ei în lumea
drepţilor. Pe Valea Iadului tradiţia e încă la ea acasă. Ea nu se lasă învinsă. în ciuda
mutaţiilor modeme survenite în peisajul socio-economic al localităţii. Alături
gospodăriilor cu iz tradiţional se mai păstrează răvăşit de timp, complexul de industrie
casnică, un simbol grăitor peste veacuri despre ingeniozitatea şi măiestria „marelui
anonim" - măria sa ţăranul. Graţie unui păstrător şi conservator al tradiţiei. Popuţe
Sturz Alexandru, acest complex îşi păstrează autenticitatea, fiind în perfectă stare
de funcţionare cu întregul ansamblu al clementelor tradiţionale. Astfel pot fi văzute
cum funcţionează moara de apă, piua şi vâltoarea. Aceste instalaţii contribuie şi
astăzi la îndesarea şi scămoşarea ţesăturilor din lână. precum şi la măcinarea „brumei''
de cereale a locuitorilor zonei.
Din multitudinea instalaţiilor tehnice morile de apă, au făcut casă bună cu
locuitorii zonei. Azi se mai păstrează în memoria celor vârstnici, doar întâmplări
de odinioară petrecute în timpul măcinişului pe la aceste mori şi locurile unde erau
amplasate. Chiar între cele două războaie, îşi aminteşte Sărăcuţ Petru, funcţionau
pe Valea Iadului 17 mori, La Mărica, La Bendrea, La Târmiş şi bineînţeles la alţii.
Astăzi peste acestea s-a aşternut colbul istorici. rămânând în toponimia locală, doar
denumiri ca: Pă gatul morii, La moară la Chiţa, moara lui Teofil etc.
Prin aşezarea sa, prin oamenii săi, prin structura sa, Valea Iadului, mai păstrează
încă un iz patriarhal, aici oamenii urbanului mai găsesc în clipele de răgaz un loc de
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meditaţie, o oază de linişte şi verdeaţă. Susurul izvoarelor, behăitul oilor şi lătratul
câinilor la stâni creează un tablou mioritic, la care îşi dau mâna frăţeşte sub aceeaşi
oblăduire oamenii şi natura. Poate nicăieri ca într-un asemenea tablou nu vom găsi
o linişte deplină, un cadru purificator care contribuie la devenirea fiinţei.

2. Valea Iadului - repere turistice
a. Naturale
Valea Iadului face parte, cum de altfel am şi arătat, din arealul Munţilor
Apuseni, reprezentat de culmile vestice ale Masivului Vlădeasa şi ramurile nordice
ale Masivului Pădurea Craiului, masive despărţite de râul Iad.
Relieful carstic este bine reprezentat de doline, avene, ponoare şi peşteri
(peste 200 explorate până în prezent). Dintre acestea amintim:
peştera cu apă de la Bulz, care se deschide la o altitudine de 336 m în
malul stâng al Văii Iadului, la picioarele unui perete de stâncă abrupt
înalt de peste 200 de metri din Masivul Pădurea Craiului. Peştera este
străbătută în întregime de un curs de apă, formând numeroase cascade.
Până în prezent sunt cartaţi I 177 metri din lungimea peşterii.
peştera Valea Leşului, deosebit de frumoasă şi atractivă, populată de
coleoptere cavernicole. În interiorul peşterii au fost descoperite resturi
ale ursului de peşteră "Ur.ms speleus".
Alături de acestea există în zonă peşteri de dimensiuni mai mici, dar şi de o
importanţă ştiinţifică deosebită cum ar fi : Peştera Mică, Peştera Păstorului, Peştera
Ciuhandului etc. În timpul lucrărilor hidrotehnice pe Valea Izvorului, un afluent al
Iadului, s-a descoperit o peşteră importantă, despre care se spunea că este o raritate,
de aici se păstrează în colecţia Muzeului Tării Crişurilor resturi de Ursus speleus\
dar până la ora actuală nu s-a mai comunicat nici o informaţie.
- tău/fără.fund din localitatea Remeţi
Tot pc Valea Iadului vegetează spontan la marginea pădurilor din zona
foioaselor ( 400-600 m altitudine), Syringa Josikaea, o plantă endemică, menţionată
ca raritate în flora României şi relict terţiar. Este net diferenţiată de proxima rudă,
Syringa emodi din Hymalaia. Locuitorii zonei îi spun, Iorgovan, Pănar, Lemnul
vântului, Solinte, Călin (locuitoriii satului Lorău, aparţinând de comuna Bratca).
Unul dintre foştii mei colegi Prof. Petru Codoban, trecut la cele veşnice. autor al
unui studiu despre aceasta plantă publicat la Cluj, îl denumea Liliacul Românesc,
• Repertoriul mon11mentelor nalllrii, arheologice, istorice. etnogra(tce. de
Bihor. Oradea 1974

Judeţul
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motivând că este răspândit numai în Carpaţii româneşti. Tot aici
"bulbucii de munte" (Trolliu.\· europaeus}, specie ocrotită.
b. Etnografice
Complexul de industrie

casnică

85
vegetează

sporadic

de la Bulz

Documentele evului mediu târziu

mentionează existenţa

unor asemenea

instalaţii

tehnice acţionate de forţa apei pc mai toate râurile Bihorului 10 • Nu este
exclus ca şi pe Valea Iadului să fi existat mai multe asemenea instalaţii, dovadă
păstrarea în conştiinţa comună a unor poveşti legate de, .. păţaniile" de la moară dar
şi dăinuirea unor toponime precum .,gatul morii", moara Chiţi, moara lui Teofil etc.
Este consemnată la 1713 existenţa la Bulz a unei mori de apă în proprietatea lui
George Pupuţe, iar la 171 O moara existentă aducea un venit de 18 câble de cereale.
În 1753 sunt consemnate mai multe mori care aduceau un venit de 28 de câble de
cereale. Mai târziu în 1779 la Bulz erau 4 mori pentru care proprietarii trebuiau să
i dea fiscului I O florini şi 6 crăi ţari anual 11 •
Pe Valea Iadului alături de mori găsim şi alte instalaţii tehnice acţionate de
forţa apei, ,,morile de scânduri" (joagăre pentru debitat buşteni), alte instalaţi ii folosite
la finisarea ţesăturilor din lână, fierării etc.
Au fost cazuri când în acelaşi loc proprietarul, de obicei, unul mai înstărit
ridica un complex de instalaţii casnice, piuă, moară, vâltoare, pivă, joagăr. Un
asemenea complex a fost „durat" pe Valea Iadului şi cunoscut sub numele de „Moara
Bendrii" care avea în componenţă moară, joagăr şi piuă şi a funcţionat până prin
anii 1960.
Astăzi se mai păstrează prăfuit de vremuri Complexul tle industrie ca,midi
tle la Bulz, instalaţie aflată în proprietatea lui Popuţe Sturz Cornel. Complexul fonnat
din moară, vâltoare, piuă de bătut postav şi o fierărie, pentru nevoile curente ale
complexului. dar şi ale locuitorilor din jur- aruncă un arc peste timp în lume satului
tradiţional, acolo unde s-a plămădit la şcoala sfintei sărăcii, cultura „minoră" a
universului rural pastoral al Văii Iadului. Complexul, era numit „Moara Mărichii''
şi este acţionat de apă adusă printr-un jgheab lat din albia Iadului, care loveşte în
partea superioară cupele roţii, punând în mişcare roata, atât datorită vitezei cât şi
greutăţii apei căzute în cupe. Acest tip de instalaţie în limbajul etnografilor se numeşte
moară cu aducţiune superioară.

1
"

Ioan Godca. Caracteristici ale c11/t11rii pop11lare clin Bihor.

11

A N-OJBh. Fond Pre(ec111raj11deţ11l11i Bihor.inventar nr.41.dosar 160. lila I I 6

Bucureşti.
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Vâltoarea utilizată pentru finisare a ţesăturilor din lână funcţionează şi azi
pentru spălatul covoarelor, mochetelor şi a altor piese din gospodărie. Piua situată
într-o clădire de piatră în două ape servea la îngroşarea şi îndesarea ţesăturilor.
Astăzi complexul este într-un stadiu avansat de degradare, fapt ce ar impune
restaurarea lui şi redarea circuitului turistic.
*

**
Privind cu luciditate problemele pe care le ridică organizarea profesionistă
a turismului c:ultural la sate, trebuie să recunoaştem că acesta prezintă, în egală
măsură, avantaje şi dezavantaje.
Principalul avantaj îl constituie punerea în valoare patrimoniului şi a
specificului cultural dintr-o zonă puţin cunoscută. În felul acesta, patrimoniul dă un
sens teritoriului, conferă statut patrimonial obiectelor, tradiţiilor şi obiceiurilor
prezentate în context originar, contribuind la conştientizarea necesităţii conservării
acestuia.
Un alt avantaj major este acela că turismul poate avea un rol motor în
dezvoltarea unei regiuni prin aducerea unei contribuţii economice şi sociale
insemnate, chiar dacă, asupra conservării specificului sunt multe de reproşat. În
acelaşi timp, în zonele rurale turismul poate deveni un factor de amenajare a
teritoriului, de revitalizare sau chiar de supravieţuire cum se întâmplă acum în unele
sate din Munţii Apuseni.
În zonele rurale turistul nu se întâlneşte doar cu un mod de viaţă inedit, cu
o arhitectură deosebită, cu oameni care se îmbracă încă în port popular, cu tradiţii şi
obiceiuri necunoscute, ci şi cu o natură încântătoare. De aceea se impune ca o condiţie
esenţială prezervarea şi valorificarea concomitentă a resurselor naturale şi
patrimoniale care pot fi ameninţate de saturaţie şi degradare, din cauza unui turism
considerat numai sursă de venit, de activităţi şi de locuri de muncă.
Dincolo de efectele benefice ale turismului cultural în mediul rural
tradiţional, trebuie să înţelegem că dezvoltarea acestuia, făcută fără un program
bazat pe buna cunoaştere a realităţilor locale, poate avea consecinţe grave, deteriorări
ale mediului, ale cadrului vieţii locale şi ale patrimoniului cultural, ca urmare a
exploatării exagerate, a creşterii în exces a vizitării în spaţiu şi timp, a creşterii
circulaţiei autoturismelor, a comportamentului turiştilor, a banalizării patrimoniului
cultural. În acest sens, în ţara noastră avem suficiente exemple de localităţi care, în
decurs de cinsprezece ani, din dorinţa „modernizării"'. a creşterii numărului spaţiilor
de cazare şi mai ales din cauw lipsei unui program conceput pentru a satisface
https://biblioteca-digitala.ro
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cerinţele turiştilor

parte farmecul
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corelat cu păstrarea specificului regiunii,
identitatea culturală.

şi-au
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pierdut în mare

Concluzii
În încheiere am putea spune, că satele de pe Valea Iadului pot fi privite ca
sate cu perspectivă de dezvoltare, au deja o infrastructură acceptabilă, un acces
satisfăcător la informaţie şi educaţie, (calculatoare, internet, cablu T.V, antene
parabolice, presă etc) un nivel de trai mediu. Ceea ce impresionează aici este faptul
că satele se prezintă ca nişte comunităţi închegate, cu vechi tradiţii de întrajutorare
şi comunicare.
Modernizarea Scolii din satul Bulz, înfiinţarea farmaciei, introducerea de
T.V.
construirea de pensiuni agro-turistice, de case cu un habitat modern,
cablu
plecarea multor copii la studii în oraşe şi a unor cetăţeni la muncă în străinătate,
reprezintă deja mărci ale dezvoltării satelor de aici în ultimii ani, racordarea lor la
lumea modernă, la Europa.
Aici se îmbină tradiţionalul cu modemul, vacile se cresc ca acum o sută de
ani, în timp ce la televizor poti viziona peste o sută de programe, bătrânii discută pe
pajişti păstorind oile în timp ce tinerii folosesc calculatorul şi internetul. Aici în
ciuda tuturor îndoielilor şi neliniştilor sătenii speră la un trai mai bun, într-un viitor
nu prea îndepărtat.Totul bazat şi ancorat pe un turism rural, benefic atât pentru
această comunitate a Văii Iadului cât şi pentru orăşanul dornic de a petrece clipe de
odihnă şi meditaţie în acest spaţiu natural şi încă cu bogate tradiţii.
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ENHANCING THE VALUE OF ETHOGRAPHIC
PATRIMONY IN VALEA IADULUI
ABSTRACT

A society's identity, as the wide known ethnologist Georgeta Stoica said,
"1s contoured through the main symbols unanimously recognized by its members
that give a mcaning to their existence at allow them to recognize themselvcs. The
means of expression ofthe folk traditional culture - song, dance, rituals, craft, art
etc. - make up one community's identity that gives it a sense of security''.
Such forms of manifestation of the folk culture generated in postrevolutionary Roman ia a development rural tourism. a tourism that was unfamiliar
for the village people unt ii than but that thcy have adopted as something special and
profitable. The profit consisted of supplementary income brought to a rural economy
"on the way of destructuralization". On the other hand. it is a form of occupation of
the unemployed work force recently freed from industry. ln the same timc. thc new
tourism type may actively value what was left oftraditions. ofthe great anonymous
artist, the villager.
The valuing of these creations, on the way of destruction because of the
social homogenization may bea positive change on spiritual levei too and also, that
of the agrarian customs on occasion of great early feasts.
Tourism may gain in this way a new kind of attractiveness for participants.
This paper prescnts our interest in showing the importancc of rural tourism
for the valuing of tradition with regard to the Iadului Valley, a space a Iso analysed
within this zone's monography.
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STUDIU ASUPRA TOPONIMIEI RURALE DE PE VALEA BARCĂULUI

MELA IA Ţ ĂRĂU

Aşezările omeneşti

pot fi caracterizate printr-o serie de elemente naturale,
legate fie de suprafaţa hotare lor acestora, de structura lor pedologică , de
amplasamentul geografic (relief, altitudine, reţeaua hidrografică) ori de tabloul
vegetal, însă amprenta identitară specifică fiecăreia dintre e le este imprimată de
factorul uman care le-a creat şi care a să lăşluit de-a lungul timpului în aceste micro
societăţi .

În acest capitol se înscrie şi toponimia zonelor economice sau comunitare
ale fiecărei localităţi , care, alături de aspectele privitoare la tipologia structurilor
intravilane, a tradiţiilor şi cutumelor locale, poate aduce informaţii valoroase în
cunoaşterea evoluţiei temporale a arealului cercetat.

Valea Ieru lui cu Ţinu tul
Cerhatul:
aretul cu Calata Mică ·
Ţinutul Râturilor;
Ţinutu l Câmpiei;

I.

irului

şi

2.
3.
4.
5.
6.

Ţinutul Păduros ;
Ţ inutul

Coleşerul
Munţii

7.

micilor nobili din
Mare·

Metaliferi ;

Ţi nut ul

muntos al văilor Criş ulu i
Repede şi Holodului ·
9. Ţinutul muntos al Beliului:
10. Valea ri ş ului
egru ,i al
8.

Munţilor Beiuşului.
A-Ţinutul Debreţinului

B-

Bihorul medieval

(după

Ţ inutul

Huedinului

Jak.6 Zsigmond)

Satele din Bazinul Barcăului au făcut obiectul unei atare cercetări, întreprinse
de noi pornind de la realităţile surprinse în a doua jumătate a Secolului al XlX-lea
de către topografii însărcinaţi de Curtea de la Viena să carteze teritoriul Comitatului
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Bihor. Hărţile cadastrale întocmite la acea vreme constituie o documentaţie valoroasă
nu numai mulţumită preciziei cu care au fost lucrate, ci ş i datorită fidelităţii cu care
au fo t redate transcrierile fonetice ale denominaţiunilor atribuite de populaţia rurală
ambientului natural în care vieţuiau au a noutăţilor introduse de progresul tehnic şi
tehnologic pe parcursul veacuri lor trecute.
Barcăul este cel mai nordic râu din Bazinul Crişurilor, situat la contactul
Munţilor Plopiş cu Dealurile Silvaniei. Pe teritoriul ţării noastre, de la izvor şi până
la frontiera cu Ungaria, Barcă ul drenează o uprafaţă de 2.005 kmp. Culoarul acestuia
se suprapune peste dou ă unităţi geologice, jumătatea estică peste părţile de sud-vest
a Bazinului Şimleu, format prin scufundarea unui larg compartiment situat între
Munţii Plopiş şi Munţii Me eş (încă din Badenian) ş i jumătatea vestică, suprapu ă
unui go lf aparţinând Bazinului Pannonic.

Bazinul hidrografic al

B arcăului şi localitătile

ri erane

Din punct de vedere petrografic, peste vechiul fundament cristalin se dispun
depozitele neogene, reprezentate de: Badenian - identificate prin traturi argilocalcaroa e, nisipuri, pietrişuri; Sarmaţian -reprezentate prin facies calcaros recifal,
fosilifer· Panonnian- prin straturi argilo-cakaroase nisipoase (cu zăcăminte de ţiţei ,
cărbuni); Ponţianul-prin depozite de argile, argile calcaroase şi ni ipoase, cu nisipuri
bituminoase şi depozite cuaternare- cu pietrişuri , loes în Pleistocen - reprezentate
de depozite fluviatile, piemonturi pleistocene şi în Holocen, reprezentate de depozite
aluviale, terase, conuri de dejecţie.
https://biblioteca-digitala.ro
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Deşi are o suprafaţă de numai 3.379 kmp, culoarul Barcăului străbate unităţi
de relief variate: Munţii Plopişului - aparţinând sectorului superior al Barcăului, din
judeţul Sălaj; Dealurile Vestice -aparţinând sectorului mijlociu al Barcăului şi Câmpia
Crişuri lor- aparţinând sectorului inferior al Barcăului). Ultimele două arii fac obiectul
studiului de faţă, fiind situate pe teritoriul judeţului Bihor. Pe această porţiune a
bazinului se identifică trei trepte de relief: o treaptă înaltă-colinară, unde întâlnim
numeroase interfluvii cu versanţi diferit înclinaţi, cu expunere estică sau vestică; o
treaptă de câmpie, de terasă piemontană, fragmentată pe alocuri de văi de eroziune
şi o treaptă joasă, de luncă, cu aspect plan, cu o serie de meandre părăsite ale
Barcăului.

Sectorul mijlociu şi superior al Barcăului, din judeţul Bihor, se suprapune
peste unnătoarelor unităţi de relief: Dealurile Camărului, Câmpia Înaltă a Marghitei.
Dealurile Oradici, Dealurile Demei şi Valea Barcăului. Depresiunea Barcăului face
parte din prima generaţie de văi modelate de râurile din vestul Munţilor Apuseni,
aflată la contactul cristalinului acestor munţi şi depozitele sedimentare neogene. Ea
prezintă aceleaşi trăsături specifice şi celorlalte văi din vestul Apusenilor, asimetrie,
sectoare de defileu modelate în cristalin şi existenţa unor zone de subsidenţă.
Datorită regimului hidrografic aparte, în Bazinul Barcău au fost necesare
lucrări hidrotehnice, prin construcţii de acumulări 1 (483 hectare), corecţii de albie
şi îndiguiri~ în aval de Sântimreu. Bazinul hidrografic al Barcăului având o suprafaţă
de 3.397 kmp, din care 2.005 kmp pe suprafaţa judeţului Bihor, şi o altitudine medic
de 240 m prezintă o asimetrie spre stânga, parte de pe care râul Barcău îşi culege
75% dintre afluenţii de ordinul întâi, care reprezintă apele curgătoare (de suprafaţă):
- afluenţii de stânga- Borumlaca, Bistra, Fânaţelor (Gepiş), Alm11ş, Fâneaţa
Marc;
- afluenţii de dreapta - Dijir, Inat, Eger, Făncica, Sânicolau, Roşiori.
Solurile se află în interdependenţă cu relieful, clima, hidrografia, vegetaţia
şi fauna. Astfel, întâlnim soluri brune podzolite şi soluri brune de pădure, mai slab
fertile în zonele înalte si cernoziomuri levigate, bogate în humus, iar în lunci, soluri
azonale: lăcovişte, soluri gleice, soloneţuri în zonele joase, de câmpie.

*

*
*

1

/\rhivele Nationalc-Din:e\ia Judeţeană Bihor (în continuare J\N-DJBh), fond Oficiul Re>!io11al pentrr,

Organi=a,-.,u
2

1erituri11/11i-Crişa11a

AN-LJJBh. fond Prefect11ra_i11d. Bihor-Comitat11/, Actele Institutului de Reamenajare a Barcăului
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Bihorul, la fel ca şi alte ţinuturi nord-ve tice ale ţării a fost locuit din cele
mai vechi timpuri de populaţii dacice. El şi-a păstrat acest statut şi după ce o bună
parte a Daciei a fo t ocupată de romani. Şantierele arheologice deschi e în această
parte, în Ţara Zarandului, pe Valea Crişului egru în Depresiunea Holodului şi
Depresiunea Beiuşului pe Valea Crişului Repede, a Barcăului , Crasnei, la Medieşul
Aurit, au demonstrat continuitatea dacilor liberi pe aceste meleaguri .
Desigur schimbările demografice petrecute în spaţiul central-european
marcate prin cucerirea Panonniei de către romani, pătrunderea quazilor germanici
în zonă şi a sarmaţilor iazigi în câmpia mărginită de Ti a şi Dunăre , şi-au pus amprenta
asupra compoziţiei etnice anterioare. În ciuda ace tor fluxuri şi refluxuri
populaţionale, s-a păstrat fondul etnic daco-roman câştigat prin asimilaţie 3 •
Stau mărturie a continuităţii elementului proto-român, pentru zona de tudiu
a Bazinului Barcăului , atât descoperirile arheologice făcute încă de la începutul
Secolului XX de către cercetătorii maghiari, cât şi cele mai recente ale istoricilor
noştri.

În hotarele satelor Sacalasău şi Marca au fost identificate două cetăţi dacice.
La Sacalasău , sondajele efectuate aici au scos la lumină urmele a trei nivele de
locuire: tratul culturii Coţofeni , stratul dacic ş i stratul feudalismului timpuriu , iar
la Marca, în locul numit „ Cetate", pe Barcău , e pare că se găseşte cea mai importantă
cetate dacică de pe versanţii Apusenilor".
Odată cu pătrunderea triburilor maghiare în Panonnia, a început ş i cel mai
intens proces de modificare a peisajului etnic al Transilvaniei, în general, şi implicit
a compoziţiei populaţiei Bihorului . El s-a desfăşurat pe parcursul mai multor etape

Zonele

mlăştinoa se şi

> Sever Dumitraşcu ,
4

Dacia

cele împădurite al Bihorului medieval

apuseană,

(După

Editura Cogito. Oradea, 1993, p. 25

Ibidem p. 47
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istorice, în funcţie de evenimentele care şi-au pus amprenta asupra evoluţiei sale.
De la ocuparea Voievodatului lui Menumorut de către unguri, pomenită de notarul
anonim, până la marea invazie mongolă din Secolul XIII, nu au fost înregistrate
mutaţii importante în structura etnică a ţinutului 5 •
Excepţie a făcut numai episodul Cruciadei a IV-a. când ortodocşii au fost
categorisiţi eretici de către Biserica Catolică.". În consecinţă, deţinătorii „schi.~matici „
de proprietăţi, de la simpli feudali la suverani, erau declaraţi iniusti pus.~es.wres şi
expuşi confiscărilor, chiar şi cu mijloacele cruciadei. Este momentul în care o parte
a elitei româneşti se catolicizează, iar odată cu ea şi supuşii de pe moşiile avute în
proprietate, în virtutea dreptului feudal'.
Pentru comitatul Bihor, stau mărturie în acest sens două scrisori adresate de
Papa lnocenţiu al III-iea episcopului catolic al Oradiei, în anul 1204, prin care se
interesează de bisericile„ episcopatului grecilor„ din Bihor. în vederea acaparării
moşiilor acestora 8 • Se pare că centrul „episcopatului" în cauză era situat la Abram,
pc Barcău •
Revenind la momentul istoric al invaziei mongole, prin efectele care i-au
urmat, putem înregistra o primă şi importantă modificare a structurii etnice a judeţului.
Ea a fost determinată de politica de repopulare a localităţilor pustiite, dusă de Coroana
Maghiară, prin intermediul daniilor făcute unor familii nobiliare fidele, în dauna
voievozilor locali. Aşa s-a întâmplat bunăoară, în a doua jumătate a Secolului XIII,
cu proprietăţile de pe Valea Gepişului (afluent al Barcăului)1".
Nobilii instalaţi în acest mod şi-au asigurat forţa de muncă necesară prin
colonizarea satelor cu grupuri populaţionale străine (unguri, cehi şi germani) ori
autohtone, care se vor maghiariza pe parcursul mai multor secole. La fel a procedat
şi Episcopia Romano-Catolică din Oradea. deţinătoarea celui mai important fond
funciar şi silvic din judeţ din acea epocă. Zonele A (Debreţinul) şi B (Huedinul) sau individualizat pâna la separarea de judeţ.
9

' Buruvszky Samu. Bihar I 'ârmeJi:Ye es NaJi:Yvârad, Budapcst. 1900. p. 458
'· ~erhan Papacostea. Românii în secolul ul XIII-iea. 1~1/re cruciadei ~i Imperiul Mongol, Uucureşti,
1993,p, 54
'Ioan-Aurel Pup, t:lira românească din Transilvania in secolele X/li-XIV (origine. sta/111. evoluţie).
în Nohilimea românească din Transilvania. Editura Muzeului Sătmărean. Satu Marc. 1997. p. 3839.
'/J./.R., scria C.Transilva11ia. secolele XI, XII şi XIII. documentul nr. 45/1204
·• Ibidem, Jornmentul nr. 47/1205
"' AN-D.IBh. fond 1-;piscopia Romano-Catolicâ Oradea, scria 1lc1ej11ridice. fascicolul I A.6- apud:
Ana llca. Dornme/1/e referitoare la voievo::ii români din Bihor în secolul al XH"-lea. în Crisia, XVII.
Oradea. 1987. p. 245-246
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Ultima şi cea mai importantă mutaţie de natură demografică s-a produs în
unna invaziei turceşti din a doua jumătate a sec. XVI, când mai bine de jumătate din
satele bihorene au fost pustiite şi depopulate. Prezenţa austriecilor şi politica lor de
revigorare economică a Transilvaniei a condus la repopularea principatului. Între
anii 1692-1721 Bihorul a cunoscut o explozie demografică, alimentată de procesul
de colonizare masivă, cu populaţie maghiară adusă din Slovacia Inferioară precum
şi români din zona Apusenilor şi de pe malul stâng al Tisei 11 • Ungurii au fost aşezaţi
în zonele de câmpie, cu pământ fertil, cum au fost cazurile localităţilor Biharea,
Sălard. Tămăşeu, Sântimreu. Niuved, Pocluşa de Barcău, Mişca, Abram etc.

* *
*
Toponime româneşti
Almaşu Mare - Kimpulung (t.f. Câmpulung), Lunka (t.f. Lunca). Malu
(t.f. Malu). Seszu (t.f. Şesu)
Brusturi - Kimpu de Mere (t.f. Câmpul de Mere), Petriczestylor (t.f.
Petriţeştilor), Ritu ./anusului (t.f. Râtul Janoşului), Funtina Lutusw (t.f. Fântâna
Lutoasă), Vale Bejilor (t.f. Valea Boilor), Vale Blidericza (Valea Blidăriţei). Vale
Gropjluj(t.f. Valea Grop[o]i[u]lui). Vale Gyalu Mare (t.f. Valea Dealul Mare), Vale
Hava /le (Valea [lui] Hava ll[i]e), Vale Kosta Maruluj (t.f. Valea Coasta Mărului),
Vale Kuratuj (t.f. Valea Curăturii). Vale Luks (t.f. Valea Lucie), Vale Maluczuluj (t.f.
Valea Măluţului), Vale Piczigaj (t.f. Valea Piţigoi), Vale Ptietris (t.f. Valea Pietriş),
Vale Runkuluj (t.f. Valea Runcului), Vale Preszecs (t.f. Valea Prisăcii), Vale Szarakuluj
(t.f. Valea Săracului), Valeczu Gyerului (t.f. Vă liţa Vierului)
Cenaloş - Gyalu si rituri (t.f. Dealul şi râturi), Lumanicza (t.f. Luminiţa),
Ograda si ko.~tes (t.f. Ograda şi costiş)
Chiraleu - Gelnicza (t.f. Delniţa), Kuratura (t.f. Curătura), Raristye (t.f.
Rărişte ), Sonezi (t.f. Şanţul), Korni.~i kiizlege/6 (t.f. Păşunea de la Comişte), Koszta
Bankuluj (t.f. Coasta Bancului), Secătura
Derna - Czarina (t.f. Ţarina), Padura de Pacura (t.f. Pădurea de Păcură),
Pareu (t.f. Pârâu), Szkorus (t.f. Scoruş), Szuhizs (Sub hij/vie)
Dijir-Bogdanyasza (t.f. Bogdăneasa), Dimbu (t.f. Dâmbu), lluhorecz (t.f.
Huhurez), Kimpucz (t.f. Câmpuţ), Kulme (t.f. Culme), Lakur (t.f. Lacuri), Picsoru
Oani (t.f. Piciorul Oanii), Kopacsel (t.f. Copăcel), Tresztia (t.f. Trestia), Vie Markuluj
(t.f. Via Marcului)
11
Mczosi
passim

Kăroly.

Bihar

Vărmcgyc

a Wrok uralom mcgsziinesc idejehcn (1692), Budapest. 1943.
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Făncica - Cstyra (t.f. Ciutura), Fata kut (Fântâna Fetei), Hodaly (t.f. Odăi),
Kimpu Mori (t.f. Câmpul Morii)
Ghenctea - Szekatura (t.f. Secătura)
Hodoş - Csutora (t.f. Ciutura)
lteu- Csorgo (t.f. Ciurgău), Mondrahegy (Dealul Mândri), I'aphegy (Dealul
Popii)
Sânlazăr-Be/cz (t.f. Bălţi), Biro ret (Râtul Birăului), Dombor6 (t.f. Dâmbu
rău), Koszta ret (Râtul lui Costa)
Sârbi - Brazdaicza (t.f. Brăzdăiţa), Bustyim (t.f. Buştean), Kujhâr (t.f.
Cuibar), Padurel (t.f. Pădure I)
Sărsig- Czarina (t.f. Ţarina)
Spinuş- Czârina Sori (t.f. Ţarina Şurii), Kimpu Mare (t.f. Câmpul Mare),
Mcţjeristye (t.f. Măieriştc), Sztavera (t.f. Stăvăria)
Suiug - Fazset (t.f. Făget), Ples (t.f. Pleş), Plosoricza (t.f. Ploşoriţa),
Kopacsel (t.f. Copăcel), Zsugya (t.f. Judca)
Păduri

Bale- Uradalmi birtok es Erdoseg (Moşia domenială şi Codrul),
Brusturi - Nagyerdă ( Pădurea Mare),
Buduslău - Kăzsegi erdâ (Pădurea comunală), Pap erdeje es Mikâ (Pădurea
Popii

şi

Mik6),
Cbeţ-Nagy erdo (Pădurea mare),
Dema - Padura de Pacura (t.f. Pădurea de

Păcură),

Zsiga erdâ

(Pădurea

lui Jiga),
Mişca-Nagy erdă (Pădurea
Popeşti

marc), Szeles

erdă (Pădurea lată),

- Szep erdă,

Tăuteu -Felsă erdă (Pădurea
Viişoara

de Sus),

- Nagy erdo (Pădurea mare), Ruzsa erdo (Pădurea de Rugi/Spini)

Făgete

Almaşu

Mare - Balyoki es Sommcilyi Biikk (Făgetul Balcului şi Făgetul
Banffy Biikk (Făgetul lui Banffy), Karolyi Bukk (Făgetul lui Carol),
Kozsegi Biikk (Făgetul comunal),
Suiug - Fazset (t.f. Făget)
Şumalului).

Defrişări
Almaşu

Mare - Csonka (Ciuntitură),
Brusturi - Vale Kuratuj (t.f. Valea Curăturii), Vale Runkuluj (t.f. Valea

Rruncului),
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Cenaloş-

Lumanicza (t.f. Luminiţa), Nagy ret v[ agy JNagyirtas (Râtul Mare
sau Curătura Mare), Somosgaz (Pârloaga de Cornişte),
Cheţ- Cserhalom (Dâmbu cu Cer), Kâz erdo (La pădure), Somos (Comişte ),
Chiraleu - Kuratura (t.f. Curătura), Raristye (t.f. Rărişte),
Derna -.Jrtâs (Curătura), Szkorus (t.f. Scoruş),
Dijir- Nagy Dombrovicza (Dumbrăviţa Mare). Pusztalaz es Kopacsel (Lazul
pustiu şi Copăcel), R11zsa (Rugi/Spini), Zsuli (Cioate),
Ghenetea - Csonka erdo (Ciuntitura pădurii),
Hodoş - Torzsokos (Trunchişte ),
lteu - Dalhegy Vilâgos (Luminişu din Dealul Cântărilor),
Marghita - Liget volgy es erdii (Valea Dumbrăvii şi a pădurii), Zsombor
(Ponor).
Mişca - Kender/âz (Lazul de cânepă), Nyâras (Mestecăniş), Somos
(Comişte),
Pocluşa

-.Jrtâs (Curătura), Mogyoros (Aluniş),
Szep erdo mezii (Câmpu Pădurii Frumoasa),
Sălard - Kis Erdohât Kender fiJ/dek (Câmpu I mic de cânepă de după pădure),
Sâniob - Erdoalj (Sub pădure), Szenegetă (Cărbunari), Szenegetâ tetâ
(Vârful Cărbunarilor), Totirtas (Curătura Tăuţilor/Slovacilor), Kenezlâz (Lazul
Cneazului),
Sânlazăr - l/aris es Ârokkoz (Bascheţi şi La şanţuri),
Sântimreu - Cs illagos o/dai (Luminoasa/Înstelat), Erdâ alatt i ( Sub pădure),
Somos o/dai (Cornişle),
Sârbi - Bustyân (t.f. Buştean), Padurel (t.f. Pădurel),
Suiug - R11zsa es Kopacsel (t.f. Rugi/Spini şi Copăcel),
Tămăşeu - Ko.fmâre (Agrişi), Kâsmore ref (Râtul Agrişilor),
Viişoara - Szeles berek (Dumbrava largă)
Izlazuri
Balc-Nad es urberiek legelâje (Păşunea cu trestii şi cea a urbarialilor),
Biharea - Lege/o diilă (Duleul păşunii),
Brusturi-Lege/â (Păşunea),
Cauaceu - Lege/ii (Păşunea),
Ciuhoi- Kornisi kăzlegelâ (Păşunea de la Cornişte),
Marghita - Elkiiliinitett lege/ii (Păşunea retrasă/izolată), Ma/om lege/ii es
Posta kert (Păşunea Morii şi Grădina Poştei),
Mişca - Lege/ii (păşune)
Popeşti-
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Fânaţe

Chiraleu - Kaszalâ fordulâ (Rotaţia de coasă),
Crestur -A/so esfelsă malom,01ep (Pajiştea Morii de Sus şi de Jos),
Făncica - Kasza/6 (De coasă),
Niuved -Kaszâlok dii/oje (Duleul de coasă)
Râturi
Almaşu Mare - Lunka (t.f. Lunca), Mezeretur (Vâlceaua), Tynoasza (t.f.
Tinoasa/Noroioasa),
Bibarea -A/so ret (Râtul de jos),
Brusturi - Ritu .!anusului (t.f. Râtul Ianoşului),
Buduslău - Retalja (Sub râturi),
Cenaloş- Gyalu si Rituri (t.f. Dealul şi Râturi), Nazy ret v[agyj Nagvirtas
(Râtul Mare sau Curătura Mare),
Cheţ - Csepeg,js ret (Râtul apos/umed),
Cohan - Felsă ret (Râtul de sus),
Derna -A/so ret (Râtul de jos),
Dijir - Tinoszvdlgy es Sânta (Valea Tinoasă/Noroioasă şi Şchiopul),
Hodoş -Falu ret (Râtul satului),
Marghita - Vago ret (Râtul Abatorului),
Petreu - Ret (Râtul),
Pocluşa - Czigâny ref (Râtul Ţiganului),
Săldăbagiu -Âls6 ref (Râtul de Jos),
Sâniob - Bikaref (Râtul Taurilor), Felsă ref (Râtul de Sus),
Sânlazăr- Koszta ret (Râtul lui Costea), Take ref (Râtul dovlecilor),
Sântimreu - Felsă ret (Râtul de Sus),
Sârbi -Alsâ ref (Râtul de jos),
Specializări agricole
Podgorii
Bibarea -S'zălăhegy (Dealul Viilor/Podgoria), Bencz &ălăhegy (Podgoria
lui Bencz), Bodonos Sză/ăheg)'(Podgoria lui Bodonos), Burjâsz Szălăhegy(Podgoria
lui Burjasz), Csermaj Szolăhegy (Podgoria lui Csermaj), Czinege Szo/ohegy
(Podgoria lui Czinege), Dinyes Szolăhegy(Podgoria lui Dinyes), Domo.d6Szălohe,01
(Podgoria Dumuslăului), Nyaras Sziilăhegy (Podgoria Mestecăniş), Orhegytefă
Szălăhegy(Podgoria din Vârful Strajei), Pojâsz Szolăhegy(Podgoria tânără), Setefâg
Szoliihegy (Podgoria Umbroasă), Somjo Szălohegy (Podgoria Comiştei), Szenegefo
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zăldhegy

(Podgoria Cărbunoasă), zt. Jlles Szălohegy (Podgoria Sfântului llie)
Vtisaros Szălăhegy (Podgoria Târgului), Vzzeli Szolăhegy (Podgoria Apelor)
Brusturi - Koszla szălo (Podgoria lui astea), Krtija szdlă (Podgoria
Craiului), Paltintye szălă (Podgoria sădită) Varassz6 szd/6 (Podgoria Varasăului)
Buduslău - Sză/6 c ·ere (Podgoria
ouă/Schimbată), Szălăhegy (Dealul
Viilor)
Cauaceu - Dinnyes szolă (Podgoria lui Dinnyes)
Dema - zălăhegy (Dealul Viilor)
Dijir - Vie Marhuluj ( t.f. Via Marcului)
Făncica - Sză/ăhegy (Dealul Viilor)
Sâniob - Kerti sză/6 (Podgoria grădinii)
Cânepişte

Biharea - Regeny Kenderes (Cânepiştea pustei Vechi)
Buduslău - Kenderes kert (Grădina de cânepă)
Hodoş- Kenderes kert (Grădina de cânepă) ,
Mişca - Kenderlaz ( Lazu I de cânepă),
Sălard -1 Fuz t6 Kender foldek es 11 Fuz t6 Kender foldek (Răchiţelele I şi
I[ de cânepă) şi Kis Erdăhat Kender foldek(Câmpu1 mic de cânepă de după pădure)
Sâniob - Nagy Kende1făld (Câmpul mare de cânepă),
Suiug - Kenderfăld (Câmpul de cânepă),
Tăuteu - Kenderjold (Câmpul de cânepă)
Rotaţii

agricole
Biharea - 3 sole urbariale (Urberi l LI UJ fordul6)
Cheţ - 3 so le (I, ll, Ul fordul6)
Chiraleu - 3 sole (I, ll, l1l fordul6)
Ciuhoi - 3 sole (I, ll Ul fordul6)
Crestur - 3 sole (I, ll Il1 fordul6)
Hodoş - 3 so le (I, H, lll fordul6)
Iteu - 3 sole (I, II, Ul fordul6)
Sălard - 3 sole (I, 11, l1J fordul6)
Săldăbagiu de Barcău - 3 sole (I, 11, Ul fordul6)
Sânlazăr - 3 sole (I, fl, 1ll fordul6)
Viişoara - 3 sole (1, li, lll fordul6)
Bale - 4 sole (l, ll Ill fordul6, omălyiak fordul6ja)
Chişlaz - 4 so le (I 11, lll, IV fordul6)
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Gbenetea - 4 sole (I, II , UJ fordul6, IV Retfordul6)
- 4 sole (I li 111 fordu 16, IV fordul6 Szoldobagy)
Sârbi - 4 so le (I 11 , III IV fordul6)
Sfârnaş - 4 sole (I, 11, III I V fordul o)
Popeşti

Almaşu

Mare 12
Are hotare comune cu localitătile: la nord-vest Boian; nord-est- Cehei; est
-Camăr ; sud - Bale şi Săldăbagiu; sud-vest - Ghida ; vest- Dijir şi Păţalu Mare
uprafaţa aşezării a fost de 3404 iugăre şi 1403 stânjeni împărţită în 11
parcele economice: I - 264 iugăre şi 775 stânjeni; 2 - 338 iugăre şi 1262 stânjeni ;
3 - 170 iugăre şi I 180 stânjeni ; 4-372 iugăre şi 157 stânjeni; 5-374 iugăre şi 860
stânjeni; 6 - 244 iugăre şi 1546 stânjeni· 7 - 153 iugăre şi 39 stânjeni; 8 - 354
iugăre şi 554 stânjeni; 9- 719 iugăre şi 1169 stânjeni; I0-381 iugăre şi 246 stânjeni ;
11 - 2281 iugăre şi 482 stânjeni

Parcele toponimice:
Ariszti (intravilanul)
Bălyoki es Sommălyi Bi.ikk
Banffy Blikk
Csonka
Karolyi Bi.ikk
,.
Kimpulung
Kozsegi Biikk
Lunka

~~--.

,.. ...

I

.'

. .... --<.-

--

·~- ;i

•

l

•.. •··' •·-.l·· · · .

...

Sirmezo
Tyna za
Varatyik

12

AN-DJBh, fond ORf'QJ:Registre Cadastrale, dosar 7/1889
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Bale- capi de familie : 157 13
Are hotare comune cu localităţile : la nord - Almaş ; est-Camăr şi Şumal; sud
- Suplac; sud-vest - Satu Barbă ; vest - ăldăbagiu
Suprafaţa aşezării a fost de 5100 iugăre şi 504 stânjeni, împărţită în 7 parcele
economice: 1 - 239 iugăre şi 350 stânjeni; 2 - 687 iugăre şi 964 stânjeni; 3 - 1343
iugăre şi 536 stânjeni· 4 - 161 iugăre şi 431 stânjeni; 5 - 21 O iugăre ş i 1067 stânjeni;
6 - 2399 iugăre şi 1457 stânjeni ; 7 - 58 iugăre ş i 499 stânjeni

Parcele toponimice:
Als6 Kaszâ l6k
Banka
Felso Kaszăl6
1 fordul6
li fordul6
III fordul6
Nâd es urberiek legeloje
omâlyiak fordu l6ja
Uj es Nagy hegy
Urada lm i birtok
Urada lmi birtok es erdoseg

Biharea (cu pustele Regeny ş i Komocs6)-capi de familie : 418+5 răzleţi 14
Are hotare comune cu localităţile : la nord - Parhida şi Niuved; e t-Cauaceu
şi etariu; sud - Episcopia; sud-vest - ântion; vest - Sa ntău Mic, Santău Mare şi
Cherechiu
Suprafaţa aşezării a fost de 8563 iugăre şi I 008 stânjeni, împărţită în 14
parce le economice: I - 98 iugăre şi 1346 stânjeni ; 2 - I OI iugăre şi I 18 l stânjeni ; 3
- 797 iugăre şi 673 tânjeni; 4 - 237 iugăre şi 674 stânjeni ; 5 - 239 iugăre şi 783
stânjeni; 6 - 193 iugăre şi 1348 stânjeni; 7 - 252 iugăre şi 1549 stânjeni ; 8 - 1249
iugăre şi 38; 9 - 891 iugăre şi 1329 stânjeni; I O - 409 iugăre şi 284 stânjeni ; 11 553 iugăre şi 927 stânjeni ; 12 - 709 iugăre ş i 1290 stânjeni; 13 - 776 iugăre şi 279
stânjeni; 14 - 2052 iugăre şi 487 stânjeni.
13
14

A -DJBh fond OJU' OT- Registre adastrale, dosar 17/ 1855
A -DJBh, fond ORPOT- Regisrre Cadastrale, dosar 32/ 1888
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Parcele toponimice:
Als6 ret
Csefăn

Dobogo tâp
Foldvâr di.ilo
Gâti dulo
Hâg6 es Ikl6d
Halom dulo
Komocs6 puszta (Kis Komocs6)
Komocs6 puszta (Sos dulo)
Komocs6 puszta (Uradalmi Komocs6i puszta)
Kortvely t6part es kiirtos
Kortvelyto
Legelo diilo
Regeny puszta (Gyekenyes Regeny)
Regeny puszta (Pelbârthidi Regeny)
Regeny puszta (Regeny folyâs)
Regeny puszta (Regeny Kenderes)
Regeny puszta (Reketyes Regeny)
Szolohegy
Szolohegy (Bencz)
Szolohegy (Bodonos)
Szolohegy (Burjâsz)
Szolohegy (Csennâj)
Szolohegy (Czinege)
Szolohegy (Dinyes)
Szolohegy (Domoszl6)
Szolohegy (Nyaras)
Szolohegy (Orhegyteto)
Szolohegy (Pojâsz)
Szolohegy (Setetâg)
Szolohegy (Somj6)
Szolohegy (Szenegeto)
Szolohegy (Szt. Jlles)
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z616hegy (Văsăros)
Sz616hegy (Vizeli)
Temeto diilo
Urberi l fordul6
Urberi ll fordul6
Urberi Ul fordul6
Brusturi 15
Are hotare comune cu localităţile: la nord-vest Cuieşd ; nord - Sacalasău;
sud-est - Picleu ; sud - Burzuc; vest - Păuleşti
uprafaţa aşezării a fo t de 4809 iugăre şi 3 I 5 stânjeni, împărţită în I 6
Parcele toponimice:
Beltek - 256 iug. 853 stj.
Belty- 65 iug. 289 stj .
Burl6 - I 51 iug. 1551 stj .
Higyoje - 48 iug. 13 stj .
Kimpu de Mere - 43 iug. 43 I tj.
Koszta szolo - 56 iug. 2 stj .
Krâja szolo-158 iug. 1397 stj.
Legelo - 436 iug. 1147 stj.
agyerdo -1 853 iug. 1049 stj .
.,
Orvisel - 1095 iug. 371 stj.
Palântye sz616 - 13 iug. 1188 stj .
Petriczestylor - 148 iug. 488 stj .
Rippa - 102 iug. 369 stj.
Ritu Janusului-80 iug. 1000 stj.
Varassz6 - 236 iug. 803 sţj.
Varassz6 sz616 -62 iug. 564 stj.
Hidronime:
Czigâny patakFuntina LutuszaGyepes patakOreg patakOrvisel patakVale
BejlorVale Blidericza Vale BursVale FlitieVale GorboyVale GropjlujVale Gyalu Mare
Vale Hava lleVale Kosta MarulujVale KuratujVale LuksVale MaluczulujVale
PiczigajVale Pti etrisVale RuokulujVale sau PreszecsVale SzarakulujVale
TokinteValeczu Gyeruluj
is AN-DJBh, fond ORPOT-Registre

adastrale, dosar 26/1889

https://biblioteca-digitala.ro

(15)

Studiu asupra top onimiei rurale de pe Valea

Barcă 11l11i

105

Buduslău 16

Are hotare comune cu localităţil e: la nord Sălacea; est - Cheţ şi Margita;
sud - Petreu ; ve t - Albiş şi Otomani
Suprafaţa aşezării a fost de 3093 iugăre şi 341 stânjeni, împărţită în 4 parcele
economice: I - 128 iugăre şi 392 stânjeni; 2 - 836 iugăre şi 1363 stânjeni ; 3 - 718
iugăre şi 363 stânjeni; 4 - 1255 iugăre şi 439 stânjeni

Parcele toponimice:
Kenderes kert
Kismezo es c atăr
Koszegi erdo
Kurutsa es Szalacsi ut
Kutfo es Sărok

-·...,-.

./

..........\.~·. .
.... ,. .

Orbănyos

Pap erdeje es Mik6
Retalj
Sz6l6 csere
Szolohegy
Uradalm i tag

Cauaceu - capi de familie: 215 17
Are hotare comune cu localităţile : la nord - Tămăşeu şi Satu Nou ; est Hodoş ş i Cetariu ; sud - Biharea; vest- Niuved
Suprafaţa aşezării a fost de 1993 iugăre şi 713 stânjeni, împărţită în 4 parcele
economice: 1 - I 05 iugăre şi 932 stânjeni; 2 - 574 iugăre ş i 1299 stânjen i· 3 - 359
iugăre şi 944 stânjeni; 4 - 953 iugăre şi 738 stânjeni
Parcele toponimice :
Dinnyes szolo
Domoszl6
Hegyalja
Keresvolgy
Kertalja
Kissetetăg
1
•
17

AN-DIBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 52/1889
AN-DJBh, fond ORPOT-Registre adastrale, dosar 62/ 1888
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Latabăr

·.- ,,

,:..."'.

Legel6
Malom

.

.

.' ~~:::::~
I

Nagysetetăg

I

\

\.

I

,....~

...

..

Orszaguti diil6

/

Săncz

'

-1

Cenaloş - capi de familie: 90
Are hotare comune cu l oca lităţi le : la nord - âniob; est - Sărsig; sud-est ădar; sud- Sarcău ; vest - Ciuhoi
Suprafaţa aşezării a fost de 1486 iugăre şi 1591 stânjeni, împărţită în 2
parcele economice: I - 302 iu găre şi 573 stânjen i; 2 - 1184 iu găre şi I O18 tânjeni
18

Parcele toponimice:
Gyalu si rituri
Lumanicza
agy mez6
Nagy ret v. nagyirta (C urătura Mare)
Ograda si hostes
Somosgaz (Cornişte)
Temet6 di.il6

!

\

,_.

I

\

':. l--- _.
· , -·

i ',Jtl

'"1·.--. -~-A;
J

Cbeţ -

)-I":;., .

capi de familie : 192 19
Are hotare comune cu localităţi l e: la nord Sălacea şi Pir; est - Sălacea ; sud
- Marghita; vest - Budu l ău
Suprafaţa aşezării a fost de 3678 iugăre şi 1390 stânjeni, împărţită în 6
parcele economice: 1 - 209 iugăre şi 461 stânjeni ; 2 - 1071 iugăre şi 722 stânj eni;
3 - 990 iu găre ş i 160 stânj eni· 4 - 787 iugăre şi 1345 stânjeni ; 5 - 568 iugăre şi
1246 stânjeni ; 6 - 105 iugăre ş i 656 stânjeni
Parcele toponimice:
Almasagy Csepegos ret, C erha lom , Cs6 kas Fancsa ll, fordul611 ,
fordul6W , fordul6, Haraszt, Koz erd6, Malomhely, agy erd6, 6 hegy Somos,
Szeri.iskert, T6k6skert, Uj hegy, Yaj da kert
lij
19

AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, do ar 76/1888
AN -DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 84/1889
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şi Tăuteu;

Mişca ; vest-Abrămuţ

Suprafaţa aşezării a fo t de 2632 iugăre şi 724 stânjeni, împărţită în 3 parcele
economice: I - 736 iugăre şi 374 stânjeni; 2- 1764 iugăre şi 391 stânjeni; 3 - 131
iugăre şi 1559 stânjeni

Parcele toponimice:
Als6 Jabeles
Dombor6 (Dâmbu Rău)
Felso Jabeles
l fordul6
1I fordul6
lll fordul6
Gelnicza
Kaszal6 fordul6
Korlăt

Kuratura
Raristye
Sânczi es Hapina
de familie: 14621
Are hotare comune cu localităţile: la nord-est- ânlazăr; est- Mişca· sudest Pocluşa ; sud -Suiug; nord-vest - Cubulcut
Suprafaţa aşezării a fost de 1945 iugăre şi 670 stânjeni, împărţită în 3 parcele
economice: I - 191 iugăre şi 800 stânjeni ; 2 - 439 iugăre şi 446 stânjeni; 3 - 13 14
iugăre şi 1024 stânjeni
Chişalz - capi

Parcele topografice:
I fordul6
11 fordul6
III fordul6
IV fordul6
Majorsagi tag
2
"
21

AN-DJBb, fond ORPOT-Registre adastrale, dosar 87/ 1889
AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 92/1889
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Ciuhoi - capi de familie: 13322
Are hotare comune cu localităţile: la nord Sâniob; est - Cenaloş; sud - Fegemic; vest- Sf'arnaş
uprafaţa aşezării a fost de 1975 iugăre şi 898
stânjeni, îm părţită în 3 parcele economice: 1 - 152 iugăre
şi 258 stânjeni; 2 - 1428 iugăre şi 1439 stânjeni; 3 394 iugăre şi 801 stânjeni
Parcele toponimice:
Falu koze
1 fordul6
11 fordul6
lil fordul6
Kornisi kozlege lo
Koszta Bankuluj
Megyeri tag
Secătură

Uradalmi birtok

Cohan - capi de familie: 23 23
Are hotare comune cu localităţile: la nord Iteu; est - uiug; sud-Margine;
vest - Abram
Suprafaţa aşezării a fost de 621 iugăre şi 1415 stânjeni, împărţită în 2 parcele
economice: l - 472 iugăre ş i 1512 stânjeni; 2 - 148 iugăre şi 1503 stânjeni
Parcele toponimice:
Felso ret, Hegykoz Kecskehegy, Ki s fojas hegy, Meredves, Nagy fojas
hegy, Nagy, Kohanyi domb, Pălinkă , Pirosret
Crestur - capi de familie: 8024
Are hotare comune cu localităţile : la nord

Albiş;

est -

Abrămuţ;

sud -

Făncica; vest - Albiş
Suprafaţa aşezării a fost de 1771 iugăre şi 1155 stânjeni, împărţită în 3
parce le economice : 1 -233 iu găre ş i 580 stânjeni; 2 - 1416 iugăre şi 1507 stânjeni;
3 - 121 iugăre şi 668 stânjeni
22
23

AN-OJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 95/ 1888
A -DJBh, fond OR.POT-Registre adastrale, dosar I 05.a/ 1889
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Parcele toponimice:
Als6 es felso malomgyep
I fordul6
11 fordul6
lll fordul6
G6gan
G6gân alja
Temeto oldal
Tolgyfakut
Uradalmi tag

Derna - capi de familie : 61 25
Are hotare comune cu localităţile: la nord-vest- Tria; nord-est - Almaş; est
- Budoi ; sud - Sacalasău; vest - Dernişoara
Suprafaţa aşezării a fost de 1676 iugăre şi 866 stânjeni, împărţită în 3 parcele
economice: I - 192 iugăre şi 942 stânjeni; 2 - 1418 iugăre şi 494 stânjeni ; 3 - 65
iugăre şi I 030 stânjeni
Parcele toponimice:
Als6 ret
Czârina
Jrtâs
Padura de Pacura
Pareu
Szkorus
Szolohegy
Szuhizs
Zsiga erdo

Almaş ;

24

21

Dijir - capi de familie: 88 26
Are hotare comune cu localităţile: la nord
sud-est Ghida; sud - Suiug; vest - lteu

'-,,

:,,, .

·. ,l.

..- ..·-··

şi

est -

A -DJBh. fond ORPOT- Registre Cadastrale, do ar 116/ 1889
AN-DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale dosar 128/ 1889
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Suprafaţa aşezării a fost de2232 iugăre şi 1270 stânjeni, împărţită în 4 parcele
economice: I - l 82 iugăre şi 1144 stânjeni ; 2 - 885 iugăre şi 499 stânjeni; 3 - 913
iugăre şi 120 stânjeni; 4 - 251 iugăre şi 1107 stânjeni

Parcele toponimice:
AJmavolgy
Bogdanyasza
Debreczen
Dimbu
Huhorecz
Kimpucz
Kulme
Lakur
Nagy
Dombrovicza
Picsoru
Oani
Pu zta
Pusztalâz es Kopacsel
Ruzsa
Sânta (Şchiopu)
zebenTinoszvolgy es
SantaTresztia
Vie Markuluj
Zsuli
Făncica -

capi de familie : 8627
Are hotare comune cu localităţile : la nord -Albiş şi Crestur; est-Abrămuţ ;
sud-est Sânlazăr; sud-vest - Cubulcut; vest - Olosig
Suprafaţa aşezării a fost de 1190 iugăre şi 56 l stânjeni, împărţită în 2 parcele
economice: 1 - 491 iugăre şi 1120 stânjeni; 2 - 698 iugăre şi l 041 stânjeni

Parcele toponimice:
Cstyra
Fata kut (Fântâna Fetii)
Ganyas
Hegyalatti (După Deal)
26
27

AN-DJBh, fond ORP01cRegistre Cadastrale, dosar 13 1/ 1889
A -DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale, dosar 146/ 1889
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Hodâly
Kaszăl6

Kimpu Mori
Lajk6
Nyila
Szolo hegy (Dealul Viilor)

\.

Gheoetea 28
Are hotare comune cu localităţi le: la nord-e t Păţăluşa; est-Crasna şi Păţalu Mic; sud-est- !teu; vestMarghita; nord-vest - Sălacea . Suprafaţa aşezării a fost
de 2213 iugăre şi 720 stânjeni, împărţită în 4 parcele economice: I - 195 iugăre şi
1487 stânjeni ; 2 - 572 iugăre şi 540 stânjeni; 3 - 422 iugăre şi 296 stânjeni; 4 1022 iugăre şi 1597 stânjeni
Parcele toponimice:
Csonka erdol
fordul6Jl fordul6
lll fordul6
IV Retfordul6
Koves volgy
LocsosSzekatura
Hodoş

(cu pusta Stivegd)- capi de familie : 18629
Are hotare comune cu localităţile: la nord - Vaida; est - Sălard ; ud Cauaceu; vest-Tămăşeu (cu pusta Kis Ujfalu) şi Roşiori
Suprafaţa aşezării a fost de 2993 iugăre şi 5 stânjeni, împărţită în 5 parcele
economice: I - 107 iugăre şi 1063 stânjeni ; 2 - 3 17 iugăre şi 981 stânjeni; 3 - 529
iugăre şi 1198 stânjeni; 4 - 1305 iugăre şi 1069 stânjeni ; 5 - 733 iugăre şi 494
stânjeni

Parcele toponimice:
Bartos birtok
Csutora
Eligâll
2
•
29

AN-OJRh, fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 164/ 1889
AN-DJBh , fond ORPOT- Registre adastrale, dosar 189/1 888
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Falu ret
J fordul6
li fordul6
1JJ fordul6
Kendereskert
Kis Eperjcs
Korosszeg
Mecse

(22)

.

....

--~
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·
.

f.

...._ '• .....,._

I.

'

Nădas

agy Eperejes
Nylas
Siivegd puszta
Szilvolgyi diilo
Torzsokos

ti

/

(
~

j

v
,,,·

/

\I'"

lteu - capi de familie: 95 30
Are hotare comune cu localităţile : la nord-est - Marghita; est - Ghenetea
şi Păţalu Mic; sud - Dijir; vest - Suiug şi Cohan; nord-vest - Abrămuţ. Suprafaţa
aşezării a fost de 2285 iugăre şi 357 stânjeni, împărţită în 5 parcele economice: 1 183 iugăre şi 466 stânjeni; 2 - 583 iugăre şi 1261 stânjeni; 3 - 578 iugăre şi 223
stânjeni; 4 - 560 iugăre şi 1127 stânj eni; 5 - 379 iugăre şi 480 stânjeni
Ăkor
Csorg6
Dalhegy Vilagos
I. fordul6
11 fordul6
IIl fordul6
Mondrahegy
Nagy hegy

•...;.'.. : f\ :· · {

'

. ·~,....

••_,.'!

Paphegy
~ ••.
Marghita - capi de familie: 626"'
'•.
Are hotare comune cu localităţile : la nord -Cheţ; nord-est - Sălacea; estGhenetea şi lteu; sud-Abramu de us şi Chiribiş; sud-vest- Petreu; vest- Buduslău

30

A -DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale, dosar 204/ 1889
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Suprafaţa aşezării a fost de 6271 iugăre şi 69 stânjeni, împărţită în 6 parcele
economice: I - 125 iugăre şi 616 stânjeni; 2 -99 iugăre şi 423 stânjeni; 3 - 87
iugăre şi 1412 stânjeni; 4 - 197 iugăre şi 485 stânjeni; 5 - 1565 iugăre şi 307
stânjeni; 6- 4 196 iugăre şi 26 stânjeni

Parcele toponimice:
Bâbahalmi
Csepego
Suthât
Dinyes oldal
Eger volgy
Elkiilonitett legelo
Hosszasz6Hugy6 domb
Kis hegy
Ki sziget
Liget volgy es erdo
Malom legelo es Posta kert
âdas kut
Nagy es Kis Csâde
Nagy begy es Kâlvâria
agy ziget
Temet6
Tot retVâg6 ret
Zsombor
Mişca

cu pusta Şanţ-capi de familie: 217 32
Are hotare comune cu localităţile: la nord-est-Abrămuţ şi Chira leu; estTăuteu ; sud - Tria; sud-vest - Pocluşa ; ve t - Chişlaz şi Sânlazăr. Suprafaţa aşezării
a fost de 4276 iugăre şi 1105 stânjeni, împărţită în 9 parcele economice: I - 197
iugăre şi 239 stânjeni; 2 - 327 iugăre şi 1265 stânjeni ; 3 - 214 iugăre şi 1481
stânjeni· 4 - 409 iugăre şi 1449 tânjeni· 5 - 269 iugăre şi 1121 stânjeni ; 6 - 359
iugăre şi 222 stânjeni· 7 - 353 iugăre şi 806 stânjeni ; 8-938 iugăre şi 1 I 95 stânjeni;
1205 iugăre şi 1327 stânjeni

Parcele toponimice:
Berke hegy
31
32

AN-DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale, do ar 218/1889
AN-DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale, dosar 228/1889
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G6rb6cz
Kenderlâz
Kirâly hegy
Kis mezo
Legel6
Nagy erdo
Nagy hegy
Nyaras
Sânczi puszta
Somos
Szaszki.ita
Szeles erd6
Szent Lazari hegy
Sz6dob
Tagbirtok es Tekenos
Vâmoslâzi hegy

Niuved (cu pusta Ki.igy)- capi de familie: 81+40 33
Are hotare comune cu localităţile: la nord - Roşiori (cu pusta Gyaploy);
est - Tămăşeu (cu pusta Beke); sud-est - Cauaceu (cu pusta Mezofalva); sud Biharea (cu pusta Regeny); vest - Parhida
Suprafaţa aşezării a fost de 2008 iugăre şi 311 stânjeni, împărţită în 3 parcele
economice: I -477 iugăre şi 1440 stânjeni; 2-973 iugăre
şi 323 stânjeni; 3 - 557 iugăre şi 148 stânjeni

Kasza16k di.iloje
Ki.igy puszta
Szant6fold
Urak tag di.iloje
Petreu -capi de familie: 15834

33

AN -DJBh, fond ORPOT-Regisrre Cadastrale, dosar 233/ 1888
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Are hotare comune cu localităţil e : la nord Buduslău şi Marghita; est Marghita; sud-est - Chirib i ş ; sud - Chira leu; vest - Chiraleu şi Albiş
Suprafaţa aşezării a fost de 1771 iugăre şi 1155 stânjeni , împărţită în 4
parcele economice: I - 174 iugăre şi 844 stânjeni;
2 - 1572 iugăre şi 551 stânjen i; 3 - 957 iugăre şi
923 stânjeni; 4 - 5 13 iugăre şi I092 stânjeni
·!" •.

Parcele toponimice:
Csârda
Ereszteny
Rel
Tag

,,

-

..
f'F.··

Pocluşa -capi

'

5

.f!Jr:: ..
- ..,,..,,

~

. ..

., .. - ~~)io.'l°1.i..~#'

i:·< ,..,

•

de fami lie: 121'
Are hotare comune cu localităţi le: la nord
- Cubulcut; la nord-est- Chişlaz; est- Mişca ş i Tria; sud Demişoara şi Hăuceşti ;
vest -Sărsig, Cenaloş şi Sâniob
Suprafaţa aşezării a fost de 1945 iugăre şi 670 stânjeni, împărţită în 3 parcele
economice: 1 - 392 iugăre şi 842 stânjeni; 2 - 382 iugăre şi 369 stânjeni; 3 - 1460
iu găre ş i 294 stânjen i

Parcele toponimice:
Aranyhegy
Bartagât
Budoskt'.1t
Czigăny ret
Folyâs
Fukut
Gardo
Hegyâlja
Hokei oldal
Jrtas
Kigyos
Kis mezo
34
AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 25S/l 889
' AN-DJ Bh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 2S9/ I 888
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Ki s dulo es Temeto
Lan ka
Medes
Mogyoros
Oreghegy
Sâsto
Selymit Sond Szakadat Ujvâros Zoldvâr
Popeşti

- capi de familie : I06 + 7 ră z leţi" 6
Are hotare comune cu localităţile : la nord-vest Ciutelec (cu pusta Dod)
Bistra şi Satu Barbă ; nord-est - Bale; sud-est- Su plac, Borumlaca şi Varviz· sud Cuzap şi Popeşti· vest - Popeşti
Suprafaţa aşezării a fost de 3470
iugăre şi 711
stânjeni, împărţită în 4 parcele economice: 1l 087 iugăre şi
711 stânjeni; 2 - 502 iugăre şi 277 stânjeni; 3
-302 iugăre şi
136 stânjeni; 4 - 1560 iugăre şi J216 stânjeni
Parcele toponimice:
l ford ul6 zoldobagy
1 fordul6
li fordul6
111 fordul6
Honthegy
Promontorium
Szep erdo
Szep erdo mezo

..

-.,.✓

- capi de familie: 4 I 0+46 colonişti 37
Are hotare comune cu localit ăţi le: la nord - Vaida şi Sântimreu; est Sfârnaş, Sârbi şi Şişterea; sud - Cetariu; vest - Hodoş
Suprafaţa aşezării a fost de 6074 iugăre şi 959 stânjeni, împărţită în 8 parcele
economice: I - 105 iugăre şi 937 stânjeni; 2 - 67 iugăre şi 198 stânj eni; 3 - 96
iugăre şi 536 stânjeni ; 4 - 428 iugăre şi 1487 stânjeni; 5 - 606 iugăre şi 297 stânjeni ;
6-490 iugăreşi480 iugăre; 7 - 3138 iugăre şi 1151 stânjeni ; 8 - 1141 iu găre şi 673
stânjeni.
Sălard

31
"

37

AN-DJBh, fond ORPOT-Registre , adastra/e, dosar 268/1889
AN-DJBh, fond ORPOT-Registre adastra/e dosar 295/1888
https://biblioteca-digitala.ro
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Parcele toponimice:
I fordul6
II fordul6
III fordul6
r Hiz t6 Kender foldek
li Fi.iz t6 Kender foldek
Ki Erdohat Kender fo ldek
Majorsagi tag

Barcă u/u i

i/

r -~·

11 7

I

,··

r---

ăldăbagiu

de Barcău - capi de familie : I 05 38
re hotare comune cu loca lităti le : la nord-est - âniob; e t - iuhoi ş i
Fegernic· sud- ârbi ; vest - Să lard ; nord-vest - ântimreu
uprafaţa aşezării a fost de 1258 iugăre şi 940 stânjeni împărţită în 3 parcele
economice: I - 214 iugăre şi 335 tânjeni· 2 - 560 iugăre şi 292 stânjeni; 3 - 484
iugăre şi 313 stânjeni
Parcele toponimice:
Âls6 ret (Râtu l de Jo )
Beretty6n innen (Dincoace de Barcău)
Beretty6n t(il (D incolo de Barcău)
I fordul6
li fordul6
lll fordu l6
Malom legelo (Păşunea morii)

...I

•

Sâoiob - capi de familie : 265 39
Are hotare comune cu l ocalităţi l e : la nord - :San1colau; est - Cubu lcut,
Pocluşa
ăr ig şi Cena l oş· sud iuhoi; sud- est - ântimreu· est - Cadea Mar
uprafaţa aşezării a fost de 4745 iugăre şi 365 tânjeni împărţită în 9 parcele
economice: I - 89 iugăre şi 150 tânjeni; 2 - 256 iugăre şi 650 stânjeni· 3 - 205
iugăre şi 936 stânjeni; 4-577 iugăre şi 24 stânjeni · 5 - 464 iugăre ş i 1366 tânjeni ;
6 - 399 iugăre şi 859 stânjeni; 7 - 1232 iugăre şi 1121 tânjeni; 8 - 243 iugăre şi
1238; 9- 1276 iugăre şi 421 stânjeni
3
"
39

A -DJ Bh , fond ORPOT- Registre Cadastrale, dosar 296/ 1890
A1 -DJ Bh, fond ORPOT-Registre adastrale, do ar 3 13/1 888
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Parcele toponimice:
Ădâm hegy
Als6 ret es hârmas
Anikor6s
Baglyos
Beretty6
Bikaret
Csâkihegy
Csendova
Csipkeshăt

Csucsân
Demenyes als6
Erdoalj
Falu tal16ja
Felso Demenyes
Felsoret
Gemes
G6lyâs elso
G61yâs mâsodik
Hangyâs
Hânnashalom
Hârom haz
Huget
Kâpolna oldal
Kenezlâz
Kerti szolo
Kis volgy
Kistagok
K6ji egyenes
K6nya oldal
Kopaszhegy
Kozepso Demenyes
Lanka volgy
Lapos
Melyvolgy
https://biblioteca-digitala.ro
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Melyvălgy tetă

Nâdast6
agy Kenderfold
Nyulas
Oreghegy es agypincze sor
P6jăsvolgy

Polyâs teto
Puszta Csohaj
Svâb domb
zenegeto
zenegeto teto
Sziget
Szovârhegy
Szovârhegy alj
T6tirtâs
Uj hegy als6
Uj hegy felso
Uj hegy nyugoti
Veres ret
Zuhogo
Sânlazăr-

capi de fami lie: 94 40
Are hotare comune cu localităţile : la nord vest A Imaş ; vest - Cubu lcut şi Făncica
Suprafaţa aşezăr ii a fo t de 151 O iugăre
şi l 065 stânjeni, împărţită în 2 parcele economice:
l - 31 O iugăre şi 304 stânjeni; 2 - 1200 iugăre şi
761 stânjeni

Abrămut;

Parcele toponimice:
Belcz
Biro ret
Bocza
Damboro (Dâmbu Rău)
Fekete er
•~AN-DJBh, fond ORP01: Regislre Cadastrale, dosar 312/ 1889
https://biblioteca-digitala.ro
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I fordul6
li fordul6
llI fordul6
Haris es Ărokkoz
Koszta ret
Toke ret

Sântimreu - capi de familie: 264 41
Are hotare comune cu localităţile : la nord-vest Diosig; nord-est - Cadea;
est - Sâniob şi Sfâmaş ; ud - Sălard ; vest - Vaida şi Ianca
Suprafaţa aşezării a fost de 3404 iugăre şi 1403 stânjeni, împărţită în 9
parcele economice: I - 69 iugăre şi 1411 stânjeni; 2 - 191 iugăre şi 1274 stânjeni; 3
-273 iugăre şi 1374 stânjeni; 4 - 178 iugăre i 263 tânjeni· 5-172 iugăre şi 263
stânjeni; 6 - 675 iugăre şi 1380 stânjeni; 7 - 458 iugăre şi 1084 stânjeni; 8 -480
iugăre şi 1397 stânjeni; 9 - 903 iugăre şi 250 stânjeni
Als6 Gărdon es Nyaras
Csillagos oldal
Erdoalatti
Falu alatti
Felso ret
Ganas
Hangyas es Ujhegy
Hosszt'.1mez6 es Bocskai
Ketagu parlag
Kismezo
K6lesmari
Kotyor
Kotyora lj a es Bartaret
Somos oldal
Sză llasszekes es Felso Gârdon

.::,ui
,I

··-;

!

·'/
~

."'i

i

.
'

'
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Szovărhegy

Szovarhegyalja es Darvas

Sârbi - capi de familie: 206 + 49 colonişti 42

41

·t ,(" ... ... -·

A -DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale, dosar 321 /1 887
https://biblioteca-digitala.ro
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Are hotare comune cu localităţile: la nord - Sălard şi fâmaş; nord-est Fegrnic; est-Chioag şi A Imaşu Mic; ud - Şuşturogiu; vest- Şişterea
Suprafaţa aşezării a fost de 3456 iugăre şi 931 stânjeni, împărţită în 7 parcele
economice: I - 176 iugăre şi 609 stânjeni ; 2-661 iugăre şi 1469 stânjeni· 3 -472
iugăre şi 709 stânjeni; 4-276 iugăre şi 1104 stânjeni; 5 - 326 iugăre şi 1448 stânjeni;
6 - 643 iugăre şi 1370 stânjeni; 7 - 898 iugăre şi 622 stânjeni
Al s6 ret es Szâldobăgy
Brazdaicza
Bustyan
arkastag
I fordul6
11 fordul6
Ul fordul6
lV fordul6
Kis birtok
Kujbar
Padurel

.

•, l

f

·,
•

<<

capi de familie: 77 43
Are hotare comune cu localităţile : la nord - Sâniob· est - Pocluşa ş i
Hăuceşti ; sud - Ciuhoi şi Nădar ; ve t- Cenaloş
Suprafaţa aşezării a fost de 990 iugăre şi 1008 stânjeni, împărţită în 2 parcele
economice: I - 361 iugăre şi 1499 stânjeni; 2 - 628 iugăre şi 1109 stânjeni
Sărsig -

Parcele toponimice:
Czarina
Gyepes oldal
Hosw es ujosztâs
Kis ret
Papret es melletti
Szegeny fold

"\

,,.

---.··· -~:-t,J;--~,., - .
!\
. ·.

43

AN-DJBh, fo nd ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 324/ 1888
A -DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 303/1888
https://biblioteca-digitala.ro
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Sfârnaş -

capi de familie: 6644
Are hotare comune cu localităţi l e: la nord-est - Sâniob; est - Ciuhoi
Fegemic; sud- ârbi · vest- ălard ; nord-vest - ântimreu
Suprafaţa aşezării a fost de 1277 iugăre ş i 1224
stânjeni, împărţită în 2 parcele economice: I -648 iugăre
şi 411 stânjeni; 2 - 629 iugăre şi 813 tânjeni

I fordu l6
11 fordul6
111 fordul6
IV fordul6
Urada lmi birtok

şi

.' ,,....
>....{.:,;--.::(

Spinuş-capi

de familie: 11945
:bre.
•
Are hotare comune cu l ocalităţi le : la nord Ci uhoi, est - Gurbeşfr ud-est - Bru turi" sud-vest- Chioag; ve t - Nădar
Suprafaţa aşezării a fost de 1642 iugăre şi 1107 stânjeni, împărţită în 4
parcele economice: l - 204 iugăre şi 1494 stânjeni; 2 - 380 stânjeni ş i 1161 stânjeni·
3 - 879 iugăre şi 1077 stânjeni; 4- 177 iugăre şi 575 stânjeni
Beltye
Czârina Sori
Homorod
Kimpu Mare
Majeristye
Retek es Sânta allat
Sztavera

\.

. .

.... .,,· -

Suiug - capi de familie: 93 46
Are hotare comune cu l ocalităţile: la nord - Dijir· est - Ghida; sud Margine; vest - Coban; nord-ve t - !teu
uprafaţa aşezării a fost de 2054 iugăre şi 720 stânjeni, împărţită în 4 parcele
economice: l - 290 iugăre şi 59 stânjeni; 2 - 427 iugăre şi 828 stânjeni; 3 - J 081
iu găre şi 1359 stânj eni ; 4 - 255 iugăre şi 74 stânjeni
44

-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 308/1889
-DJBh, fond ORPOT-Registre adastrale, dosar 327/1888
46
AN-DJBh, fond ORPOT-Registre adastra/e, dosar 332/ 1889
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Parcele toponimice:
Als6Lapas
Fazset
Felso
Lapas
Hagy
Hegy
Homlăs

Kenderfold
PlesPlosoricza
Puszta
Răk6czi

Ruzsa es Kopacsel
Zsugya
Tămăşc u ( cu

pustele Benke, Kis Ujfalu şi Szigeti) - capi de familie: 205 47
Are hotare comune cu localităţile : la nord - Roşiori (cu pusta Gyaploy);
est - Hodoş (cu pusta Si.ivegd); sud - Cauaceu ( cu pusta Mezofalva) ş i N iuved ( cu
pustele Ki.igy şi Benke); vest - iuved
Suprafaţa aşezării a fost de 3364 iugăre şi 1492 stânjeni, împărţită în 5
parcele economice: I - 405 iugăre şi 1249 stânjeni· 2 -275 iugăre şi 1525 stânjeni;
3 - 286 iugăre şi 462 stânjeni; 4 - 698 iugăre şi 435 stânjeni; 5 - 1698 iugăre şi
I 021 stânjeni
Dekăny

Hodosalja
Kâptalani tag
Kâ săsszer

V

i.

Kis Ujfalu puszta
Kosmore
Kosmoret
L6heres
Nagy fo ld
yulftlk6
Sovâny
•

7

•

'~

'

'\..: .....
•~

AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 354/ 1888
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Szenakert
Szigeti puszta
Szik
Tăuteu 47

Are hotare comune cu localităţile : la nord-vest Abram; nord-Ciutelec
Bogei; est-Almaş şi Tria; sud - Mişca şi Chiraleu· vest-Chiribiş
Suprafaţa aşezării a fost de 4660 iugăre şi 726 stânjeni, împărţită în 14
parcele toponimice:
Beltek - 300 iug. 500 stj.
Dering - 8 l 8 iug. 820 stj.
Felso erdo - 1215 iug. 1562 stj .
Forras - 30 l iug. 720 stj.
Hegymegy erdo - 232 iug. I 090 stj.
Kenderfold-321 iug. 1213 stj .
Kis Sast6 - 144 iug. 246 stj.
Koroszl6 ret es Folyas oldal - 186 iug.
1040 stj .
Nagy hegy- 219 iug. 90 stj .
Nylas, Koroszl6, Nagy Sast6 Kiskut
oldal es Vermes- 730 iug. 1504 stj .
Tag birtok- 227 iug. 494 stj.
Telekdulo - 54 iug. 737 tj .
Trecser-127 iug. 810 stj .
Ujhegy - 68 iug. I 100 stj.
Viişoara

•· .,,

- capi de familie: 16949
Are hotare comune cu localităţile: la nord Pir; est- Săuca, Sărvăzel ,
Păgaia şi Boianu Mare; sud - Almaş şi Dijir; vest - Păţalu Mic şi Sălacea
Suprafaţa aşezării a fost de 3583 iugăre şi 156 stânjeni, împărţită în 20
parcele toponimice:
Banka hegy- 26 iug. 398 stj.
Beltek- 152 iug. 847 stj .
48

•

9

AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar I 70/ 1889
AN-DJ Bh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 403/ I 877
https://biblioteca-digitala.ro
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Bitva -33 iug. 111 Ostj.
Danya fordulo - 355 iug. 304 stj .
I dulo - 413 iug. 590 stj .
11 dulo - 275 iug. 1438 stj.
Jll dulo - 282 iug. 599 stj .
Hegyteto-110 iug. 1301 stj .
Kis rede - 28 iug. 633 stj .
Korpa hegy - 44 iug. 13 80 stj.
Morgo hegy - 94 iug. 1430 stj.
Nagy Erdo-438 iug. 48 stj.
Nagy rede - 97 iug. 412 stj
agy ret- 145 iug. 299 stj .
R6zsa hegy - 9 iug. 1175 stj .
Ruzsa Erdo - 216 iug. 52 stj.
Szeles berek - 148 iug. 186 stj.
Tagok - 587 iug. 1140 stj .
Tente - 96 iug. 1560 stj .
Uj hegy- 25 iug. 254 stj .

A T DY ON RURAL TOPONYMY O THE BARCĂ LUI V ALLEY
ABSTRACT
Our purpose in the present study is to present to our readers another side of
the local history without the direct evocation of some politica I events, based only
on silent testimonies rooted in the collective memory throughout toponyms and
hydronyms, as a testimonial of the existeoce of some ethnic or occupational groups.
Jn order to su tain that we have chosen the area of Barcaului Valley having
a rich relief, a rich pedologica I structure and biologica I landscape and last but not
least a rich ethnic diver ity.
We have temporary chosen piece of information that we have been given
by cadastral works of the Austrian technicians in the second half of the 19 th century,
especially cadastral map containing phonetic tran criptions ofthe old rural toponyms
and hydronym , a they were told by the locals.
Such denominations evoke the degree of agricultural specialization ofthe
villagers, others how agricultural purposes ofthe terrains or old landscapes, while
https://biblioteca-digitala.ro
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some of them teii the names of o Jder or newer owners. Ali of them fiii iin the gaps
created by the history of events, thus redefining the human universe of the epoch
discussed.
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AUGUSTIN ŢĂRĂU

Dincolo de valoarea sa de instrument juridic, utilizat la investirea cu gir de
autoritate a documentelor şi apoi de element de siguranţă a autenticităţii şi
inviolabilităţii corespondenţei, sigiliul reprezintă şi o marcă identitară a persoanei
sau comunităţii în numele căreia este utilizat.
Analizat sub acest aspect, sigiliul surprinde în compoziţia amprentei sale
elemente unice, specifice şi definitorii ale celui pe care-l reprezintă, majoritatea
codificate în simboluri grafice: anne, mobile, blănuri şi metale.
Ele evocă trăsături caracteristice ale persoanei posesorului, precum rangul
acestuia, fapte şi evenimente istorice din trecutul lui sau edificii reprezentative,
ocupaţii şi meşteşuguri specifice etc. Toate acestea îi conferă în cele din urmă nota
de originalitate şi particularitate.
Zestrea simbolistică a ştiinţei sfragisticii este bogat reprezentată şi în
universul peceţilor rurale asupra cărora ne-am concentrat atenţie pe parcursul mai
multor ani de cercetare şi din care am desprins un fragment spre a-1 face cunoscut
publicului iubitor de istorie.
Cele 321 de amprente sigilare reproduse aici acoperă o arie temporală de
trei secole şi provin din spaţiul vechiului comitat al Bihorului. Opt dintre acestea
sunt datate în secolul al X Vii-lea ( 1602 Leta, 1630 Roşiori, 1651 Gruii ung, 1682
Tileagd, 1689 Sântimreu, 1691 Diosig, 1691 Voivozi de Sălard, 1692 Săldăbagiu
Mic), 38 au fost confecţionate în secolul al XVIII-iea şi în majoritate au legenda
gravată în limba latină ( 1703 Ghian, 1708 Husasău de Tinca, 1713 Târguşor, 1717
Con iar, 1717 Santău Mare, 1721 Tulea, 1722 Remetea, 1722 Şuncuiuş, 1724 Albiş,
1724 Jaca, 1730 Cărăsău, 1732 Episcopia, 1736 Sântelec 1880, 1738 lnand, 1738
Roit 1823, 1747 Hosupâlyi, 1752 Păuşa, 1755 Nojorid, 1763 Chijic, 1773 Şimian,
1774 Lorău, 1774 Peştiş, 1774 Ursad, 1776 Girişu Negru, 1777 Butan, 1778 Mierlău
1878, 1779 Chioag, 1781 Urvind, 1782 Cefa, 1782 Valea lui Mihai, 1785 Hidişelu
de Sus, 1785 Sudrigiu, I 790 Palota, 1792 Botean, 1792 Sânicolau de Beiuş, 1794
Căpâlna, 1797 Oşorhei, 1798 Sălacea) iar restul aparţin secolului al XIX-iea.
Documentele în care au fost identificate aparţin în cea mai mare parte
fondului cadastrului maghiar, unde sunt prezente pe actele de stabilire a hotarelor
dintre localităţile învecinate, imortalizate în cerneală sau în fum şi mai rar în ceară.

https://biblioteca-digitala.ro
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Cealaltă parte a amprentelor sigilare au fost identificate în seriile de corespodenţă
ale Episcopiei Romano-Catolice de Oradea şi ale Vicariatului Ortodox Romând de
Oradea, iar câteva au fost reproduse direct de pe suporturile sigilare păstrate la
Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale.
Nu am întreprins o muncă de cercetare propriu-zisă în sensul identificării
peceţilor tuturor localităţilor din Bihor, ci a fost mai mult o activitate conexă altor
subiecte din sfera preocupărilor noastre ştiinţifice, de aceea o serie de sate nu se
regăsesc, fie pentru că nu au avut un sigiliu propriu, fie că au avut dar către sfârşitul
secolului al XIX-iea l-au înlocuit cu ştampila de cauciuc de curând intrată în uzul
administraţiilor locale ale vremii.
Aducem mulţumiri angajaţilor arhivelor orădene pentru tot sprijinul acordat
şi colegului Bujor Dulgău, specialist în heraldică şi sfragistică, pentru consultanţa

oferită.

ABRAM
sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -<iatat 1856
în câmpul sigilar: un fir de cânepă flancat de două
ramuri vegetale
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: V[EDRES].
ĂBRANY KOZSEG PECSETJE. 1856.
sigiliul comunei VedreşAbram 1856 1

ALBIŞ

sigiliu rotund (- 22-25 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1724
în câmpul sigilar: un brăzdar plasat central, flancat
în dextra de un hârleţ şi de o sapă, iar în senestra de
un otic, toate mobilele fiind asuprite de un cuţit de
plug cu lama în sus, orientat spre dextra
legenda în exergă, mărginită pe interior de un inel
liniar, iar la exterior de altele două: ALBESI #
PETSET 1724
sigiliul Albişului 1724 2
1

2

AN-DJBh, fond ORI'OJ'.Registre Cadastrale. dosar 5/1854-1930
AN-DJBh, fond 0Rl'V1:Registre ('adastrale. dosar 6/ 1854-1893
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ALEŞD

-

sigiliu oval (38X20 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: o coasă, orientată diagonal spre
senestra, încrucişând un târnăcop
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de unul perlat şi
de un altul liniar: + KOZ[SEG].ELEST +
B[IHAR]. M[EGYE]. PECSETJE
judeţul Bihor sigiliul comunei Aleşd~

.... ·: .. , \ I .i >-.
_.:.:·/ ()/..
I ,

: ,

.; '

.

\ .

'(('. '•/
\

/
li'

\
• ,/ '

' •, '/. 1,

ALMAŞUMIC

ALPAREA
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1832
în câmpul sigilar: o coasă şi o greblă încrucişate,
coasa orientată diagonal spre dextra, iar grebla spre
senestra, ambele asuprind un snop de grâu, flancate
de gravura anului confecţionării matricei sigilare,
1832

legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de un
inel liniar exterior: BIHAR MEGYE ALPĂR
KOZSEG
judeţul Bihor comuna Alparea"
3
AN-OJBh. fond Colec/ia de Sigilii. matricea 346
'AN-OJBh. fond Episcopia Ortodoxă Românei Oradea, dosar 37/1852
1
AN-DJBh. fond ORPOJ~Registre Cadastrale. dosar I 1/1854-1887

.. I
.

.

/ ,;

.. , , '-. ·

matrice sigilară rotundă (32mm), incizată în
alamă - datată 1891
în câmpul sigilar: un fier de plug orizontal,
orientat către dextra, care asupreşte trei cruci
diagonale dedesubtul cărora este gravat anul
confecţionării matricei sigilare, 1891
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare exterioare: KIS ALMĂS KOZSEG
PECSETJE
sigiliul comunei Almaşu Mic 4
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APATEU
sigiliu rotund(~ 22-25 mm), incizat, imprimat
în fum pe hârtie - datat 1873
în câmpul sigilar: un căprior orientat spre dextra,
plasat pe o terasă, încadrat de anul confecţionării
matricei sigilare 1873
legenda gravată în câmpul sigilar: O[LĂH]
APATI 1873 PETSETE
sigiliul Apateului Românesc I 873 ~

(4)
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ARPĂŞEL

sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1870
în câmpul sigilar: un copac plasat central, plasat
pe o terasă, dedesubtul căreia este gravat anul
confecţionării matricei sigilare, 1870
legenda gravată în exergă, încadrată pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
ARPĂD HELYSEG PECSETJE
sigiliul aşezării Arpăşel7

ARTAND
matrice sigilară rotundă (24 mm), incizată în
alamă -datată 1873
în câmpul sigilar: un plug orienta spre senestra,
plasat pe o terasă, dedesubtul cărei este gravat
anul confecţionăriimatricei sigilare 1873
legenda gravată în exergă , mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: ĂRT ĂND
KOZSEG PECSETJA
sigiliul comunei Artand 8

. \ ~ il
. \;,. .
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7
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AŞTILEU

-

sigiliu octogonal (-25 mm), incizat, imprimat
în fum pe hârtie - datat 1867
în câmpul sigilar: un călugăr orientat spre dextra,
sprijinit într-un toiag în faţa unei cruci latine,
mobilele fiind plasate pe o terasă undată
legenda gravată în exergă. mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de un octogon:*
ESKULO KOZSEG PECSETJE 1867
sigiliul comunei Jurământ 186r
BATĂR

sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1841
în câmpul sigilar: un cerb păscând, orientat spre
senestra, suprapus peste un stejar, încadrat de
gravura anului confecţionării matricei sigilare,
1841, mobilele fiind plasate pe o terasă;
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare circulare, cel exterior fiind succedat
de un inel perlat şi apoi de unul liniar: • FEKETE
* BATOR * HELYSEG * PECSETJE
igil iul aşezării Batăr 10
BĂIŢA
matrice sigilară rotundă (28mm), incizată în
alamă. - nedatată
în câmpul sigilar: o intrare de mină, asuprită de
două târnăcoape miniare încrucişate între care
se află o stea în şase colturi
legenda gravată în exergă, încadrată de două
semicercuri liniare: *REZBÂNYA FALU*
KOZ EG PECSETJ E
-DJBh, fond ORJ'01~/frgistre Cadastrale, dosar 376/1810
,uAN-DJBh fond Colec/ia de Sigilii, matricea 402
11
-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale , dosar 22/1897-1899
https://biblioteca-digitala.ro
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BĂLNACA

sigiliu rotund (- 22-25 mm), incizat, imprimat
în fum pe hârtie - datat 1888
în câmpul sigilar: un cerb cabrat, oriental spre
dextra în faţa unui plop, mobilele fiind plasate
pe o terasă undată (Crişu Repede), dedesubtul
căreia este gravat anul confecţionării matricei
sigilare 1888
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: * BĂNLAKA
HELYSEG PECSETJE
sigiliul aşezării Locul Banului 1"
BĂREŞTI
matrice sigilară

rotundă

(30 mm),

incizată

\ '<,- , · , '

,

BEDEU

matrice sigilară rotundă (26mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un fier de plug în senestra şi
un brăzdar în dextra, ambele răsturnate, asuprind
o cunună vegetală scurtă
legenda gravată în exergă, încadrată de două

BEDO

/1.
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în câmpul sigilar: un pietrar orientat spre
senestra, ţinând în mâna stângă un ciocan,
încadrat de un depozit de piatră (senestra) şi un
copac, mobilele fiind plasate pc o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, unul interior şi două exterioare:
*BAREST* KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Băreşti 13

liniare:

,._,

,.,.

alamă -nedatată

semicercuri

'J

l' -.
i( ·-_-.• (i:1;}1
.(·;,:
11
,/

KăZSEG

PECSETJE
sigiliul comunei Bedeu 14
12
AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 426
"AN-DJBh. fond Colecfia de Sigilii. matricea 509
"AN-OJBh, fond ORPOf'.Registre Cadastrale. dosar 25/1854-1912
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BEIUŞELE

-

sigiliu rotund (- 30 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1881
în câmpul sigilar: un brăzdar şi un cuţit de plug,
cu lamele afrontate, cu vârfurile orientate spre
dextra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: KIS BALANYES
KOZSEG PECSETJ E 1881
sigiliul Beiuşului Mic 1881 15

BELEJENI
sigiliu oval (- 22X28 mm). incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1881
în câmpul sigilar: un brăzdar cu vârful în sus şi
lama orientată spre senestra, flancat de două
spice de grâu
legenda gravată în exergă, mărginită pe exterior
de un inel liniar: BELEZSENY KOZSEG
PECSETJE 1881
- sigiliul comunei Belejeni 1881 16
BETFIA
sigiliu rotund (- 22 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1879
în câmpul sigilar: o semiterasă zimţată (Dealurile
Betfiei), pe care sunt plasate un arbore şi o floare,
înclinate spre senestra, asuprite de o dextroşeră
înarmată cu un baltag
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două: +
BETFIA KOZSEG PECSET[JEJ 1879
sigiliul comunei Betfia 1879 17
1
'

J\N-DJBh. fond ORP01~Registre Cadastrale. dosar 26/1938
AN-DJBh. fond ORP01~Registre Cadastrale. dosar 29/ 1886-1888
17
AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 355

lf,
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DISTRA
matrice sigilară rotundă (39 mm), incizată în
alamă-datată 1888
în câmpul sigilar: o cunună de lauri
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: BIHAR
VARMEGYE BISZTRA UJFALU KOZSEG
PECSET * 1888*
judeţul Bihor sigiliul comunei Bistra - sat nou
1888 18

BOGEI
matrice sigilară rotundă (32mm), incizată în
alamă - datată 1881
în câmpul sigilar: un snop de grâu peste care este
suprapusă lama unei seceri, orientată spre dextra
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: BIHARVĂRMEGYE BOZSĂLY
KOZSEG PECSETJE * 1881 *
Comitatul Bihor sigiliul comunei Bogei 19

BOROZEL
sigiliu rotund (- 25 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un căprior aşezat pe o terasă,
orientat spre dextra
legenda gravată în exergă. mărginită pe exterior
de un inel liniar: # KIS BAROD KOZSEG #
comuna Borodu Mic= 0
"AN-DJBh, fond Culec/ia de Sigilii. matrh.:t:a 324
,., AN-DJBh, fond OR1'01~Uegisrre Cadastrale, dosar 40/1897-1898
w AN-DJBh. fond ORJ'Ol~Uegistre Cadastrale. dosar 387/1886
https://biblioteca-digitala.ro
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BORŞ

sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat I 815
în câmpul sigilar: un fier de plug plasat în dextra
şi un brăzdar plasat în senestra, ambele cu lamele
orientate către exterior; în dextra este gravat anul
confecţionării matricei sigilare 1815
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare circulare: BORS HFI.YSF.Ci
PETSETEsigiliul aşezării Borş" 1
BORŞEA

sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat I 817
în câmpul sigilar: o greblă, orientată diagonal
spre dextra, suprapusă, în cruce, peste o coasă,
orientată spre senestra, ambele suprapuse peste
o seceră, orientată spre dextra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare, primul dintre ele perlat,
şi unul interior: BOROSTELEK KOZSEG
PECSETJE 1817:
sigiliul comunei Borşea""
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A.N-UJHh. fond ORP01'.Registre Cadastrale, dosar 291/IMM9
AN-DJRh. fonu ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 386/1898
:i AN-DJBh. fond Episcopia Ortodoxei Română Oradea, dosar 3/ 1793-1820
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BORZ
sigiliu oval (27X30 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1885
în câmpul sigilar: un fier de plug plasat central
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: BORZ KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Borz"'
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Ţărâu

(10)

BOTEAN
sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în ceară
pe hârtie - datat 1792
în câmpul sigilar: în dextra o plantă de floarea
soarelui, iar în senestra un brăzdar cu vârful în
jos şi lama orientată spre senestra, ambele mobile
plasate pe o terasă, dedesubtul căreia este incizat
anul confecţionăriimatricei sigilare 1792
legenda gravată într-o exergă atipică,
semicirculară, închisă, mărginită la exterior de
un inel liniar: ROTTYAN: HELYSEG
aşezarea Botean 1792: 4
roşie

BRATCA
matrice

sigilară rotundă

(28 mm),

incizată

în

alamă -nedatată

în câmpul sigilar: în dextra un om hrănind un
cal orientat spre dextra, ambele mobile fiind
plasate pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar:+ BRATKA HELYSEG
PECSETJE
sigiliul aşezării Bratca=5
BRĂDET
matrice sigilară rotundă, monumentală (30mm),
incizată în alamă - nedatată
în câmpul sigilar: o biserică, cu turla orientată
spre dextra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele liniare exterioare: *BRAGYET*
KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Brădef 6
14

AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 434
AN-DJBh, fond ( ·otec{ia de Stkilii, matricea 398
2
'' AN-DJBh, fond ORl'OJ~Registre Cadastrule. dosi1r 46/ 1899-1903
1

'
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BRIHENI
sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: trei munţi suprapuşi parţial
peste o roată de moară asuprită de o pasăre cu
aripile deschise, toate mobilele fiind plasate pe
o terasă texturată
legenda gravată în exergă, încadrată pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
*BRIHENY* KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Briheni 27

.

,f:(

:1 ;/,
\ \ "\ .
.•//!) .,,,. ,, i 1 I

1\1-'

BUCEA
sigiliu rotund (~ 22 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1882
în câmpul sigilar: în senestra un tăietor de lemne,
în faţa unui brad, având în mâini un topor,
mobilele fiind plasate pc o terasă
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două: +
BUCSÂ KOZSEG PECSETJE 1882
sigiliul comunei Bucea 1882 28

BUDUREASA

2

sigiliu rotund (33 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1889
în câmpul sigilar: un brăzdar alături de un fier
de plug, ambele orientate spre dextra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginit la
exterior de un inel liniar: BUDURÂSZA
KOZSEG 1889
Comuna Budureasa 1889 29

AN-DJl3h. fond OR/'01~Registre Cadastrale, dosar 112/ I K97-I K9K
AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 280/1900
2• AN-DJBh, fond ORP01~Registre Cadastrale, dosar 53/ I K97-l 898
'

2
'
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(12)

Ţărci11

BULZ
sigiliu rotund (- 22-25 mm), incizat, imprimat
în fum pe hârtie - datat 1882
în câmpul sigilar: un leu rampant, codat, orientat
spre dextra, plasat pe o terasă ţinând în braţul
drept un topor
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi pe exterior de câte un inel liniar: +

___ ,..

Cearnău

J

I"
I,

\'

1882 30

sigiliu rotund (- 30 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1881
în câmpul sigilar; un căprior alergând, orientat
spre senestra, asuprit de un cuţit de plug şi apoi
de un brăzdar cu vârfurile orientate în aceeaşi
direcţie

legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar: BUNTYESD KOZSEG
PECSETJE 1881
sigiliul comunei Bunteşti I 88 P'

DURDA
sigiliu rotund (- 22-25 mm), incizat, imprimat
în fum pe hârtie - datat 1881
în câmpul sigilar: în senestra un brăzdar, în dextra
un cuţit de plug, ambele răsturnate
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar: BURDA KOZSEG
PECSETJE 1881
sigiliul comunei Burda 188 r:~

'" AN-DJBh, fond ORJJOJ:Registre Cada.<trale. dosar 54/ I ll04
1
' AN-DJBh, fond ORJ'OT-Registre Cadastrale. dosar 54/ 1900-1902
n AN-DJBh, fond 1:piscopia Ortodoxei Românei Oradea, do~ar 3/1793-1820
https://biblioteca-digitala.ro
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BUTAN
sigiliu oval (24X26 mm), inci?..at, imprimat în
ceară roşie pe hârtie - datat 1777
în câmpul sigilar: în senestra un urs rampant
răpus cu o lance de către un vânător, ambele
mobile fiind plasate pe o terasă multiplă
lenticulară

legenda gravată în exergă, mărginită la interior
de un inel perlat, iar la exterior de unul perlat şi
altul liniar: &! RIKOSD: PECSETYE: 1777
sigiliul Butanului 1777n

CACUCIUNOU
sigiliu oval (37X20 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat ( 1894)
în câmpul sigilar: o stea în opt colţuri flancată
de lambrechini orizontali
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar: MAGYAR KAKUCS
KC>ZSEG
comuna Cacuciu Unguresc>''

CADEAMARE
sigiliu rotund(~ 22-25 mm), incizat, imprimat
în fum pe hârtie - nedatat
n câmpul sigilar: două fire de vită-de-vie, cu câte
doi ciorchini, încolăcite în jurul unui arac
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de două inele liniare : + NAGY +
KÂGYA HELYSEG PECSETJE
sigiliul aşezării Cadea Mare,s

11

AN-DJl3h, fond Ol<J'U1~Registre Cadastrale, dosar 79/ 1894
"AN-DJBh. fond ORPOT-ReRistre Cadastrale. dosar 60/1887-1912
1
' AN-DJBh. fond UR/'01 ~Regisrre Cadastrale. dosar 61 / 1887
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Ţcirci11

CADEAMICĂ

sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un peşte orientat spre dextra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar: KIS KAGYA KOZSEG
sigiliul comunei Cadea 36

CALEA MARE
sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: trei copaci, cel central mai
înalt, plasaţi pe o terasă undată şi flancaţi de două
brăzdare

/ · . ;;.. ·,· \ : ..; :·:·:--.,
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CAUACEU
sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un ciorchine de struguri cu trei
frunze
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: HEGYKOZ
KOVĂCSI *KOZSEG*
comuna Fierăria de Munte 38

"· AN-OJDh, fond ORP01~Rcgistre Cadastrale, dosar 358/1887
n AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 62/1888
J• AN-DJBh, fond Colecţia de Sigilii. matricea 376
https://biblioteca-digitala.ro
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legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele circulare exterioare, primul perlat:
M[AGYAR]: GYEPES
Gepişu Ungurcsc 37
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CAUACEU
matrice sigilară rotundă (23 mm), incizată în
alamă - datată 1867
în câmpul sigilar: un ciorchine de strugure, având
pe codiţă o frunză orientată spre dextra şi două
spre senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior: HEGY
- KOZ - KOVĂTSI KOZSEG PECSETJE
*1867*
sigilul comunei Fierăria de Munte 1867'9

CĂDEŞTI
sigiliu rotund (20 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie - nedatat
în câmpul sigilar: un brăzdar cu lama orientată
spre senestra, asuprit de un fier de plug, plasat
oblic, cu lama în sus, orientat spre senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: *POSSES[S]lO* KEBESD
satul Căbeşti 40

CĂLUGĂRI

sigiliu rotund (~ 25 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un călugăr, orientat spre dextra,
plasat pe o terasă, ţinând în mâna dreaptă o cruce
latină

\·. \ t ,) (. :··-.,~
-~(/·'_ ji( •.) !.:'/I
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'• .

legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi pc exterior de câte un inel liniar: * KALUGER
* KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Călugări'11
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'" AN-OJUh. fond J:;piscopia Ortodo:râ Românei Oradea. dosar 32/ I X49
'" AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 326/1896-1897
41 AN-DJBh. fond Episcopia Ortodo.lâ Romcînâ Oradea. dosar 3/ 1793-1820
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CĂPÂLNA
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1794
în câmpul sigilar: trei lalele, una centrală, mai
înaltă, flancată de altele două mai scunde,
înmînunchiate cu o uşoară înclinare spre dextra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, unul interior şi două exterioare: +
KAPOLNA . 1794
Căpâlna 179442

-

CĂRAND
matrice sigilară ovală (2831 mm), incizată în
alamă -datată 1812
în câmpul sigilar: un copac înalt flancat de alţii
doi mai scunzi, plasaţi pe o terasă texturată
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, unul interior şi două exterioare: a
BIKATS N[AGY] KARAND 1812:
41
Cărandu Mare al Bicaciului 1812

-

CĂRĂSĂU
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1730
în câmpul sigilar: în senestra un bărbat, cu un
topor în mâna stângă, şi un copac în dextra,
ambele mobile fiind plasate pe o terasă undată
legenda gravată în câmpul sigilar, încadrată de
două inele circulare exterioare, primul perlat:
KARASZO FALU. PETSETYE 1730
sigiliul satului Cărăsău 173044
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Armorialul general al slragislicii rurale din

CĂRBUNARI
sigiliu oval (21 X26 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un copac înalt, plasat central,
având în dextra un brăzdar, iar în senestra un
fier de plug, ambele răsturnate şi cu lamele către
exterior
legenda gravată într-o semiexergă, încadrată de
un inel liniar circular exterior şi un arc interior:

KARBUNAR
Cărbunari 45

CĂRPINET
matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: o barză orientată spre dextra,
cu piciorul drept ridicat, iar cu cel stâng ancorat
pe un glob; peste barză se află acolat ascendent
un şarpe, orientat spre senestra; mobilele sunt
încununate de o cunună, ramura dextră fiind de
laur, iar cea senestră de salcie
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:

*SIGILULU COMUNEI CARPENETU
sigilul comunei

Cărpinet 4 "

CĂUAŞD
sigiliu rotund (20 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: o umbră de soare
legenda gravată în exergă, încadrată pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de alte două:

KAVASDT
Căuaşd 47

"AN-OJl3h. fond Colecţia de Sigilii, matricea 31! I
"' AN-DJBh, fond ORPOT-Regislre Cadaslrale. dosar 376/1883
47
AN-OJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 377
https://biblioteca-digitala.ro
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CÂMP
matrice

sigilară rotundă

(30 mm),

incizată

în

alamă - nedatată

-

în câmpul sigilar: trei plopi, cel central fiind mai
înalt, plasaţi pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: SIGILULU COMUNEI CAMPU
sigiliul comunei Câmp 4 H

CÂMPANI
sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un fier de plug, flancat de două
plante, cea din dextra verticală şi cea din senestra
semicirculară

legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unui interior:
*POSSESSIO* KIMPANY
satul Câmpani 49

CÂMPANI DE SUS
matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un copac plasat pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
un inel liniar exterior: *FELSO KIMANY*
KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Câmpani de Sus 51 '
CEFA
sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1782

'"AN-DJHh, fond .l:,,pis,·opia Ortudr,xă Romcinâ Oradea. dosar 3g/ 1775-1800
•• AN-DJBh, fond Coh•cfia ele Sigilii. matricea 492
'" AN-DJBh, fond Lpiscopia Urtodoxâ Românei Oradea. dosar 3/ 1793-1820
https://biblioteca-digitala.ro
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în câmpul sigilar: în dextra trei spice de grâu,
unul central, mai înalt, flancat de altele două mai
scunde, plasate pe o mică terasă, iar în senestra
un brăzdar cu vârful în sus şi lama orientată spre
senestra, încununate, toate mobilele fiind
asuprite de două stele în şase colţuri
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, unul interior şi două exterioare: *CSEFA
MEZO* VAROS PECSETYE * 1782
sigiliul târgului Cefa 1782 51
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CEFA
sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1865
în câmpul sigilar: în dextra un stejar. în senestra
un brăzdar cu vârful în sus şi lama orientată spre
senestra, ambele mobile plasate pe o terasă
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legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de două inele liniare: * CSEFFA +
VĂROS PECSETJE 1865
- sigiliul oraşului Cefa 1865 5 :
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CENALOŞ

sigiliu rotund (- 30 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1860
în câmpul sigilar: în dextra o trestie cu trei
inflorescenţe, în senestra un snop de grâu, ambele
asuprind o seceră plasată transversal, cu lama în
sus şi vârful orientat spre senestra, dedesubtul
căreia este gravat anul confecţionării matricei
sigilare 1860
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi pe exterior de câte un inel liniar: BIHAR
V[ĂRMEGYE] CSANĂLOS KOZSEG
PECSETJE
- comitatul Bihor sigiliul comunei Cenaloş 53
11
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CETARIU
sigiliu rotund (~ 25 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1828
în câmpul sigilar: o senestroşeră ţinând un
ciorchine de struguri, încadrată superior şi
inferior de motive vegetale
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel perlat şi un altul liniar:
CSATA.R KOZSF.r. RIROI PF.C.SF.T.IE *1828*
sigiliul primăriei comunei Cetariu 1828 54

CETEA
sigiliu rotund(~ 22-25 mm), incizat, imprimat
în fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un căprior alergând, orientat
spre dextra, plasat pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: # CSEKLIE #
KOZSEG
comuna Cetea~ 5
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"AN-DJBh. li:mJ 0/0'0l~Rexistre Caclustrale, Josar 78/ 1897-1898
"AN-DJBh, li.mJ /:pisrnpia Ortodoxei Ro111â11ei Oradea. Josar 32/1849
''· AN-DJBh. fonJ J:piscopia Ortoclo;,:ci Romci11ci Oradea. dosar 3/1793-1820
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CHERESIG
sigiliu oval (22X26 mm), incizat, imprimat în
ceară roşie pc hârtie - datat 1812
în câmpul sigilar: o cruce voievodală
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: *KERESZTSZEG HELLY[SEG].
PETSET: 1812*
sigiliul aşezăriiCheresig 1812 5"
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CHERIU
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - fără datare ( 1798)
în câmpul sigilar: un brăzdar cu flancat de două
stele în opt colţuri, superior senestra şi inferior
dextra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, unul interior şi două exterioare: *
NAG[Y] * KER * FALU * PETSEG
sigiliul satului Cheriu Mare 57
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CHEŞEREU

sigiliu rotund (21 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat ( 1872)
în câmpul sigilar: o barză cu un şarpe în cioc,
orientată spre dextra, cu piciorul drept ridicat
plasată pe o terasă undulară
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele circulare: *ER KESERO KOZSEG
PECSETJE
- sigiliul comunei Cheşercu Je pe Eriu 59
'' AN-DJ Bh. fond ORJ'Ol~Registre ( 'ac/astrale. dosar 277 / I XX6-19 I I

'" /\N-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 368/ 1887
''' /\N-DJBh. fond ORJ'()J'.Registre Cadastrale. dosar 84/ 1889-1890
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CHERIU
sigiliu oval (22X26 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1805
în câmpul sigilar: în sem:::slra un cuţit de plug, în
dextra un brăzdar, ambele cu lama orientată spre
dextra, ultima mobilă asuprită de un alt cuţit de
plug, cu lama spre interior
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de două inele liniare: NAGJ KER FALU
PECS[ETYE] 1805
sigiliul satului Cheriu Mare 1805 5K
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(22)

CHEŢ

sigiliu rotund (- 25 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: trei inflorescenţe de trestie
plasate pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: * KECZ HELYSEG
ELOLJĂROSĂG
consiliul aşezării Cheţ''0

CHIJIC
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1763
în câmpul sigilar: o plantă deasupra căreia este
gravat anul confecţionării sigiliului, 1763
legenda gravată în exergă. încadrată de două
inele circulare, cel exterior perlat: * KIGIK *
FALU PECSET
sigiliul satului Chigic'' 1

CHIOAG
sigiliu rotund (21 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1779
în câmpul sigilar: o salcie flancată de câte patru
fire de pir, toate mobilele fiind plasate pe o terasă
texturată semicirculară

legenda gravată în exergă, mărginită la interior
de un inel liniar şi de altele două la exterior:
KOVAG . PECSTY 1779
sigiliul Chioagului 17791•2
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"'' AN-DJBh, fond Episcopia Ortuclmii Română Oradea. dosar 32/1849
1
'' AN-DJBh, fond Episcopia Ortodoxei Românei Oradea, dosar 3/ 1793-1820
2
'' AN-DJBh, fond O/U'OJ~ReRistre Cadastrale, dosar 86/ 1888-19 I O
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Armorialul general al stragisticii rurale din

Crişana

CHIOAG
sigiliu rotund(~ 22-25 mm), incizat, imprimat
în fum pe hârtie - datat 1882
în câmpul sigilar: un stejar plasat pe o terasă
texturată

legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
KOVĂG HELYSEG PECSETJE .1882.
sigiliul aşezării Chioag 1882 63
CHIRIBIŞ

sigiliu rotund(~ 22-25 mm), incizat, imprimat
în fum pe hârtie - datat 184 7
în câmpul sigilar: un copac plasat pe o terasă
texturată, flancat în dextra de un cuţit de plug,
iar în senestra de o seceră, ambele răsturnate
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
TEREBES HELYSEG PECSETJE 1847
sigiliul aşezării Chiribiş 18476' 1
CHIŞCĂU

sigiliu oval (22X26 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un bărbat, orientat spre dextra,
ţinând în mâna dreaptă un ciocan, iar în partea
senestră se află un brad, ambele mobile fiind
plasate pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, încadrată de
un inel liniarexterioar: SIGIL[UL] COMUN[EI]
KIS KOH
sigiliul comunei Baia Mică" 5
"' AN-OJ13h. fond OR/'OFRegistre Cadastrale. dosar 361/ I X90-I X9 I
'"' AN-DJBh. fond ORPOJ:Registre Cadastrale. dosar 358/1887
'·' AN-DJBh. fom.1 ORPOJ'.Registre Cadastrale. dosar 35X/ I X87
https://biblioteca-digitala.ro

149

Augustin 'fciniu

150

CHIŞCĂU
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un bărbat, orientat spre dextra,
ţinând în mâna dreaptă două ciocane minereşti
încrucişate, iar în partea senestră se află un brad,
ambele mobile fiind plasate pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, încadrată de
două inele liniare exterioare: * KIS KOH *
KOZSEG PECSET J E
sigiliul comunei Baia Mică 66

(24)

---~(.,

semicirculară

legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
pe exterior de câte un inel liniar: CSEHI
KOZSEG PECSETJE 1885
sigiliul comunei Cihei 1885 67
şi

CIUNTEŞTI

matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un cerb alergând, orientat spre
senestra, plasat pe o terasă ce secţioneaz.ă exerga
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
S[IGILIUM]: POS[SESSIO]: V[AROS].
CSONTAHAZA
sigiliul oraşului Ciunteşti~ 8
'·" AN-O.I Bh, fond OIU'01'.Registre Cnrlostm/.,, dosar 93/ 1886-191 O
7
AN-DJHh, fond Colecţia de Sigilii. matricea 499
'·" AN-DJBh. fond ORPOJ'.Registre Cadastrale. dosar 98/189 I
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CIHEI
sigiliu rotund (- 22 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1885
în câmpul sigilar: o cuce latină plasată pe o terasă
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CIUTELEC
sigiliu rotund (37 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1888
în câmpul sigilar: un ghiveci cu trei trabdafiri cu
inflorescenţa orientată spre dextra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior
de
două
inele
liniare:
BIHARVĂRMEGYE
CSEHTELEK
PECS~:TJE 1888
comitatul Bihor sigiliul Ciutelecului 1888 69

COCOD
matrice sigilară rotundă (27 mm), incizată în
alamă - datată 1866
în câmpul sigilar: două frunze afrontate în plan
vertical, cea de sus fiind răsturnată, flancate de
un brăzdar în dextra şi de un fier de plug în
senestra, ambele cu lamele orientate spre dextra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior: *
KAKAD KOZSEG PECSETJE 1866*
sigiliul comunei Cocod 1866 70
COLEŞTI

sigiliu oval (29X23 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: două ciucane minereşti
încrucişate, suprapuse peste un brâu undat
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
KOLLEST PECSETJE KOZSEG
sigiliul comunei Coleşti 71
"

9

711

71

AN-DJUh, fond Colecţia de Sigilii, matricea 390
AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 348/1899
AN-DJHh. forn.1 Colec/ia de Sigilii. malricca 387
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CONIAR
matrice sigilară rotundă (23 mm), incizată în
alamă - datată 1717
în câmpul sigilar: un plop flancat în dextra de
un cuţit de plug, iar în senestra de un brăzdar
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
un inel liniar: KONYARI PECSET 1717
sigiliul Coniarului 1717 72
COPĂCEL

sigiliu rotund (25 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1874
în câmpul sigilar: o ciutură de salcie, cu frunziş
(armă vorbitoare), cu trunchiul orientat spre
dextra, plasată pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
KOPĂTSEL HELYSEG 1874
sigiliul aşezării Copăcel 187473
COPĂCENI
matrice sigilară rotundă (3 I mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un bărbat, orientat spre
senestra, susţinând cu mâna stângă o prismă
triunghiulară, plasat pe o terasă texturată; în
senestra un cerb în salt, orientat spre dextra,
întreg câmpul sigilar fiind partajat de un copac
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două: KOPACSANY.SIG[I]L[UM. PO[SSE]SSIONIS
sigiliul satului Copăceni
74

n AN-DJBh, fond ORPOl~Registre Cadastrale. Josar 358/ 1887
"AN-DJBh, fond Colec/ia de Sigilii. matricea 443
'" AN-DJBh, fond ORPOl~Registre Cadastrale. dosar 314/1886
https://biblioteca-digitala.ro
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CORDĂU

sigiliu rotund (26 mm). incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1879
în câmpul sigilar: un brăzdar în dextra şi un fier
de plug în senestra, ambele cu lamele spre
senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele.
cel interior şi ultimul exterior liniare, iar cel
intermediar perlat: KARDO KOZSEG 1879
comuna Cordău I 879 75

COTIGLET
sigiliu rotund (- 22 mm). incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1872
în câmpul sigilar: anul confecţionării matricei
sigilare, 1872. încadrat superior şi inferior de câte
o floare cu câte şase petale
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
KOTYKLET KOZSEG
comuna Cotiglet76

CRAIVA
matrice sigilară rotundă (27 mm), inci7.ată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un taur orientat spre dextra.
plasat pe o terasă texturată
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două:
KRAJOVA POSSESSRO
satul Crai va 77
7

AN-DJUh. fond ORl'OJ~Registre Cadastrale. dosar 11.t/ I X95-I X96
AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 473
77
AN-DJBh. fond OR/'01~Registre Cadastral•·• dosur 118/ 1895-1897

1
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CRÂNCEŞTI
sigiliu oval (3 IX26 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: o tufă de alun, cu trei fructe,
plasată pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de două inele liniare: KRANCSESD
KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Crânceşti 78
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CRISTUR
sigiliu rotund (- 22-25 mm), incizat, imprimat
în fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: două medalioane, cel din
dextra având gravat în interior un cap de căprior
orientat spre senestra, iar cel din senestra având
gravată crucea Sf. Andrei
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
*APĂTIKERESZTUR*KOZSEGE
comuna Abaţia Crucii7'1

CRIŞTIOR

sigiliu rotund (- 25 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un pedestraş plasat pe o terasă,
sprijinit în scut şi ţinând în mâna dreaptă o lance
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi pe exterior de câte un inel liniar:
*KRISTYOR* KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Criştior 80
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" AN-DJRh , fond 0/?POT-R„gistrP rodostrnle . dosar 116/ I KK9-1 K1)0
"' AN-DJBh, fond ORP01~Registre Cadastrale. dosar 117/ 1903
"" AN-DJBh. fonJ ORP07~Registre cac/astrale. dosar 120/1899-1903
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1lm1orialul general al sfragisticii mrale din

CUCUCENI
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un cerb rampant orientat spre
senestra, sprijinit pe o terasă
legenda gravată direct în câmpul sigilar,
încadrată de un inel liniar exterior:
KAKACSENY * KOZSEG PECSETJE
Sigiliul Comunei Cucuceni 81

Crişana
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matrice sigilară rotundă (29 mm), incizată în
- nedatată
în câmpul sigilar: un brăzdar cu vârful în sus şi
lama orientată spre senestra, încadrat de un
lambrechin în dextra şi un fir de porumb în
senestra, asuprit de un cuţit de plug orientat spre
senestra şi cu lama în sus
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar: *KOSZENYES*
PECSETJE KOZSEG
sigiliul comunei Cusuiuş 8 "
alamă

DAMIŞ

sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1856
în câmpul sigilar: trei brazi plasaţi pe o terasă
undulară (relief), dedesubtul căreia este incizat
anul confecţionării matricei sigilare 1856
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel perlat şi un altul liniar:
*DĂMOSI HELYSEG PECSETJE
sigiliul aşezării DamişK'
"' AN-DJBh. fond ( 'nlecţia de Sigilii. matricea 41 O
"' AN-DJBh. fond ORPOT~Registre Cadastrale. dosar 125/1897-1899
•· AN-DJHh. fund Colecţia de Sigilii. matricea 438
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Ţârău

DERECICHEI
sigiliu rotund (35 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1868
în câmpul sigilar: doi lei rampanţi, dublu codaţi,
afrontaţi, susţinând un fir de mac, mobilele fiind

plasate pe o terasă dedesubtul căreia este incizat

-

anul confecţionării matricei sigilare 1868
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel perlat şi un altul liniar:
*DERETSKE MIEZO] VAROS PECSETJE.
sigiliul târgului Dereciche 84

(30)
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DICĂNEŞTI

sigiliu rotund (27 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1876
în câmpul sigilar: un ţap mergând. orientat spre
dextra, încadrat de un copac în senestra şi de un
brad în dextra, toate mobilele fiind plasate pe o
terasă; anul confecţionării sigiliului, 1876, este
gravat deasupra mobilelor
legenda gravată în câmpul sigilar, încadrat de
un inel liniar exterior: DEKANYESD KOZSEG
PECSTJE
sigiliul comunei Dicăneşti 85
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DIJIR
sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1884
în câmpul sigilar: o stea în şase colţuri, încadrată
de anul confecţionării matricei sigilare, 1884
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de două inele liniare: DISZER KOZSEG
- * - PECSETJE
sigiliul comunei Dijir8~
•• AN-DJBh. fond ORP01~Registre Cadastrale. dosar 358/1887
"' AN-DJBh. fond ORP01~Registre Cadastrale. dosar I 3 I/ 1889-1890
"'' AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 334
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DIOSIG
matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă -datată 1691
în câmpul sigilar: un nuc, având în partea
superioară trei nuci, iar la bază două frunze
dispuse una în dextra şi cealaltă în senestra, plasat
pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: * 1691 DIOSZEGH VAROSSA
PECSETE
Sigiliul Oraşului Diosig 1691 87
DOBREŞTI

matrice sigilară ovală (22X27 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un bărbat ţinând în mâna
dreaptă un topor, orientat spre dextra, unde este
plasată o mobilă (copac), toate mobilele fiind
plasate pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
DOBREST KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Dobreşti 88
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DRĂGĂNEŞTI

sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1881
în câmpul sigilar: doi bărbaţi pe un pod cu trei
piloni, ţinându-se de mână, asuprind o apă
curgătoare (Crişu Negru)
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: DRAGONYESD
KOZSEG PECSETJE 1881
sigiliul comunei Drăgăneşti 188189
"' AN-OJ Bh. fond ( ·oteqia de Sigilii. matricea 494
•• AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 136/1900-1902
"'' AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 137/1895-1896
https://biblioteca-digitala.ro
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DRĂGEŞTJ
sigiliu rotund (27 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un vinţeler (senestra) luând
vin dintr-un butoi (dextra), ambele mobile
plasate pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar: *DRĂG-CSEKEI
KOZSEG PECSETIE
sigiliul comunei Drăgeşti de Ccica•m
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DUMBRAVA
matrice sigilară (30 mm), incizată în alamă datată 1867
în câmpul sigilar: o roată de car, cu opt spiţe
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
un inel liniar exterior: MOCSĂR KOZSEG
*1867*
sigiliul Mocirlei 1867'11

DUMBRAVA
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: dinspre senestra spre dextra
(în diagonală) o greblă încrucişată peste o coasă,
ambele suprapuse peste un cuptor de ars cărămizi
legenda gravată în exergă. mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de unul perlat şi
altul liniar: *BIHAR MEGYE MOCSAR
KOZSEG PECSET[JE]
judeţul Bihor sigiliul comunei Mocirla·,~
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''" AN-DJHh, fond Colecţia de Sigilii. matricea 479
91
AN-DJBh, fond OR/'01'.Registre Cadastrale , dosar 140/ 1894-1905
,,: AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 425
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DUMBRĂVANI

matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un cerb rampant, orientat spre
senestra, plasat pe o terasă texturată
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
*DOMBROVANY* KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Dumbrăvani 93
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DUMBRĂVIŢA DE CODRU

sigiliu rotund (22 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un brăzdar cu vârful în sus şi
lama orientată spre senestra
legenda gravată în exergă. mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: H[EVES]
DOMBROVICZA
Dumbrăviţa Înzăpezită 94

DUMBRĂVIŢA MICĂ

matrice sigilară ovală (21 X24 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un şarpe timbrat de o coroană
cu trei fleuroane
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: *KIS :
DOMBROVITZA
Dumbrăviţa Mică 95

'" AN-OJBh. fond 0R/'01~Registre Cadastrale. dosar 142/ l 898-1900
.,.. AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 448
, , AN-OJBh. fond Episc opia Ortoclo.tâ Rom,înâ Oradea. dosar 35/ 1852
https://biblioteca-digitala.ro
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(34)

DUŞEŞTI

sigiliu rotund (27 mm), incizat, imprimat în ceară
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: o vulpe alergând. orientată spre
senestra, şi un copac în senestra, cu două frunze
asuprind vulpea, mobilele fiind plasate pe o
roşie

terasă dublă, texturată

legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele.
cel interior şi al doilea exterior fiind liniare, iar
cel intermediar fiind perlat: **DUSEST
HELYSEG PECSETYE*
sigiliul aşezării Duşeşti%

EPISCOPIA BIHORULUI
matrice sigilară rotundă (32 mm), incizată în
alamă - datată 1732
în câmpul sigilar: un episcop, ţinând în mâna
dreaptă toiagul pastoral, iar în stânga o spadă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele,
cel interior perlat, primul exterior din lauri, iar
ultimul liniar: SIGILLUM OPPIDI PUSPOKI
1732sigiliul târgului Episcopia 1732 97
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""AN-OJBh, fond Cofr,·/ia de Si}!,ilii. matricea 400
07
AN-OJBh, fond Cole,·ţia de Si[{ilii. matricea 451
.,. AN-DJHh, fond ORP(}J'.ReRi.vtre Cadastrale. do~ar l46/1889-1891
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EPISCOPIA BIHORULUI
matrice sigilară (30 mm), incizată în alamă datată 1844
în câmpul sigilar: un ciorchine de strugure având
pe codiţă două frunze, una orientată spre dextra
şi cealaltă spre senestra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele exterioare, primul perlat, iar al doilea
liniar: 1844 PUSPOKI VAROS PETSETYE *
sigiliul oraşului Episcopia 1844 98
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FĂNCICA

sigiliu rotund (20 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1856
în câmpul sigilar: o coroană deschisă, cu trei
fleuroane, asuprind iniţiale toponimice ale
localităţii E. F. (Er Fancsika)
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: ER-FANTSIKA.
KOZ[SEG]. PECSET[JE]. I 856.
sigiliul comunei Făncica de pc Eriu 99

FÂNAŢE
matrice sigilară rotundă (29 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un stup de albine flancat de
două ramuri şi asuprit de o pasăre
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două:
*FONĂCZA* KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Fânaţe!()()

FÂŞCA
matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un stejar plasat pe o terasă
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: FANCSIKA
KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Fâşca 101

AN-OJ L3h. fond ( 'o/ec/ia de Sigilii, matricea 421
AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 394
1 1
" AN-DJBh. fond ORPOJ'.Registre Cadaslrale, dosar 147/1888
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FEGERNIC
sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1874
în câmpul sigilar: anul confecţionării matricei
sigilare, 1874, încununat de o cunună vegetală
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: B[ERETTYO]
FEGYVERNEK KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Fegemicu de Barcăuw=

( .I

.111
'

matrice sigilară rotundă (28 mm), incizată în
- nedatată
în câmpul sigilar: un brăzdar cu vârful în sus, cu
lama orientată spre dextra, încununat de o
coroană

legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două:
FENES KOZSEG PECSETJE*
sigiliul comunei Finiş 101

FINIŞ

sigiliu rotund (22 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1874
în câmpul sigilar: un brăzdar cu vârful în sus, cu
lama orientată spre senestra, flancat de motive
vegetale
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: B[ELENYIESI]
FENES VAROS 1768 PECSETJE:
sigiliul oraşului Finiş 1768 104
2
'

AN-DJBh. fond Cvlec/ia de Sigilii. matricea 462
AN-DJBh. fond ORPOT-Regislre Cadastrnle, do~ar 151/1899

,,,.. AN-DJBh, fond ORJ'OJ:Registre Cadastrale. dosar 152/1899-1900
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FIZIŞ

sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1881
în câmpul sigilar: un brăzdar cu vârful în sus şi
lama orientată spre dextra, flancat de doi plopi,
asuprit de un cuţit de plug cu lama în sus, orientat
spre senestra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: FUZEGY KOZSEG
PECSETJE 1881
sigiliul comunei Fiziş 188 t ios
FONĂU

sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în ceară
pe hârtie - datat 1826
în câmpul sigilar: o cruce latină plasată pe o

roşie

terasă

legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
un inel liniar exterior: ROZSAFALVA
satul Fonău 106

FOROSIG
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1855
în câmpul sigilar: în dextra un brăzdar cu vârful
în sus, iar în senestra un cuţit de plug răsturnat,
ambele cu lamele orientate spre senestra, asuprite
de incizia anului în care a fost confecţionată
matricea sigilară 1855
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: FORROSZEG:
PECSETJE
sigiliul Forosigului 107
'"' AN-LJJUh. fond Lpiscopia Ortodoxei Românei Oradea. dosar 34/1 X52
''"· AN-DJBh. foml ORP01~Registre Cadastrale. dosar I 56/ 1895-1896
1 7
" AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 519
https://biblioteca-digitala.ro
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Ţarău

FUGHIU
matrice sigilară (27 mm), incizată în alamă datată 1882
în câmpul sigilar: o coasă orientată cu lama spre
senestra, încadrată de gravura anului
confecţionării matricei sigilare, 1882
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: *FUGYI KOZSEG* PECSETJE
sigiliul comunei Fughiu 108
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GALOŞPETREU

(28X26 mm), incizată în
1820
în câmpul sigilar: un fir de porumb plasat pe o
terasă semicirculară, flancat în dextra de un
brăzdar, iar în senestra de un cuţit de plug, cele
două fiind cu lamele afrontate
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de unul perlat şi
un altul liniar: GALOS PETRI PETSET. 1820 .
sigiliul Galoşpetreului
matrice

sigilară ovală

alamă -datată

109

GALOŞPETREU

matrice

sigilară rotundă

(30 mm),

incizată

în

alamă -datată

1868
în câmpul sigilar: un

lama

orientată

cu vârful în sus

spre senestra, flancat de

şi

/', \) _() -

I: I

două

ramuri, asuprit de un cuţit de plug, deasupra
este gravai anul confecţionăriimalricei
( 1868), toate mobilele fiind plasate pe o terasă

-

' \ '\·'.

:·

legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
GALOS PETRI JEGYZOI [BIROSAG]
PECSET
sigiliul notariatului comunal al Galoşpetreului 110

"'" AN-OJBh. fond ( ·olec/ia de Sigilii. matricea 404
AN-DJHh. fond Colecţia de Sit:ilii. matricea 481
1111
AN-DJBh, fond Colec/ia de Sigilii. matricea 431
1
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GEPIU
sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1867
în câmpul sigilar: un cal rampant, orientat spre
dextra, plasat pe o terasă, încununat de câte trei
spice de orz
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
GYAPJU NAGY KOZSEG PECSETJE 1867
sigiliul comunei Fânaţa Marc 1867 111

GHENETEA
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un brăzdar cu vârful în sus şi
lama orientată spre senestra
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pc exterior de altele două:
*GENYETE KOZSEG ELOJĂROSĂGA
sigiliul consiliului comunei Ghenetea 11 ~
GHIAN
matrice sigilară (3 I mm), incizată în alamă datată 1703
în câmpul sigilar: un stârc aşezat pe un cuib,
orientat spre dextra, încununat de o cunună,
ramura dextra liiml <le stejar, iar senestra de lauri
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele exterioare, primul perlat, iar al doilea
liniar: MEZOGY ĂN KOZSEG PECSETJE
*1703*
sigiliul comunei Ghianu de Câmpie 1703 11 '
111

AN-DJHh, fond ORPOFRegi.ure Cadastrale. dosar 161/1886-1887
AN-DJRh. fond OR POT-Registre Cadastrale. dosar 164/1889-1894
113
AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 447
11

'
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GHIDA
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1864
în câmpul sigilar: un ciorchine de struguri cu
două frunze plasate în dextra şi senestra codiţei
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: + DEDA
KOZSEG 1864
comun~ Gh icfa I R64 1"'
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GHIGHIŞENI

matrice

sigilară rotundă

(31 mm),

incizată

în

alamă -nedatată

în câmpul sigilar: o greblă orientată diagonal spre
dextra, încrucişând o coasă, orientată diagonal
spre senestra, asuprind trei snopi de grâu plasaţi
pe o terasă texturată, toate mobilele asuprize de
o stea în şase colţuri
legenda gravată în exergă, mărginită de trei inele
liniare, unul interior şi două exterioare:
*GYIGYISENY* KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Ghighişeni 115

GINTA
sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat ( 1798)
în câmpul sigilar: un pescar, plasat în senestra,
aşezat pe o semiterasă, pescuind un rac
legenda gravată în câmpul sigilar, superior
dextra, încadrată de două stele în şase colţuri,
mărginită la exterior de două inele liniare:
GYANTA
Ginta 110
1
"
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AN-DJHh. fonJ ORl'UJ~Registre Ce1dastrale . dosar I 6S/ l 889-l 890
AN-DJBh, fon<l Colec/ia de Sigilii. matricea 428
AN-DJBh. fonJ Episcopia Ortodoxă Romcim1 Oradea, dosar 3/ 1793-1820
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Armorialul ge11eral al slragislicii rnrale din
GIRIŞU NEGRU
sigiliu rotund (22 mm), incizat, imprimat în fum
pc hârtie -datat 1776
în câmpul sigilar: un cerb alergând, plasat pe o
terasă

legenda gravată în câmpul sigilat, mărginită de
un inel liniar exterior: FEKETE GIRES PECSET
1776
sigiliul Girişului Negru 1771 117

Crişa11a

167
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GRĂDINARI

sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1881
în câmpul sigilar: conturul unei case cu
acoperişu I în două ape
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: NEGERFALVA
KOZ[SEG] PECSETJE I 881
sigiliul comunei Grădinari 188 I 11 M
GROŞI

sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în ceară
pe hârtie - fără datare ( 1799)
în câmpul sigilar: un măr, cu două fructe orientate
spre senestra
legenda gravată într-o exergă atipică, alcătuită
din două sectoare, cel inferior (dextra) traversat
de o bară longitudinală, iar cel superior purtător
de legendă: S[IGILUM] : POS[SESSIONIS] :
GROS
sigiliul satului Groşi
roşie

119

117

AN-DJHh. fond ORP01~Regislre Cadastrale, dosar 170/1887
AN-DJRh, fond URf'OT-Regislre Cadastrale, dosar 171 /1900-1902
"'' AN-DJ Bh. fond Episcopia Orrodoxci Românei Oradea. dosar 3/ 1793-1820
11

•
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Ţârri11

GRUILUNG
sigiliu rotund (26 mm), incizat. imprimat în fum
pe hârtie -datat 165 I
în câmpul sigilar: trei dealuri, iar în dextra trei
fire de stuf, asuprindu-le, dedesubtul cărora este
incizat anul confecţionării matricei sigilare 1651
legenda gravată în exergă, având în partea
inferioară o semicunună vegetală: HOSSZU
LIGET
Lunca Lungă 120

GURBEDIU
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1858
în câmpul sigilar: un stejar plasat pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: *GORBED HELYSEG
PECSETJE 1858
sigiliul aşezării Gurbediu 1858 121

GURBEŞTI

sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1869
în câmpul sigilar: un ciorchine de strugure, plasat
central, având pe codiţă un ciorchine mai mic,
orientat spre dextra, şi o frunză, orientată spre
senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
GORBESD KOZSEG PECSETE 1869
sigiliul comunei Gurbeşti 1869 112
12
"
121

AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 173/1894-190 I
AN-OJBh. fond ORPOFRegistre Cadastrale. dosar 176/1883-1885
122 AN-DJBh. fond OR/'07~Registre Cadastrale. dosar 177/1889
https://biblioteca-digitala.ro
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HAIEU
matrice sigilară

rotundă

(23 mm),

incizată

169

în

alamă -nedatată

în câmpul sigilar: un soldat cocoţat pe culmile a
trei dealuri, ţinând în mâna stângă o bardă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de două inele liniare: HAJOI:
PECSETJE
sigiliul Haieului 1:: 3

HAIEU
sigiliu rotund (22 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un ostaş plasat pe o terasă,
ţinând în senestra un drapel de luptă, iar dextra
sprijinită într-o sabie
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de două inele liniare: HAJO KOZSEG
comuna Haieu 124

HĂRŞAND

sigiliu rotund (31 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un leu rampant, codat. limbat,
armat cu o spadă Cără gardă în braţul stâng,
orientat spre dextra, adextrat de un turn ajurat,
ambele mobile plasate pe o terasă undulară
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: X N[AGY] HARSÂNY KOZSEG
X PECSETJE
sigiliul comunei Hărşandu Mare 125

,

I
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HÂRŞEŞTI
matrice sigilară rotundă (32 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: o vulpe mergând, cu piciorul
drept, din faţă, ridicat, orientată spre dextra, iar
în senestra un copac, ambele mobile fiind plasate
pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
*HERZEST* KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Hârşeşti i:,,
HENŢIDA

matrice sigilară rotundă (28 mm), incizată în
- datată 1863
în câmpul sigilar : trei cartiere orizontale,
delimitate de două terase; pe terasa superioară,
un pâlc de vegetaţie acvatică, peste care se
suprapune o coasă orientată cu lama spre dextra;
pe terasa inferioară, un plug orientat spre dextra;
sub această terasă, doi peşti orientaţi spre dextra
legenda gravată în exergă, încadrată de patru
alamă

inele, cel interior, primul

şi

11ltim11l exterior

liniare, iar cel intennediar perlat: HENCZIDA
KOZSEG PECSETJE *1863*
sigiliul comunei Hcnţidat::7
HIDIŞELU

DE

DOBREŞTI

matrice sigilară ovală (29X34 mm), incizată în
- datată 1884
în câmpul sigilar: un plug orientat spre dextra,
asuprit de trei brăzdare ordonate pe verticală
legenda gravată în exergă, mărginită în interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două:
NĂN HEGYESEL KOZSEG SIGILIUS 1884
sigiliul comunei Han Hidişcii:s
alamă

m AN-OJBh, fond Coli.'c-ţia de S,Rifii. matricea 380
127

AN-DJBh. fond

Colecţia

ele Sigilii, matricea 406

m AN-OJBh. fond Cole,· ţia ele Sigilii. matricea 449
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HIDIŞELU

DE JOS
sigiliu rotund (22 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un măr, având pe codiţă trei
inflorescenţe

legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pc exterior de altele două: *
t\LMA MEZO *
Câmpul Mcrilor 1~9

HIDIŞELU

DE SUS
sigiliu octogonal (28 mm). incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1785
în câmpul sigilar: un clopot
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de un altul liniar
şi un contur octogonal: 1-IARANG MlEZO]
VĂROS 1785
târgul Clopotu 1785 11 "

HINCHIRIŞ

sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat ( 1813)
în câmpul sigilar: un brăzdar cu vârful în sus şi
lama orientată spre dextra, flancat în dextra de
un cuţit de plug
legenda gravată în exergă , mărginită în interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două:
*HENKERES. SIGIL[UM]: PO[SSEJSSIO
sigiliul satului Hinchiriş 131
12 1
•

,, /
i ·. _ Q
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172
HINCHIRIŞ

matrice

sigilară rotundă

(28 mm),

incizată

în

alamă -nedatată

în câmpul sigilar: un brăzdar orientat spre
senestra şi cu lama în jos
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel perlat, iar pe exterior de unul perlat şi
un altul liniar: *HENKERES* KOZSEG
PECSETJ[E]
sigiliul comunei llinchiriş ~
11

HODIŞ

matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: două coase încrucişate, care
încadreaz.ă în partea superioară trei spice
legenda gravată în exergă. încadrată de două
inele liniare:* HOGYIS HELYSEGE PETSETE
sigiliul aşezării Hodiş 1 ''

HODOŞ

sigiliu oval (24X26 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 185 7
în câmpul sigilar: un scut dreptunghiular, timbrat
de o coroană deschisă, cu 11 fleuroane
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: JAKO HODOS
KOZSEG PECSETJE 1857.
sigiliul comunei Hodoşu lui Jako 1857 114
n AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 427
3
' AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 516
AN-DJBh. fond ORPOJ~Registre Cadastrale, dosar I 89/ 1888-1912

„

https://biblioteca-digitala.ro
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Armorialul y,e11eral al stray,isticii rurale din

Crişana

17.l

HODOŞLI ROMÂNESC
matrice sigilară ovală (23X26 mm), incizată în
alamă-datat 1837
în câmpul sigilar: un copac cu o coroană dublă
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele, cel interior perlat, cel exterior liniar: *
O[LĂH]: HODOS: HELYSEG: PETSETJI:
1837
sigiliul aşezării Hodoşu Românânesc 115

-

HOMOROG
matrice sigilară rotundă (29 mm), incizată în
alamă -datat 1867
în câmpul sigilar: un cazan de fiert magiun, în
care se află o lingură cu coada orientată spre
dextra, flancat de doi pruni, toate mobilele fiind
plasate pc o terasă, dedesubtul căreia este incizat
anul confecţionării matricei sigilare, 1867
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele liniare exterioare: * O[LĂHl
HOMOROG KOZSEG JEGYZOI PETSETJE
sigiliul notariatului comunei Homorogu Român 136
HOSZU PĂLYI
sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat I 74 7
în câmpul sigilar: o grenadă arzând, flancată de
lambrechini, timbrată de o coroană deschisă cu
trei fleuroane perlate şi asuprită de trei ramuri
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
un inel liniar exterior: HOSZSZU PALYI
PETSET 1747
sigiliul Hoszu Pâlyi (Plaiul Lung)"1

m AN-DJBh. fond ( 'olecţia de Sigilii. matricea 508
"'· AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 321
"'AN-DJBh. fond ORl'OFRegistre Cudw,trult:, dosar 393/1892

https://biblioteca-digitala.ro
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HOTAR
sigiliu rotund (32 mm), incizat, imprimat în tuş
pe hârtie -nedatat
în câmpul sigilar: în dextra un tăietor de lemne
cu o secure în mâna stângă, iar în senestra trei

copaci, mobilele fiind pisate pe o terasă texturată
legenda gravată în exergă. mărginită în interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două:
*HATÂR* KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Hotar 1•M
HUSASĂU DE CRIŞ
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1870
în câmpul sigilar: o biserică cu turla orientată
spre dextra, plasată pe o ternsă, flancată în dextra
de un ciorchine de struguri, iar în senestra de un
copac
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: KISUJFALU KOZSEG
1870
comuna Husasău de Criş 1870 139
HUSASĂU DE TINCA
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie -datat 1708
în câmpul sigilar: un topor cu lama orientată spre
dextra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginit de
un inel liniar exterior: *HOSZASZO
PECSETYE 1708
sigiliul Husasăului 1708 140

AN-DJBh, foml ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 193/ 1889-1890
AN-UJBh. fond OR.PO1~Registre Cadastrale. dosar 383/ 1888-1889
1411
AN-DJBh, fond Episcopia Ortodoxă Românei Oradea, dosar 3g/ 1775-1800
P•

1.w

https://biblioteca-digitala.ro
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IANOŞDA

sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1880
în câmpul sigilar: un bou trăgând la plug, orientat
spre dextra, plasat pe o terasă, dedesubtul căreia
este gravat anul confecţionării matricei sigilare,
1880
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: *JANOSDA
HELYSEG PETSETJE
sigiliul aşezării Ianoşda 141

INAND
matrice sigilară ovală (23X26 mm), incizată în
alamă- datată 1738
în câmpul sigilar: un snop de grâu, plasat central,
flancat în dextra de un îmblaci, iar în senestra
un brăzdar
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
*INANDI PECSET AN[NO]: 1738
sigiliul lnandului anul I 738 14 ~

INAND
sigiliu rotund (22 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: în dextra un cuţit de plug, iar
în senestra un brăzdar
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de două inele liniare: INAND Helyseg
Pecsete
sigiliul aşezării lnand 14 '
'" AN-L>JBh. fond OR/'01'.Uegi.we Cadmtrale. dosar I 99/ I X83-l 9 I O
"·' AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 518
"~ AN-L>JHh. fond OUPOJ'.Registre Cadastrale, dosar 200/ l 1!85
https://biblioteca-digitala.ro
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INCEŞTI

sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1856
în câmpul sigilar: un stejar, plasat central pe un
câmp
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: JANCSESD HELYSEG
PECSETJE 1856
sigiliul aşezării lnceşti 14 ~

INEU DECRIŞ
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1861
în câmpul sigilar: în dextra un brăzdar, iar în
senestra un cuţit de plug, ambele răsturnate
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pc exterior de altele două: *
SIGILIUM * PECSET * ANNO * 1861
sigiliul pecete anul 1861 145
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IOANIŞ

sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1895
în câmpul sigilar: un cal alergând, orientat spre
dextra
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
JĂNOSFALVA KOZSEG PECSETJE 1895 -:
sigiliul comunei loaniş 146
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ITEU
sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1855
în câmpul sigilar: o viţă-de-vie cu trei corzi şi
trei cirochini, plasată pe o terasă undulară (relief)
texturată
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legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: LUKI KOZSEG
PECSETJE * 1855*
sigiliul comunei !teu 1855 147

JACA
matrice

177

sigilară rotundă

(26 mm),

incizată

\

' ->:

în

alamă -datată 1724
în câmpul sigilar: un scut timbrat de o coroană
deschisă, perlată, cu cinci fleuroane, flancat de
lambrechini, asuprind o semicunună; în abis, un
grifon rampant, codat, orientat spre senestra
legenda gravată în exergă, mărginită în interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două:
*ZYAKA HELYSEG PECSETYE AN[N]O
1724
sigiliul aşezării Jaca anul 1724 148

JACA
sigiliu oval (21 X23 mm), incizat, imprimat în
ceară roşie pe hârtie -datat 1724
în câmpul sigilar: un scut, flancat de lambrechini,
având în abis leu rampant, codat, orientat spre
senestra, adextrat de o stea: scutul este timbrat
de o coroană deschisă. cu cinci fleuroane perlate
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
un inel liniar exterior: *ZSAKA HELYSEG
PECSETYE ANNO [I ]724
sigiliul aşezării Jaca anul 1724 1~9
1
"
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JOSANI-FORĂU

sigiliu oval (22X24 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1885
în câmpul sigilar: un stejar plasat pe o terasă cu
capetele ridicate oblic
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: DSOSZĂN FORO
KOZSEG PECSETJE 1885
sigiliul comunei Josani-Forău 1885 150

JOSANI-GURBEŞTI

sigiliu rotund (21 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1887
în câmpul sigilar: un brăzdar, plasat central cu
orientat spre senestra şi lama în jos, încadrat de
două săpăligi, iar în flancul senestru un fier de
plug, răsturnat, cu lama spre interior
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: DSOSZĂN
GURBEST HELYSEli" 1887
sigiliul aşezării Josani-Gurbeşti 151

LAZURI DE BEIUŞ
sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un brăzdar cu vârful în sus şi
lama orientată spre senestra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de două inele liniare: *BELENYESLĂZUR* KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Lazuri de Beiuş 152
"" AN-OJBh, fond ORPUT-Registre Cadastrale, dosar I 55/ 1896-1900
AN-DJBh. fond ORP01~Registre Cadastrale, dosar 178/1896
1 2
' AN-DJBh, fond ORPOI~Registre Cadastrale, dosar 207/1899-1900
1
"
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LĂZĂRENI
matrice sigilară rotundă (24 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: trei flori de câmp
înmănunchiate

-

legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele,
cel interior şi primul exterior perlate, ultimul
liniar: LAZUR
Lazuri 153

LEŞ

matrice

sigilară rotundă

(33 mm),

incizată

în

alamă -datată 1860
în câmpul sigilar: patru stele cu opt colţuri,
încununate de o coroană vegetală
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două:
BIHAR MEGYE LESS KOZSEG PECSETJE
1860
judeţul Bihor sigiliul comunei Leş 154

LETA
sigiliu rotund ( 18 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1602
în câmpul sigilar: o semilună conturată. flancată
de două stele cu cinci colţuri, asuprind o săgeată
răsturnată

legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele liniare exterioare: 1601 : NAGI :
LETA
Leta Mare 160 l 155
'" AN-OJBh. fond ( 'o/ecţia de Sigilii, matricea 330
'" AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 496
'" AN-OJBh. fond VRJ>(J7:Registre Cadastrale. dosar 393/ 1892
https://biblioteca-digitala.ro
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LORĂU

sigiliu oval (26X24 mm), incizat, imprimat în
ceară roşie pe hârtie -datat 1774
în câmpul sigilar: un căprior orientat spre dextra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele exterioare, primul perlat şi al doilea
liniar: *LORO FALVA PECSETYE 1774
sigiliul satului Lorău 15 b

LUGAŞU

DE JOS
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1872
în câmpul sigilar: un plug orientat spre dextra,
plasat pe o terasă texturată, asuprit de un
ciorchine
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: ALSO LUGOS
KOZSEG PECSETJE [1]872 EV
sigiliul comunei Lugaşu de Jos anul 1872 157
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LUGAŞU

DE SUS
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1888
în câmpul sigilar: un ţap rampant, orientat spre
dextra, flancat în dextra de un brad, iar în senestra
de o tufă, mobilele fiind plasate pe o terasă,
dedesubtul căreia este gravat anul confecţionării
matricei sigilare 1888: BIHARMEGYE FELSO
LUGOS KOZSEG - :judeţul Bihor comuna Lugaşu de Sus 158
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"'· AN-DJHh, fond l:.piscopia Ortodoxă R omână Oradea. dosar 32/ 1849
'" AN- DJBh , fond OR/'O1'.Registre Cadastrale, dosar 2 I 2/ 1889-1891
" " AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 213/ 1890-1891
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Armorialul general al stragi.l'ticii rurale clin

LUNCASPRIE
matrice sigilară rotundă (3 I mm), incizată în
alamă -datată 1880
în câmpul sigilar: un căprior alergând, orientat
spre senestra, plasat pe o terasă texturată
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: LUNKĂSZPRIE
KOZSEG PECSETJE 1880
sigiliul comunei Luncasprie 1880 159

LUNCA-URSAD
sigiliu oval (21 x26 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1858
în câmpul sigilar: un snop de grâu, încununat de
o coroană vegetală, asuprit de o seceră răstumată,
cu lama spre dextra, încadrată de anul
confecţionării matricei, 1858
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de două inele liniare: LUNKĂ
URSZĂD KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Lunca-Ursad 160

MARGHITA
matrice sigilară rotundă (33 mm), incizată în
alamă -datată 1900
în câmpul sigilar: un dragon ţinând un peşte în
gheare, ambele mobile orientate spre dextra
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: MARGITTA
M[EZO]. VĂROS PECSETJE X 1900 X
sigiliul târgului Marghita 1900 161
,,,, t\N-DJBh. fond ( "olecţia de Sigilii. matricea 349
"'" t\N-DJBh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 349
11 1
· AN-DJBh, fund ColeC{ia de Sigilii. matricea 393
https://biblioteca-digitala.ro
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MARGINE
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1865
în câmpul sigilar: anul confecţionării matricei
sigilare, 1865, încununat de o cunună vegetală
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: SZELTALLO
KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Margine'~~

MĂGEŞTI
sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat ( 1799)
în câmpul sigilar: o viţă-de-vie cu doi ciorchini
orientaţi spre dextra şi senestra, tlancat în partea
inferioară de câte un motiv vegetal, mobilele
încununate de două ramuri de cetină, asuprite
de iniţialele toponimice ale localităţii : S[ZASZ]
F]ALVA]
Măgeşti ,,,,

MĂGURA
matrice sigilară rotundă (35 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un păstor orientat spre dextra ,
ţinând o cârjă în mâna dreaptă, plasat pe o terasă
legenda gravată în exergă. mărginită pe interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două:
*MAGURA KOZSEG* PECSETJE
sigiliul comunei Măgura 1 " 4
2
"· AN-OJBh. fonJ ORPOJ~Registre Cadastrale. dosar 219/ 1889-1891
"'' AN-DJBh. fonu tj1iscopia Ortodmci Românei Oradea. dosar 3/1793-1820
"'"' AN-DJBh, fond Colecţia de Sigilii, matricea 436
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MĂRĂUŞ

matrice sigilară ovală (23X3 I mm), incizată în
alamă - datată 1830
în câmpul sigilar: un cerb, orientat spre dextra,
ieşind dintr-o pădure, mobilele fiind plasate pe
o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: NAGY MARUS HELYSEG
PETSETIE * 1830*
sigiliul aşezării Mărăuşu Mare 1830 165
MĂRŢIHAZ

sigiliu oval (21 X23 mm), incizat, imprimat în
ceară roşie pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un snop de grâu, suprapus
median peste un platou, flancat în dextra de o
seceră, iar în senestra de o coasă, mobile având
lamele afrontate
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: *SIGILUM* MARCIHASENSE
sigiliul Mărţihazei""'

MEZIAD
sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1881
în câmpul sigilar: un brăzdar cu lama orientată
dpre dextra, flancată de câte un lujer vegetal şi
asuprită de un cuţit de plug dispus otizontal, cu
lama în sus
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: MEZIAD KOZSEG
PECSETJE 1881
sigiliul comunei Meziad 1881 16;
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,,., AN-DJl3h. fond Colecţia de Sigilii, matricea 393
"·'· AN-DJBh. fond Episcopia Ortodoxă Rumâmi Oradea. dosar 32.A/1848
"·' AN-DJBh. fond ORPOI~Registre Cadastrale, dosar 178/1896
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MEZIAD
sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în fum
pe hâ1tie -datat 1881
în câmpul sigilar: un brăzdar, plasat central cu
lama orientată spre dextra, asuprit de un fier de
plug culcat, orientat spre senestra cu lama în sus
legenda gravată în câmpul sigilar: MEZIĂD
KOZSEG PECSETJE 1881
Sigiliul Comunei Meziad 11'"

MICHERECHIU
sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat ( 1799)
în câmpul sigilar: un brăzdar cu vârful în sus şi
lama orientată spre dextra, flancat în senestra de
trei spice de grâu, iar în dextra de o trestie, toate
mobilele fiind pasate pe o terasă
legenda gravată în exergă, mărginită în interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două:
*MEHKEREK * PECSETJE
sigiliul Micherechiului 1(' 9
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1711
AN-DJBh. fond tj1iscopia Ortodoxei Romcinci Oradea, dosar 3/ 1793-1820
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legenda gravată în câmpul sigilar, median dextra,
mărginită la exterior de un inel lin ier: MERAG
Mierag 170
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MIERAG
sigiliu oval (23X26 mm), incizat, imprimat în
ceară roşie pe hârtie - fără datare ( 1795)
în câmpul sigilar: un copac plasat pe o mică
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Armorialul general al sfragisticii rurale din

Crişana

MIERAG
sigiliu oval ( I 9X24 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie -datat 1881
în câmpul sigilar: un brăzdar, plasat în dextra cu
lama spre exterior, şi un fier de plug. plasat în

senestra, ambele răsturnate
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: MERAG KOZSEG
PECSETJE 1881
sigiliul comunei Mierag 171

MIERLĂU

sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1778
în câmpul sigilar: un măr cu fructe
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
circulare, una interioară, două exterioare: I. 7. 7 .8.

NYARLO FALVU
1778 satul Mierlău

17

:

MIERLĂU

sigiliu oval (24X28 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1878
în câmpul sigilar: un brăzdar asuprind un motiv
floral
legenda gravată în exergă, mărginită pe exterior
de două inele liniare: NY ĂRLO KOZSEG : 1878
comuna Mierlău 1878m

171

AN-OJBh. fond OR1'01~Registre Cadastrale. dosar 374/1 X99
'" AN-DJBh. fond Episcopia Ortodo.tâ Românei Oradea, dosar 3/ 1793-1820
m AN-DJBh. fond ORP01~Regisrre Cadastrale. dosar 225/1894
https://biblioteca-digitala.ro
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MIHELEU
sigiliu rotund (22 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un cuţit de plug orientat spre
dextra, cu lama în sus, flancat de doi copaci,
asuprind o terasă, iar în partea superioară numele
localităţii, MIHILO
Miheleu 174
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sigiliu oval (26X28 mm), monumental, incizat,
imprimat în fum pe hârtie - datat 1894
în câmpul sigilar: biserica satului, cu turla
orientată spre dextra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: *MEZES KOZSEG
1894 PECSTJE
sigiliul comunei Mizieş 1894 175

NĂDAB
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat I 868
în câmpul sigilar: un ciorchine cu două codiţe şi
două frunze. dedesubtul căruia este incizat anul
confecţionării matricei sigilare 1868
legenda gravată în exergă. mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
*NADĂNTELEK KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Nădar 170
m AN-lJJHh, fond ORJ'OFRegi.l'lre Cadastrale. dosar 227/1894-1895
"'AN-lJJBh. fond ORPOJ:Registre Cadastrale. dosar 229/1900-1935
171
' AN-DJBh, fond ORPOJ~Registre Cadastrale, dosar 230/1888-1889
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Armorialul general al straRisticii nirale din

NĂDAB
matrice sigilară rotundă (34 mm), incizată în
alamă - datată 1895
în câmpul sigilar: un plug orientat spre dextra,
suprapus peste un spic de grâu
legenda gravată în exergă, încadrată de patru
inele, cel interior, primul şi ultimul exterior
liniare, iar cel intermediar perlat:
NADĂNTELEK KOZSEG PECSETJE * I R95*
sigiliul comunei Nădab 177

-

NEGRENI
sigiliu oval (25X28 mm), incizat, imprimat în
ceară roşie pe hârtie - nedatat ( 1793)
în câmpul sigilar: un scut flancat de lambrechini,
timbrat de o coroană deschisă, cu trei fleuroane
perlate, asuprind o grenadă, compoziţia fiind
asuprită de o senestroşeră înannată cu un iatagan
cu gardă; în scut, un cal cabrat, orientat spre
dextra, plasat pe o terasă multiplă
legenda gravată în câmpul sigilar: I[JEGYZO]
C [KOZSEG] B[IROSĂG]: FEKETE: TO
notariatul comunal al Fechetăului (Tău Negru) 17 R
NIUVED
matrice sigilară, rotundă (32 mm), incizată în
alamă - datată 1883
câmpul sigilar partajat de o bandă; în cartierul
superior, două brăzdare cu lamele orientate spre
senestra, unul cu vârful în sus, celălalt cu vârful
în jos; în cartierul inferior, un peşte orientat spre
dextra
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: *nyuved kozseg*
1883
comuna Niuved 1883 179

AN-OJUh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 317
""AN-DJBh. fund ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 231/1897
179
AN-DJBh. fond Colecţia de SiRilii. matricea 493
177
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188

NOJORID
sigiliu oval (22X25 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie -datat 1755
în câmpul sigilar: un luptător în profil, plasat pe
o terasă, cu braţul drept înarmat cu o sabie cu
garda deschisă, orientată spre dextra, iar în mâna
stângă un scut oval
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior: NAGY
0ROGDY PECETE I 775
sigiliul lerugăi Mari 1775 1" 0
OLOSIGU ŞVĂBESC
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat I 849
în câmpul sigilar: trei fire de grâu plasate pe o
terasă, dedesubtul căreia este incizat anul
confecţionării matricei sigilare, 1849
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel perlat, iar pe exterior de unul perlat şi
altul liniar: *SVAB OLASZI HELYSEG
PECSETJE
sigiliul aşezării Olosigu Şvăbesc 1 " 1
OŞORHEI

matrice sigilară ovală (20X23 mm), incizată în
alamă - datată 1797
în câmpul sigilar: un ciorchine de strugure, plasat
în dextra, alături de o seceră, în senestra, cu lama
orientată spre dextra, încununate de o cunună de
salcie, deasupra cărora este gravat anul
confecţionării matricei sigilare, 1797
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
un inel liniar exterior: F[UGYI] VAS/\RHELY
Piaţa Fughiului 1""
'"" AN-OJBh , fond OR.POT-Registre Cadastrale. dosar 169/ 1886
fond Colecţia de Sigilii, matricea 464
1 2
• AN-DJBh, fonu Colecţia de Sigilii, matricea 502

1 1
" AN-DJBh,
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PALOTA
sigiliu rotund (33 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie hârtie - datat 1790
în câmpul sigilar: un plugar la arat cu un plug
tras de un cal, orientat spre dextra, având ambele
mâini pe cormane, iar în cea stângă un bici, toate
mobille sunt plasate pe o terasă brăzdat
legenda gravată în exergă, încadrată de un inel
perlat la interior, iar la exterior de trei inele
exterioare, al doilea fiind perlat: SIGILLUM :
C[OLONIAE]: POSS[ESSIOJ : UJ: PALOTA:
1790:
sigiliul coloniei Palota Nouă 1790 18'
PARHlDA
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1852
în câmpul sigilar: un îmblaci flancat în dextra
de un cuţit de plug, iar în senestra un brăzdar
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi
exterior de câte un inel liniar:
*PELBĂRTHIDJ PETSETJE- 1852
sigiliul Parhidei - 1852 184
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PĂUŞA
matrice sigilară, rotundă (22 mm), incizată în
alamă - datată 1752
în câmpul sigilar: un cal alergând, urmărit de o
pasăre în zbor, ambele mobile orientate spre
senestra, plasate pe o terasă texturată şi asuprite
de o floare cu trei petale
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: POOSA
KOZSEG PECSET 1752
sigiliul comunei Păuşa 1 M~
1
"' AN-UJ8h. fond t.'piscopia Romano-( ·atolicâ Oradea. seria Acta t.deziastica. dosar JOII/ 1892
,... AN-DJBh. fon<l ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 24 7/ 1886-1912
'"' AN-DJBh. fon<l Colecţia de Sigilii, matrÎl:ea 456
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(64)

PEŞTERE

matrice sigilară, rotundă (25 mm), incizată în
alamă - datată 1864
în câmpul sigilar: un miner, orienta spre dextra,
având în mâna dreaptă un tâmacop, plasat pe o
terasă undulară

legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: *PESTERE
KOZSEG PECSETJE 1864
sigiliul comunei Pcşterea 18 (,

(,

\, I \ :;. I'/ '-~\'
'

\\\'.,,

I

(

I'

l

'

(' ,,

\ I

I ,

I.
'
tf

·· I '

1

\ ,'.

1

.

}'"'/

) .,,_ ,

I l
.

, ,, '-),

.

, . \,

~

):,

--....\•,

(

'J

. '

,I ·,

t \, .

., d 'J '\', ·'
~

.

.,./·

PEŞTIŞ

sigiliu oval ( I 6X22 mm), incizat, imprimat în
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: o viţă-de-vie cu doi ciorchini
şi o frunză prientate spre dextra şi un ciorchine
şi o frunză orientate spre senestra, asuprite de
un soare şi încununate de o cunună de spice
ceară roşie

fără legendă 187

PEŞTIŞ

sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1774
în câmpul sigilar: un căprior rampant, plasat pe
o terasă
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: PESTESS
FALVA PETSETE 1774.
sigiliul satului Peştiş 1774 188
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'"'· AN-DJBh, fond Colecţia de Sigilii, matricea 694
AN-DJBh, fond Episcopia Ortodoxâ Română Oradea, dosar 37/1852
••• AN-DJBh, fond ORP01:Regism: Cadastrul~, dosar 251/1891
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PETRANI
matrice sigilară ovală (27X30 mm), incizată în
alamă - datat 1882
în câmpul sigilar: un brăzdar asuprit de un fier
de plug orizontal, orientat spre dextra, cu lama
în sus
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele: PETRĂNY KOZSEG PECSETJE 1882
sigiliul comunei Pietrani 189
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PETREASA-ŞOIMUŞ

sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în ceară
pe hârtie - nedatat ( 1813)
în câmpul sigilar: un brăzdar cu vârful în sus şi
lama orientată spre dextra, asuprit de un cuţit de
plug, plasat orizontal, cu vîrful spre dextra şi
lama în sus, ambele flancate de motive vegetale
legenda gravată în exergă, mărginită de un inel
liniar interior şi
două
exterioare :
*PETRASZSOJMOS* POSSES[S]IO
satul Petreasa-Şoimuş 190
roşie

PETRILENI-ZĂ VOIENI
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un bărbat ţinând în ambele
mâini câte un snop de grâu
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele liniare: * PETRILENY *
ZAV[OIENY]: SIGILUM: POSSESSIONIS*
sigiliul satului Petrileni-Zăvoieni 191
1
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AN-DJBh. fond Colec/ia de Sigilii, matricea 503
AN-DJBh. fond t'piscupia Ortodm:ă Română Oradea, dosar 3/1793-1820
191
AN-DJBh, fond Episcopia Ortodoxă Română Oradea, dosar 3g/ 1775-1800
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PETRILENI-ZĂ VOIENI
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un bărbat ţinând în ambele
mâini câte un snop de grâu, flancat în partea
inferioară de două ramuri
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele liniare: *PETRJLENY-ZAVOIENY*
KOZSEG PECSETJ E
sigiliul comunei Petrileni-Zăvoieni 1 n

POCIOVELIŞTE

sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1881
în câmpul sigilar: în dextra un cuţit de plug, iar
în senestra un brăzdar
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: POCSOVELESD
KOZSEG PECSETJE 1881
sigiliul comunei Pociovelişte 1881 19 '

POIANA
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un taur cabrat, plasat pe o terasă
lenticulară

legenda gravată în exergă. mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
*POJĂNĂ* PECSETJE KOZSEG
sigiliul comunei Poiana 194
AN-OJ13h. fond OH.J'(JJ~H.egistre Cadastrale. dosar 254/1904
AN-DJBh. fonu ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 122/1900
4
1'' AN-DJBh. fonu ORP07~Registre Cadastrale. dosar 262/1903-1913
in
l'n

https://biblioteca-digitala.ro
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POIENI DE SUS
matrice sigilară, rotundă (33 mm), incizată în
alamă - datată 1881
în câmpul sigilar: un brăzdar răsturnat, cu lama
orientată spre senestra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
un inel liniar: FELSO POENI KOZSEG
PECSETJE 1881
sigiliul cComunei Poieni de Sus 1881 195

POCLUŞA

matrice sigilară, rotundă (28 mm), incizată în
alamă - datată 1852
în câmpul sigilar: un copac plasat pe o terasă
texturată

legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar: POKLUSA HELYSEG
PETSETE 1852
sigiliul aşezării Pocluşa 1 96

POMEZEU
matrice sigilară monumentală, rotundă (33 mm),
incizată în alamă - datată 1880
în câmpul sigilar: o cetate ajurată, donjonată du
două turnuri crenelate, ajurate, între care este
plasată o semilună conturată, flancată de două
stele în dextra şi una în senestra, mobila fiind
plasată pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior :
PAPMEZO KOZSEG PECStrJE 1880
Sigiliul comunei Pomezeu 1880 197
~ J\N-DJBh. fond Colecţia ele Sigilii, matricea 510
'"" AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 455
197
J\N-DJBh, fond Colecţia de Sigilii. matricea 495
19
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PRISACA
sigiliu oval (26X30 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1885
în câmpul sigilar: o salcie
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: PRESZĂKA KOZSEG
PECSETJE 1885
sigiliul comunei Prisaca 1885 198

RÂPA
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: o cruce greacă stilizată
legenda gravată în exergă, încadrată pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
RIPPAKOZSEG PECSTJE
sigiliul comunei Râpa 199
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I''" AN-OJHh, fond OR1'01~Registre Cadastrale, dosar 270/ 1896-1899
,.,. AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 367/1887
200
AN-OJBh, fond ORP01~Registre Cadastrale. dosar 274/1894-1895
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RÂPA
sigiliu oval (26X28 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un snop de grâu plasat pe o
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar:
X BIHARMEGYE X RIPPA KOZSEG
PECSETJE
judeţul Bihor sigiliul comunei Râpa 200
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REMETEA
matrice sigilară ovală (22X25 mm), incizată în
alamă - datat 1722
în câmpul sigilar: un brăzdar cu lama orientată
spre senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele,
cel interior şi primul exterior perlate, iar ultimul
liniar: + NAG[Y] REMETE * PE[CSEETJE]
1722
sigiliul Rcmctci Mari 1722:o,

REMETEA
sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1772
în câmpul sigilar: un copac plasat pe o terasă,
încadrat de gravura anului confecţionării matricei
sigilare, 1772
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar : BE[LENE]S . I.
REMETE . PECS[E]T[Y E]
sigiliul Remetei de Beiuş=o:
RIENI
sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: unelte de dulgherie, o riglă
plasată transversal pe orizontală , asuprită de un
compas, la rândul ei asuprind un gilău, flancat
de un echer în dextra şi o toporişcă în senestra
legenda gravată în exergă , mărginită de un inel
liniar interior şi două exterioare: • rieny kozseg
pecsetje*
sigiliul comunei RienF 03
"'' AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 506
202
AN-DJBh. fond l:.piscopia Ortodoxă Romcinâ Oradell. dosar 3/ 1793-1820
11
" AN-DJBh. fond ORP01 ~Registre Cadastrale. dosar 273/ 1904
https://biblioteca-digitala.ro
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ROGOZ
sigiliu oval ( I 8X22 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1836
în câmpul sigilar: un copac înalt, încadrat de două
plante tinere, afrontate, toate mobilele fiind
plasate pe o terasă înclinată spre dextra
legenda gravată în exergă. încadrată de două
inele liniare: ROGOZ HELYSEG PETSETJE *
1836 *
sigiliul aşezării Rogoz 1836 20 '
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ROGOZU DE BELJU
matrice sigilară, rotundă (22 mm). incizată în
alamă - datată 1861
în câmpul sigilar: clădirea morii sistematice din
Rogoz, plasată pe coamele a două dealuri
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de două inele liniare:+ BEEL ROGOZ
KOZSEG 1861
sigiliul comunei Rogozu de Beliu 1861 co 5
ROIT

sigiliu rotund (22 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie

pe hârtie-datat 1738
în câmpul sigilar: un brăzdar asuprind un fier de
plug, mobilele având lamele afrontate şi fiind
orientate spre senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele,
cel interior şi primul exterior perlate, ultimul
liniar:++ ROLYTTI PE[CSETJEl: 1738
sigiliul Roitului 2U<·
1
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AN-OJHh, fond ORJ'Ol~Ref!istre Cadastrale. dosar 275/1895
AN-DJRh. fond Colecţia de S1j!,ilii. matricea 450
2
"'· AN-DJBh. fond Episcopia Ortodoxei Românei Oradea. dosar 3g/ 1775-1800
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Armorialul general al stragisticii rurale din

Crişana

ROIT
sigiliu oval (28X30 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1823
în câmpul sigilar: în dextra un brăzdar, iar în
senestra un cuţit de plug
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de două inele liniare:
*ROJT KOZSEG* 1823
comuna RoitW7

ROŞIORI

matrice sigilară rotundă (26 mm), incizată în
alamă - datată 1630
în câmpul sigilar: un scut rococo, având în abis
o senestroşeră armată cu o spadă, orientată spre
dextra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele, primul din lauri, al doilea liniar:
FELEGYHAZ * VAROS * PECETI *1630*
sigiliul oraşului Filia t630w 8

ROTĂREŞTI
matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: doi bărbaţi afrontaţi, ţinând în
mâini un snop de grâu, plasaţi pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele,
două exterioare şi unul interior: *ROTTAREST
HELYSEGE PETSETE
sigiliul aşezării Rotăreşti: 09
07

AN-DJBh. fond 0/U' Ol~Registre Cadastrale , dosar 276/ I 886-1912
'"" AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 521
'"'' AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 497
'
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SACA
sigiliu monumental. rotund (23 mm), incizat,
imprimat în ceară roşie - datat 1830
în câmpul sigilar: un copac plasat central, flancat
de două biserici afrontate, orientate cu turlele
către centru, toate mobilele fiind situate pe o
terasă care asupreşte un brâu undat (Crişu Negru)
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele exterioare, primul perlat şi al doilea
liniar:* SZAKA: HELYSEGE: 1830
aşezarea Saca 1830 210

.

.'

: (,',,
·r1,,

,.I

(

_\ :_~. .'(.. ) .

SANTĂU MARE
sigiliu rotund (25 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat I 71 7
în câmpul sigilar: o cânepă, plasată central,
flancată în dextra de un contur de brăzdar, iar în
senestra de un fier de plug, ambele cu lamele
orientate spre senestra
legenda gravată în exergă, încadrată pe interior
de un inele liniar, iar pe exterior de altele două:
*NAGY* SANTO 1717 PETSET
Sigiliul Santăului Marec 12
"" AN-DJ Bh, fond f,'piscopia Ortodoxă Românei Oradea, dosar 32/ I 849
AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 362/1900
112 AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 376/1883
https://biblioteca-digitala.ro
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SACA
sigiliu monumental, rotund (25 mm), incizat,
imprimat în fum pe hârtie - datat 1890
în câmpul sigilar: un turn ajurat de biserică, plasat
pe o terasă
legenda gravată direct în câmpul sigilar,
încadrată de un inel liniar: SZAKA KOZSEG
PETSTJ E I 890
sigiliul comunei Saca 1890 211
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Armorialul general al sfragisticii rurale din

Crişana

SANTĂU MARE
matrice sigilară, ovală (22X24 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un copac flancat în dextra de
un cuţit de plug, iar în senestra de un brăzdar
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: NAGY
SZĂNTOI KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Santău Mare 213

SARCĂU
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1882
în câmpul sigilar: o secure, plasată central,
încununată cu o cunună de lauri
legenda gravată în câmpul sigilar, încadrată de
două inele liniare circulare la exterior: *
SZĂRKO KOZSEG BlROI PECSETJE * 1882
sigiliul primăriei Comunei Sarcău 1882 214

SATUBARBĂ

sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un stejar flancat de câte un
brăduţ, mobilele fiind plasate pe o terasă
texturată

legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar:
*BĂRTFALVA* HELYSEGE* PE[CSETJE]
sigiliul aşezării Satubarbă 215

!I'

!I'
11

'

AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 353
/\N-DJBh. fond ORP01:Registre Cadastrale. dosar 376/ 1883
/\N-OJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 289/1889-1890
https://biblioteca-digitala.ro
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SĂCAL

sigiliu rotund (35 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1909
în câmpul sigilar: un plug orientat spre senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de patru
inele, cel interior liniar, la fel ca primul şi ultimul
inel exterior, iar cel intermediar perlat:
BIHARV ĂRMEGYE
KOROSSZAKĂL
KOZSEG * 1909*
comitalul Bihor sigiliul comunei Săcalu de pe
Criş~ 16

SĂCĂDAT
sigiliu rotund (25 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat I 869
în câmpul sigilar: o senestroşeră, orientată spre
dextra, annată cu o spadă cu garda deschisă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
SZAKADĂT KOZSEG PECSETJE 1869
sigiliul comunei Săcădaf 17

SĂCUENI

sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1840
în câmpul sigilar: o raţă orientată spre dextra,
plasată pe o terasă
legenda gravată direct în câmpul sigilar,
mărginită la exterior de un inel liniar: *
SZEKELYHID VĂROS PECSET JE * 1840
sigiliul oraşului Săcuieni I 840" 1K
AN-OJBh. fond Co/i!cţia de Sigilii. matricea 232
m AN-DJBh. fond ORPOT-Regislre Cadastrale. dosar 291 / 1889
m AN-DJBh. fond ORl'UJ~Registre cadmtrale. dosar 292/1887
~I<•
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Armorialul general al stragisticii rurale din

SĂCUENI
sigiliu oval (24X28 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1860
în câmpul sigilar: o barză orientată spre dextra,
având piciorul drept ridicat, flancată de două tufe
de pir, plasată pe o mlaştină
legenda gravată direct în câmpul sigilar,
mărginită la exterior de un inel liniar: *
SZEKEYHID VĂROS PECSETJE * 1860
sigiliul oraşului Săcuieni 1860219

SĂLACEA
sigiliu rotund, monumental (24 mm), incizat,
imprimat în fum pe hârtie - datat 1798
în câmpul sigilar: o biserică cu turla orientată
spre dextra
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: *SZALĂCS
KISKOZSEG PECSETJE 1798
sigiliul micii comune Sălacea::o

SĂLARD
sigiliu rotund, nobiliar (24 mm), incizat,
imprimat în fum pe hârtie - datat 1887
în câmpul sigilar: un leu rampant, libat, bi-codat,
orientat spre dextra, plasat pe o terasă
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de unul perlat şi
un altul liniar: *SZALĂRD KOZSEG
PECSETJE 1887
sigiliul comunei Sălard 1887 221
9

AN-OJBh, fond ORP01~Registre Cadastrale, dosar 292/1887
AN-DJBh, fond ORP01~Registre Cadastrale, dosar 29311892
m AN-DJBh, fond ORPOT-Regislre ( 'adastrale, dosar 295/1887
!l

m

https://biblioteca-digitala.ro
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SĂLDĂBAGIU MIC
matrice sigilară rotundă (25 mm), incizată în
alamă -datată 1692
în câmpul sigilar: o seceră orientată în plan
vertical, cu lama spre senestra, opusă unei tufe.
orientată diagonal spre dextra, plasată pe o
microterasă

legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: SIGILUL. PAGI.
SZALDABACV. 1692.
sigiliul cătunului Săldăbagiu 1692:::
SĂLDĂBAGIU DE SĂLIŞTE
sigiliu rotund (25 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1888
în câmpul sigilar: o senestroşeră armată cu un
topor, orientată spre dextra, sub care este gravat
anul confecţionării matricei sigilare, 1888
legenda gravată în câmpul sigilar. mărginită de
două inele liniare exterioare: SZELISTYE
SOLDOBĂGY KOZSEG
sigiliul comunei Săldăbagiu de Sălişte=:,

SĂLIŞTE DE BEIUŞ
sigiliu hagiografic, oval (24X26 mm), incizat,
imprimat în fum pe hârtie - datat 1861
în câmpul sigilar: Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril, afrontaţi, în zbor, ridicând împreună o
cruce
legenda gravată direct în câmpul sigilar, încadrat
la exterior de un inel liniar: BELENYES
SZELYSTE PECSETE 1861
sigiliul Săliştei de Beiuş 186 p=~
222

AN-DJHh. fond Colec/ia de .'•,'igifii. matricea 52-t

w AN-DJBh , fond ORPOT-Registre Cadastrale . dosar 17011887
21

'

AN-OJBh . fond 0/?f'(Y/~Registre Cadastrale. dosar 292/ 1887
https://biblioteca-digitala.ro
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(77)

Armorialul general al sfragisticii rurale din

SĂLIŞTE DE BEIUŞ
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un stejar
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, circulare, două exterioare şi unul interior:
BELENYES
SZELISTYE
KOZSEG
PECSETJE
sigiliul comunei Sălişte de Reiuş 225

SĂLIŞTE DE VAŞCĂU

matrice

sigilară rotundă

(28 mm),

incizată

în

alamă - nedatată

în câmpul sigilar: o instalaţie de reducere a
minereului de fier, alcătuită dintr-o clădire în
senestra şi două cuptoare în senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
*V[ASKOH] SZELISTYE* KOZSEG
PECSETJE
sigiliul comunei Sălişte de Vaşcău 226

SĂRAND
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un căprior orientat spre dextra,
plasat pe un piedestal
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele liniare la exterior: SZARAND
KOSZEG PECSETJE
sigiliul comunei Sărand 227
m AN-DJHh. fond ORPOT-Regi.<trP rndastrale. dosar 280/1900
"'· AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 401
227
AN-DJBh. fond ORP01~Registre Cadastrale, dosar 358/1887
https://biblioteca-digitala.ro
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SĂRCAD
matrice sigilară rotundă (32 mm), incizată în
alamă - datată 1885
în câmpul sigilar: o pasăre cu aripile deschise,
orientată spre dextra, timbrată de o stea cu şase
colţuri, aşezată pe o terasă ce asupreşte o
semilună obişnuită (cu coamele în sus), toate
mobilele fiind încununate de o cunună
legenda gravată în exergă. încadrată de două
inele liniare:.% SARKĂD VĂROS PECSETJE
1885
sigiliul oraşului Sărcad l 88F 8

SĂUD
matrice

sigilară rotundă

(25 mm),

incizată

/'-;,1_<.,\

în

alamă -datată

1881
în câmpul sigilar: trei plopi, cel central fiind mai
înalt, plasaţi pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de un inel
liniar: SZOOD KOZSEG PECSETJ E 1881
Sigiliul Comunei Câmp 2; 9

,
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texturată semicirculară
gravată

într-o

exergă

atipică,

semicirculară, închisă, mărginită

la exterior de
două inele liniare: S[IGILUM]: P[OSSESSIO]»
SZOMBATSAG:
sigiliul satului Sâmboşag=w
22 •

AN-l>JBh. fond Colectia de Sigilii. matricea )26
"'' AN-DJBh. fond Culec/ia de Sigilii. matricea 350
2
'" AN-DJBh. fond l:j,iscopia Ortodoxei Românei Oradea. dosar 3/ 1793-1820
https://biblioteca-digitala.ro
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SÂMBĂTA
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat ( 1813)
în câmpul sigilar: un călăreţ aşezat pc un cal
cabrat, ţinând în mâna dreaptă un bici, ambele
mobile orientate spre dextra, dispuse pe o terasă
legenda

\~î'
I
1 i: f',
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(79)

llrmoriaflll general al stragisiicii rumle din Cri~·ana

SÂMBĂTA
sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un călăreţ în şa pe un cal
alergând, orientat spre dextra, plasat pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior: *
SZOMBATSAG HELYSEGE PETSETE
sigiliul aşezării Sâmbăla 231
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sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în ceară
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m AN-l)JBh. fond ORl'01~Registre Cadastrale, dosar 279/1895
m AN-DJBh. fond Lpiscopia Ortodo:ră Română Oradea. dosar 3/1793-1820
m AN-DJHh. fond f.piscopia Ortodoxei Rumcinci Oradea, dosar 32/ 1849
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SÂNICOLAU ROMÂN
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SÂNICOLAU DE BEIUŞ
sigiliu rotund (27 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1792
în câmpul sigilar: un iepure alergând, orientat
spre dextra, flancat în senestra de o ramură de
salcie, iar în dextra de un snop de grâu, mobilele
fiin plasate pe o terasă texturată
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: *SZ[ENT].
MIKLOSI* PECSET* 1792
sigiliul Sânmiclăuşului I 792m

pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un fier de plug, cu lama în jos,
asuprit de un brăzdar, cu lama în sus, ambele
plasate diagonal şi orientate spre dextra şi
încununate de două lujere vegetale rococo
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
un inel liniar exterior: POSSESIO SENMIKLOS
sigiliul satului Sânmiclăuf''

•

►

'
/' (~y---\ ( ,])
,.,
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SÂNIOB
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: în dextra un snop de grâu, iar
în senestra o coardă de viţă-de-vie cu doi
ciorchini, mobilele fiind plasate pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pc
exterior de un inel liniar: *SZENT JOBB
KOZSEG* PECSETE
sigiliul comunei Sâniob"' 1
SÂNMARTIN
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un brăzdar, plasat central. cu
lama orientată spre senestra, nancat în dextra de
o seceră cu lama orientată spre senestra, iar în
senestra de o sfeclă, toate mobilele fiind asuprite
de un fier de plug, plasat orizontal. cu lama în
sus şi orientat spre senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: * POSESSIO : SZ[ENT] :
MARTONY
Satul Sânmarti,e'
SÂN MARTIN
sigiliu oval (29X33 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1879
în câmpul sigilar: un medalion flancat de
lambrechini, timbrat de o coroană deschisă, cu
cinci fleuroane, având în abis un rege călare pe
un cal alergând, orientat spre dextra,plasat pe o

(·;. ·.:(•<"'.' I t)I,\ \ \ '.,

terasă

\

legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: P[ECZE] SZ[EN]T MĂRTON
KOZSEG + 1879 +
Comuna Sânmartinu de pc Peţa 1879"'''
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~'• AN-DJBh. fond OHJ'OJ~Registre Cadastrale, dosar J 11/1 XXX
'" AN-DJBh. fond Episcopia Ortodoxei Românâ Oradea. dosar 32.N 1848
2;,. AN-DJ Bh, fond ORJ'OJ~Registre ( 'adastrale. dosar 314/ I 886
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Armorialul general al sfragisticii n,rale din

Crişana
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SÂNMARTINU DE BEIUŞ
matrice sigilară, rotundă (30 mm), incizată în
alamă - datată 1850
în câmpul sigilar: un peşte (ştiucă) orientat spre
dextra, asuprit de două spice de grâu plasate pe
o microterasă; în partea inferioară a câmpului
este gravat anul confecţionării matricei, 1850
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de unul perlat şi
un altul liniar: B[ELENYESI). SZ[ENT).
MARTON HELYSEGE PECSTJE*
sigiliul aşezării Sânmartinu de Beiuş 237
SÂNMARTINU DE BEIUŞ
matrice sigilară rotundă (29 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: două spice de grâu, afrontate,
orientate unul spre dextra şi celălalt spre senestra,
pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
B[ELENYESI] SZ[EN]T MĂRTON KOZSEG
PECSETJE
Sigiliul Comunei Sânmartinu de Beiuş
238

-

SÂNTANDREI
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1869
în câmpul sigilar: un plug cu connana orientată
spre dextra
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două :
*P[ECZE) SZ[ENT) ANDRĂS KOZSEG
PECSETJE 1869
sigiliul comunei Sântandreiu de pe Peţa 219

AN-DJBh. fond tolecţia de Sigilii, matricea 335
J\N-DJBh. fond ('o/ec/ia de Sigilii, matricea 446
!''' AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 319/ 1886
m
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SÂNTELEC
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1736
în câmpul sigilar: o cruce latină plasată pe o
terasă semicirculară, flancată de lambrechini
legenda gravată în exergă, mărginită la interior
de un inel perlat, iar la exterior de unul perlat şi
altul liniar: *SZENT *TELEK FALU .
P[ECSETYE] . 1736
sigiliul satului Sântelec~40

\r; ,

;fric(/,,. -;-

11

t

t 'i

_\

SÂNTION
matrice sigilară rotundă (22 mm), incizată în
alamă - datată 1862
în câmpul sigilar: un copac plasat pe o terasă cu
vegetaţie, încadrat în gravura anului
confecţionării matricei sigilare, 1864
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele liniare: *SZENT JĂNOS KOZSEG
PECSETJE
sigiliul comunei Sântion~4 :
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SÂNTELEC
sigiliu rotund (21 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat I 880
în câmpul sigilar: o cruce latină
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare circulare, două exterioare şi unul interior:
*SZ[EN]T[ELEK] KOZSEG 1875
comuna Sfântu Alexiu~ 41
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SÂRBEŞTI
sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un foarfece având fălcile
deschise şi orientate în sus, asuprită de trei spice
de grâu; la rândul său, foarfecele asupreşte trei
bolduri
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare circulare, două la exterior, unul în interior:
* SZERBEST * KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Sârbeşti 243

SÂRBI
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1882
în câmpul sigilar: în dextra un cuţit de plug, iar
în senestra un brăzdar, ambele răsturnate
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi
exterior de câte un inel liniar:
*NAGYTOTFALU KOZSEG PECSETJE*
1882
sigiliul comunei Sârbi (Cehu Mare) 1882 244

SEGHIŞTE

matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un cal rampant, orientat spre
dextra, plasat pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
*SZEGYEST KOZSEG* PECSETJE
sigiliul comunei Seghişte 245
"' AN-OJBh. fond Colecţia de Sigilii, matricea 325
AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 348/1899
w AN-OJBh. fond ORP01~Registre Cadastrale. dosar 324/1888

2
"
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SELEUŞ

sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat ( 1793)
în câmpul sigilar: un ciorchine de struguri, având
codiţa buclată şi finalizată într-o săgeată orientată
spre dextra, asuprind un motiv floral cu
inflorescenţa orientată spre senestra
legenda gravată în exergă, având în registrul
inferior o semi-cunună ce porneşte dintr-o perlă:
SZOLOSZ *

.(

'

.;,)~:
,

I

.\,:

'\_

, • '

/

..,,,
.< u_>;;
· ,,

'-..,{

1·

'
'

l''•·

\.\

Seleuş" 46

SFÂRNAŞ
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1882
în câmpul sigilar: un copac plasat pe o terasă
\egenda gravată 'in câmpu\ sigi\ar, mărginit \a
exterior de un inel liniar: FARNOS KOZSEG
1861
comuna Sfârnaş 1861 "47

SIGHIŞTEL

matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
- nedatată
în câmpul sigilar: un lup mergând, cu piciorul
drept, din faţă, ridicat, plasat pe o terasă înierbată,
flancat în senestra de un copac
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
*SEGYESTEL * KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei SighişteF'1 8
alamă

w. AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 411
'" AN-DJBh. lom.I Epi.,;copia Ortodo:r:ci Română Oradea. uosar 3/ 1793-1820
''" AN-DJHh. fonu ORPOJ'.ffrgistre Cadmtrale. dosar 308/1888
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Armorialul general al sfragisticii rnrale clin ( 'rişww
SITANI-TURBUREŞTI

matrice sigilară rotundă (36 mm), incizată în
alamă - datată 1840
în câmpul sigilar: o ţesală, dedesubtul căreia este
gravat anul confecţionării matricei sigilare, 1849
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
două inele liniare exterioare: *SZITĂNY
TURBUREST KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Sitani-Turbureşti 249

SOHODOL
matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un scut rococo, având în abis
un taur alergând, codat, orientat spre dextra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
SIGILULUI
COMUNEI
V[ASKOH]
SOHODOLU
sigiliul comunei Sohodolu VaşcăuluF 50
SPINUŞ

sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie -datat 1882
în câmpul sigilar: o viţă-de-vie cu patru ciorchini,
încolăcită pe un arac, plasată pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
interior de un inel liniar, iar la exterior de unul
liniar, unul perlat şi un altul liniar:
HAGYMĂDFALYA KOZSEG PECSETJE
*1882*
sigiliul comunei Satul Cepelor I 882: 51
149

AN-DJBh. fond Colecţia de S(gilii. matricea 386
fond Colecţia de S(gilii. matricea 319
m AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 375

1 0
~ AN-DJBh.
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SPINUŞ

DE POMEZEU
sigiliu oval (24X26mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un cal alergând peste două
terase undulare, orientat spre dextra
legenda gravată în câmpul sigilar. mărginit la
exterior de un inel liniar: SZPINUS HELYSEG
PECSETIE
sigiliul aşezării Spinuş 252
STÂNCEŞTI
matrice sigilară rotundă (3 5 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: o broască aşezată, orientată
spre dextra, sprijinită cu labele superioare pe o
piatră, flancată de trestii, toate mobile fiind
plasate pe o terasă acvatică
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior: *BROST
KOZSEG* PECSETJE
Sigiliul Comunei Broaşte 25 '
STRACOŞ

sigiliu rotund (26mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1879
în câmpul sigilar: anul confecţionării matricei
sigilare, 1879, flancat în plan vertical de câte o
stea în şase colţuri
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel perlat, iar pe exterior de unul liniar,
unul perlat, şi un altul liniar: SZTRAKOS
KOZSEG
comuna Stracoş 25 ~
m AN-OJHh , fond ORP01~Registre Cadastrale, dosar 127/ I 888-1897
.,;, AN-DJBh. fond ORPOT~Registre Cadastrale. dosar 328/1896
1 4
' AN-IJJBh, fond Colecţia de S1iilii. matricea 318
https://biblioteca-digitala.ro
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SUDRIGIU
sigiliu oval (20X24 mm), monumental, incizat,
imprimat în fum pe hârtie - datat 1785
în câmpul sigilar: o biserică având turla orientată
spre senestra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar:
SUDRICS KOZSEG PECSETJE 1881
sigiliul comunei Sudrigiu 1785 255

SUIUG
sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: patru dealuri, iar în partea
inferioară trei, despărţite de un brâu undular
(Barcăul)

SURDUC
matrice sigilară, rotundă (34 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un căprior orientat spre
senestra, plasat pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
interior de un inel liniar, iar la exterior de unul
perlat şi altul liniar: SZURDUK KOZSEG
PECSETJE
sigiliul comunei Surduc 257
m AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 329/1895
2
"' AN-DJBh, fond 0RP(J7:Registre cadastrale, dosar 331/1994
m AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 332/1889
https://biblioteca-digitala.ro
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legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
*SZUNYOGD: HELYSEG PECSETJE
sigiliul aşezării Suiug256
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SURDUC
Matrice sigilară efîgiară, rotundă (28 mm),
incizată în alamă - nedatat
în câmpul sigilar: un bust de bărbat, orientat spre
dextra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele,
cel interior perlat, primul exterior şnuruit, iar
ultimul liniar: * SZURDUK HELYSEG
PECSETJE
Sigiliul Aşezării Surduc 25 K

ŞIAD

matrice sigilară ovală (23X28 mm), incizată în
- nedatată
în câmpul sigilar: un taur, orientat spre senestra,
suprapus peste un stejar, ambele mobile fiind
plasate pe o terasă
legenda gravată în exergă, mărginită la exterior
de un inel perlat şi un altul liniar: *SIAD
HELYSEG PETSETYE
sigiliul aşezării Şiad 259
alamă

ŞERGHIŞ

matrice sigilară rotundă, monumentală (30 mm),
incizată în alamă - nedatată
în câmpul sigilar: o biserică, cu turla spre dextra,
plasată pe o terasă, flancată în dextra de un plop,
iar în senestra de o troiţă
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: + SERGES * KOZSEG *
PECSETJE
sigiliul comunei Şerghiş 2 "
0

:•• AN-L>JHh. fond
,,., AN-OJllh. fond
!<,o AN-DJBh. fonJ

Colecţia
Colecţia
Colecţia

de Sigilii. matricea 339
de Sigilii. matricea 4711
de Sigilii. matricea 453

https://biblioteca-digitala.ro
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ŞIMIAN

sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat (într-o altă variantă 1858)
în câmpul sigilar: un spic de grâu, plasat în
dextra, şi un brăzdar, plasat în senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: ER SEMJEN KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Şimian 261

ŞINT~U

sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un cal rampant, suprapunând
un steag, orientat spre dextra, unde se află un
copac, mobilele fiind plasate pe o terasă texturată
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi
exterior de câte un inel liniar:
VĂRSONKOLYOS KOZSEG *PECSETJ E*
sigiliul comunei Şinteu (Cetatea Şoimuluif'' 2

ŞTEI

sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un bărbat, orientat spre dextra,
ţinând în mâna dreaptă o coasă proptită cu coada
în pământ şi cu lama deasupra unui snop de grău,
ambele mobile fiind plasate pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior: STEJ
KOZSEG PECSETJE
Sigiliul Comunei Ştei 263
21 1
•

AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea 408
AN-OJBh. fond ORP01:Regis1re Cadastrale, dosar 293/ 1892
2
"' AN-DJBh. fond ORP01:Registre Cadaslrale. dosar 251 / 1891
2 2
''
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ŞUNCUIUŞ

sigiliu rotund (25 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1722
în câmpul sigilar: un cal alergând, orientat spre
dextra, pe crupa căruia este aşezată o pasăre,
alături de o floare (dextra)
legenda gravată în exergă, mărginită la exterior
de un inel perlat şi un altul liniar: SONKOLYOS:
* :HELYSEG 1722
aşezarea Şuncuiuş 1722'21>1

ŞUNCUIUŞ DE BEIUŞ
sigiliu rotund (33 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1894
în câmpul sigilar: un snop de grâu
legenda gravată în exergă, încadrată pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: SONKOLYOS
KOZSEG PECSETJE 1894
sigiliul comunei Şuncuiuş 1894 1" 5

ŞUŞTIU

sigiliu rotund (21 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un căprior rampant, orientat
spre dextra, sprijinit pe un mamelon al unei
câmpii , încadrat de câte o plantă tânără, plasate
şi ele pe aceeaşi terasă
legenda gravată în exergă, încadrată pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: * SIGIL[UL] +
POSS[ESS]IONIS + SUSTH
sigiliul satului Şuştiu 1 (,(,
2"•

t\N-UJHh. fonu OH./'(J"/~Registre Cadastrale. dosar 1(,6/1 X99
t\N-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale . dosar 79/ 1894
1
'·'· t\N-DJ Bh. fond ORl'OT-Registre Cadastrale. dosar 381 / 1889
1
'·'
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ŞUŞTUROGIU

sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1883
în câmpul sigilar: un luptător, având în mâna
dreaptă un baltag iar în stânga un arc, plasat pe
o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de unul perlat şi
altul liniar: SITERVOLGY * KIS KOZSEG
PECSTEJE * 1883 *
sigiliul micii comune Şuşturogiu 267

TALPE
sigiliu rotund (23 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un brăzdar cu lama orientată
spre senestra, asuprit de un fier de plug plasat
orizontal cu lama în sus, orientat spre senestra,
mobilele fiind încununate de o cunună vegetală
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginit de
un inel liniar: TALP * POSSESSIO:
satul Talpe 268
TALPE
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1881
în câmpul sigilar: un brăzdar flancat de două
ramuri, asuprit de un cuţit de plug orientat spre
senestra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: TALP KOZSEG
PECSETJE 1881
sigiliul comunei Talpe 1881 269
"·' /\N-DJBh. fond URPOJ:Registre Cadastrale, dosar 348/ 1899
·• AN-DJBh, fond URPOI~Registre Cadastrale, dosar 349/1888
w, /\N-DJBh. fond Episcopia Or/odo.tă Română Uradea. dosar 3g/1775-1800
21

https://biblioteca-digitala.ro
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(92)

TĂRCĂIŢA

sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1876
în câmpul sigilar: un stejar, flancat în dextra de
o roată de moară, iar în senestra de o viţă-de-vie
cu trei ciorchini, mobilele fiind plasate pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: TARKAICZA
KOZSEG 1876
comuna Tărcăiţa 1876 270
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TĂRIAN

sigiliu oval (23X28 mm), incizat, imprimat în
ceară pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un brăzdar orientat vertical,
cu lama spre senestra, înconjurat de lujeri
vegetali
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele: TARIAN HELYSEG PETSET
sigiliul aşez.ării Tărian: 11
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TĂŞAD

sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1849
în câmpul sigilar: o ciută alergând, orientată spre
dextra, plasată pe o terasă, sub care este gravat
anul confecţionării matricei sigilare, 1849
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: TASĂDFO HELYSEG PECSETJE
1849
sigiliul aşez.ării Izvorul Tăşadului 1849 27 :
"" J\N-DJUh, fond OU/'01~Uegistre Cacia.l'trale, dosar 350/ 1900-1902
271
AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale . dosar 356/ 1899-1900
"~ J\N-lJJBh. fond l:piscopia Ortodoxâ Română Oradea. dosar 27.N 1845
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TĂTĂRUŞ

sigiliu rotund (27 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie -datat 1875
în câmpul sigilar: un snop de grâu, flancat de
doi ciorchini de struguri
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginit de
un inel liniar exterior: TATAROS KOZSEG
PECSETJE * 1875*
sigiliul comunei Tătăruş 1875~73

TĂUT
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1841
în câmpul sigilar: un stejar plasat pe o terasă,
flancat de cifrele anului confecţionării matricei
sigilare
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: *F[EKETE]
TOTH HELYSEG PECSETJE
sigiliul aşezării Tăut (Cehu Negruf 74

TÂRGUŞOR
sigiliu rotund (22 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1713
în câmpul sigilar: un scut rococo, având în abis
un ciorchine de strugure
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior: ASZONI
VASARI PECSET *1713*
sigiliul Târgului de Fete 275
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AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 28/1889
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TELEAC
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: în senestra un bărbat culegând
mere dintr-un măr, situat în dextra, ambele
mobile fiind plasate pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele,
cel interior şi ultimul exterior liniare, cel
intennediar perlat: POSSESSIO *TELEK *-*-*
satul Teleac: 76

TELEAC
sigiliu rotund (22 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1881
în câmpul sigilar: un brăzdar răsturnat cu lama
spre senestra, care asupreşte un fier de plug ciunt,
orientat spre dextra, cu lama în sus
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar: TELEK KOZSEG
PECSETJE 1881
sigiliul comunei Teleac:n

TELECHIU
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1883
în câmpul sigilar: un copac plasat pe o terasă,
având în vârf o pasăre orientată spre senestra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: +M[EZO] TELKI
HELYSEG+ 1883
aşezarea Telechiu (Telechiu de Câmpie}2 78
AN-DJHh. fond ORJ'OJ~Registre Cadastrale. dosar 393/ 1892
AN-DJBh. fond Episcopia Ortodoxâ Română Oradea. dosar 3g/ 1775-1800
278
AN-DJ Bh. fond ORPOJ~Registre Cada.'itrale. dosar 362/ l 900
m,

177
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TILEAGD
sigiliu rotund (32 mm), incizat, imprimat în tuş
pe hârtie - datat 1682
în câmpul sigilar: în dextra un cal cabrat,
asenestrat de un turn ajurat, crenelat, mobilele
fiind plasate pe o terasă texturată şi asuprite de
o stea în cinci colţuri (dextra) şi o semilună
conturată (senestra)
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: MEZOTFI.HîD MFZO VĂROS PECSETJE 1682
sigiliul târgului Tileagdu de Câmpie 1682 279
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TILECUŞ

sigiliu rotund (32 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1883
în câmpul sigilar: un snop de grâu
legenda gravată în câmpul sigilar, încadrată de
două inele liniare exterioare: TELKESD
KOZSEG PECSETE 1883
sigiliul comunei Tilecuş 1883 280
TINĂUD

sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat (într-o altă variantă 1853)
în câmpul sigilar: o gâscă în zbor, orientată spre
senestra către un copac, iar dedesubt trei corzi
de viţă-de-vie cu fruct, toate mobilele plasate pe
un brâu ondulat (Crişul Repede)
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: SIGILUL POSSESIUNEI TINOD
sigiliul satului Tinăud 281
279

(

https://biblioteca-digitala.ro

"

,,··

I' •

,

••

(1 ~·

.

I ('·'.·\·•,:1'.· ,,1
·,-1>· I\•/:
I,
f , ,
l1

.

'\\

\\

•

·

\ . ' ///J'-. .

AN-DJBh. fond ORPOJ:Registre Cadastrale, dosar 363/ 1889-1890
AN-DJBh. fond ORP01:Registre Cadastrale, dosar 382/ 1889-1891
281
AN-DJBh, fond ORP()J:Registre Cadastrale, dosar 365/ I 889
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TINCA
sigiliu oval (33X38 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 183 I
în câmpul sigilar: un cuc orientat spre dextra,
aflat în vârful unui butuc de stejar exfoliat,
asuprit de o crenguţă de stajar cu patru
fructificaţii, mobilele fiind plasate pe o terasă
legenda gravată în exergă. încadrată pe interior
de un inel liniar, iar la exterior de altele două:+
TENKE * M[EZO] * VAROS PECSETJE +
1831
sigiliul târgului Tinca 1831 :K:

TOBOLIU
sigiliu oval (21 X24 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1819
în câmpul sigilar: o sene~troşeră ţinând un
mănunchi de trei spice de grâu
legenda gravată în câmpul sigilar: VIZES GYAN
1819Ghianu de pe Apă 181 :s::

TOC
matrice

sigilară dreptunghiulară (24X22 mm),
în alamă -datată 1822
în câmpul sigilar: o viţă-de-vie cu trei corzi cu
câte un ciorchine, orientată diagonal spre
senestra, plasată pe o terasă
legenda gravată în exergă, mărginită spre interior
de un inel perlat, iar la exterior de unul liniar:
TOKI KOZSEG PECSETYE 1882:
sigiliul comunei Toc 1822"81
incizată

2" 2

AN-OJl3h. fond 0/U'OJ~Registre Cadastrale, dosar 366/1893
'"' AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 367/1887
184
AN-DJBh, fond 0/?/'0J~Registre Cadastrale. dosar 369/ 1887
https://biblioteca-digitala.ro
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TOLD
matrice

sigilară ovală

(20X23 mm),

incizată

în

alamă -datată

1858
în câmpul sigilar: un cocoş cântând, cocoţat pe
un pisc înalt încadrat de alte două mai scunde
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de două inele liniare: PUSTA TOLO
KOZSEG 1858*
comuna Told-pustă I 858::as

TOPADECRIŞ

sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un cerb alergând, orientat spre
dextra, plasat pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel liniar: * KOROS-TOPA *
KOZSEG
comuna Tapa de Criş 28 b

TOPADECRIŞ

sigiliu oval (24X28 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1886
în câmpul sigilar: un ct:rb rampant plasat pe o
terasă, orientat spre dextra
legenda gravată în câmpul sigilar. sub terasă,
mărginită pe exterior de un inel liniar: K[OROS].
TOPAH[ELYSEGJ 1886
Tapa de Criş 1886287
m AN-OJBh. fond ColeC{ia de Sigilii. matricea 356

AN-DJBh, fond Colecţia de S('{ilii, matricea 465
m AN-DJBh. fond ORP07~Registre Cada.wale, dosar 370/ 1897

2
"'·
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TOPADEJOS
sigiliu rotund (29 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedalat
în câmpul sigilar: trei plopi plasaţi pe o terasă,
cel central încadrat între alţii doi mai scunzi, cu
două decoraţii în oglindă în spaţiile dintre
copacul central şi ceilalţi doi, mobilele fiind
plasate pe o terasă texturată
legenda gravată în câmpul sigilar, încadrată la
exterior de două inele liniare: Ă[LSO) TOPA
KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Tapa de Jos~RR
TOPADE SUS
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: este împărţit de trei terase
înierbate, undate, pe cea superioară fiind plasate
trei flori, cea din centru mai înaltă
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior: *
F[ELSO) TOPA * SIGIL[UM] POSSESSIONIS
sigiliul satului Topa de Sus~".,
TOPADE SUS
sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: o lalea, încadrată de alte două
lalele de dimensiuni mai mici, toate mobilele
fiind plasate pe un talger
legenda gravată în câmpul sigilar, încadrată la
exterior de două inele liniare: * F[ELSO]
TOPA KOZSEG * PECSETJE
sigiliul comunei Tapa de Sus~ 90
2•• AN-DJBh. fond OR/'07~Regi:.tre ( ·adastrale. dosar I 1!97-11!91!
·'"'' AN-OJBh. fond ORPOT-ReJ:istre Cculastrale . dosar 371 / 1895
2
'"' AN-UJBh. fond f.pi:;copia Ortodu:că Românei Oradea . dosar 3g/ 1775-1800

https://biblioteca-digitala.ro
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TOPEŞTI

sigiliu rotund (31 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un fier de plug, în dextra, şi
un brăzdar, în senestra, cu lamele afrontate,
încununate cu o cunună
legenda gravată în câmpul sigilar, încadrată la
exterior de două inele liniare: TOPESTE
Topeşti 291

TOTORENI
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1850
în câmpul sigilar: o ghindă plasată central, având
pe codiţă, dextra şi senestra, câte un mugur, iar
în câmpul dextru superior o stea în şase colţuri
legenda gravată în exergă, încadrată de trei
inele liniare, două exterioare şi unul inerior:
*** TATĂRFALYA HELLYSEG 1850
aşezarea Totoreni 1850 292

TULCA
sigiliu rotund (21 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1721
în câmpul sigilar: o senestroşeră înarmată cu un
iatagan fără gardă
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele circulare: TULKAI PETSET 1721
sigiliul Tulcăi 1721293
291

2 2
''

z,n

AN-DJBh. fond ORP01~Registre Cadastrale, <losar 376/1883
AN-DJBh. fond ORPOl~Registre Cadastrale, dosar 37611883
AN-DJBh. fon<l ORPOl~Registre Cadastrale. <losar 374/1899
https://biblioteca-digitala.ro
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TULCA
sigiliu rotund ( 19 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat I 771
în câmpul sigilar: o senestroşeră înarmată cu un
iatagan cu gardă
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele circulare: TU LKAI PECSETE: 1771
sigiliul TulcăF'J
4

ŢIGĂNEŞTI DE BEIUŞ
sigiliu oval (24X28 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1881
în câmpul sigilar: o coasă orientată diagonal spre
dextra, suprapund o greblă orientată opus
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: P[ANTHASESD]
CSIGANYESD KOZSEG PECSETJE 1881
sigiliul comunei Păntăşeşti-Ţigăneşti 1881 "95

ŢIGĂNEŞTI DE CRIŞ
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1887
în câmpul sigilar: un stejar plasat central, pe o
terasă, având gravat anul confecţionării matricei
sigilare, 1887, în dextra şi senestra mobilei
legenda gravată în câmpul sigilar: CZIGĂNY
FALVA KOZSEG sigiliul comunei ŢigăneştF%
m AN-OJBh, fond li1iscopia Ortodoxd Ro111â11<1 Oradea, dosar 37/1852
''" AN-DJBh. fond ORPOT-Re~istre Cadastrale. dosar 376/1883
1
"" AN-OJBh. fond ORJ'O'/~ReKistre Cadastrale. dosar 378/ 1900-1938

https://biblioteca-digitala.ro
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UILEACU DE BEIUŞ
sigiliu oval (26X3 I mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1885
în câmpul sigi Iar: un căprior orientat spre
senestra, plasat pe o terasă
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită de
un inel liniar la exterior: B[ELENYES] UJLAK
KOZSEG PECSETJE I 885
sigiliul comunei Uileacu de Beiuş 297

UILEACU DE BEIUŞ
sigiliu oval (24X26 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1885
în câmpul sigilar: un cerb pe o terasă , orientat
spre senestra
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de un inel liniar: B[ELENYES] UJLAK
KOZSEG PECSETJE 1885
sigiliul comunei Uileacu de Beiuş 1885 298

URSAD
sigiliu rotund (27 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - datat 1774
în câmpul sigilar: un cerh orientat spre senestra
legenda gravată în exergă, mărginită spre interior
de un inel liniar, iar la exterior de unul perlat şi
altul liniar
*URSZAD FALVA PECSETYE 1774
sigiliul satului Ursad 17742'19

7

/\N-DJBh. fond ORPOT-Regislre Cadasrrale, dosar 379/1889
/\N-DJBh. fond ORP01~Regisrre Cadasrrale, dosar 386/ I 898
2
"'' AN-DJBh. fond URl'OI~Regisrre Caclas/rale , dosar 381/1899-1900

'''
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URVIND
sigiliu oval (22X26 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1781
în câmpul sigilar: un cocoş căţărat pe o găină,
ambii orientaţi spre scnestrn şi plasaţi pe un câmp
sub fonnă de pană cu vârful orientat tot spre
senestra
legenda gravată într-o semiexcrgă. încadrată de
un inel liniar exterior şi un semicerc liniar
interior: ORYEND HEL[Y]S:[EG] 1781
sigiliul aşezării Urvind 100
VADU CRIŞULUI
sigiliu rotund (31 mm), incizat. imprimat în fum
pe hârtie - fără datare ( 1893)
în câmpul sigilar: un scut tăiat în bandă, timbrat
de o coroană deschisă cu nouă fleuroane; în
cartierul superior al scutului sunt doi snopi de
grâu, iar în cel inferior trei peşti orientaţi spre
dextra
legenda gravată în exerga, mărginită spre interior
şi exterior de câte un inel liniar: REVEN
KOZSEGI BIROSĂG
01
primăria comunei Yad'

1

,I
'

I
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VALEA MARE DE CRIŞ
sigiliu oval (24X28 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat I 84 7
în câmpul sigilar: în dextra un cuţit de plug, iar
în senestra un brăzdar răsturnat
legenda gravată în exergă. mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: *NAGY PATAK
KOZSEG PECSETJE 1847
sigiliul comunei Valea Mare I 84T0 ::
""' AN-OJUh, fond l:piscopiu Ortodo:r:<i Românei Oradea. dosar 3/1793-1820
"'' AN-DJBh, fonu ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 283/1889
Jo2 AN-OJBh. fonu ORPOl~Registre Cadastrale. Josar 387/ I 893-1894
https://biblioteca-digitala.ro
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VALEA MARE DE CRIŞ
matrice sigilară ovală (27X24 mm), incizată în
alamă -datată 1881
în câmpul sigilar: doi munţi, asuprind cifrele
anului confecţionării matricei, 1881, şi două
spice de grâu intercalate, dextra-senestra, în
spaţiul legendei
legenda gravată în câmpul sigilar: NAGY
PATAK - KOZSEG comuna Valea Mare 303
VALEA MARE DE CODRU
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: în dextra un cuţit de plug
răsturnat, iar în senestra un brăzdar
legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită pe
exterior de două inele liniare : NAGY PATAK *
KOZSEG*
comuna Valea Mare 304
VALEA LUI MIHAI
sigiliu oval (25X29 mm), incizat, imprimat în
fum pe hârtie - datat 1782
în câmpul sigilar: un scut flancat de lambrechini,
având în abis o dextroşeră ce ţine trei spice de
grâu; este timbrat de o coroană antică suprapusă
peste un compas, încadrată de anul confecţionării
matricei sigilare, 1782
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior :
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'"' AN-DJBh, fond ORJ'OFRegistre Cadastrale, dosar 392/ 1897-1899
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VALEA NEAGRĂ
matrice sigilară rotundă (3 I mm), incizată în
- datată 1881
în câmpul sigilar: un stejar plasat pe o terasă,
dedesubtul căreia este incizat anul confecţionării
matricei, 1880
legenda gravată în exergă. mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
*FEKETE PATAK KOZSEG PETSETJE
sigiliul comunei Valea Neagră ' 0"
alamă

VALEA NEAGRĂ
matrice sigilară rotundâ (31 mm), incizată in
alamă - datată 1881
în câmpul sigilar: un stejar pe o terasă, dedesubtul
căreia este gravat anul confecţionării matricei
sigilare, 1881
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior: *
FEKETE PATAK KOZSEG PECESETJE
sigiliul comunei Valea Ncagră 107

VALEA NEAGRĂ DE JOS
matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - fără datare
în câmpul sigilar: un stejar flancat de două spice
de grâu, mobilele fiind plasate pe o terasă
texturată

legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
*A[LSO]. VĂLENYĂGRA* KOZSEG
PECSETJE
sigiliul comunei Valea Neagră de J'°8
1111
•

AN-DJ Bh. fond ORl'OJ;Registre Cadastrale. dosar 393/11-192
' "' AN-DJBh. fond Colec/ia de S1xllii. matril:ca 347
)u• AN-DJBh. fond 0/W()J;Registre Cadmtrafe. dosar 331/ 1904
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VALEA NEAGRĂ DE SUS
matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: un stejar pe o terasă, flancat
de câte un spic de grâu
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
*F[ELSO] VĂLENY ĂGRA* KOZSEG
PECESETJE
Sigiliul Comunei Valea Neagră de Sus'o<J

VARVIZ
sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie pe hârtie - fără datare ( 1797)
în câmpul sigilar: un copac plasat pe o terasă
texturată (înierbată)

legenda gravată în câmpul sigilar, mărginită la
exterior de un inel perlat şi un altul liniar:
VARVIZ
Varviz~ 10
VAŞCĂU

sigiliu rotund (31 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - fără datare
în câmpul sigilar: în senestra un fierar lucrând
cu un ciocan acţionat mecanic, în dextra clădirea
manufacturii, toate mobilele fiind plasate pe o
terasă

legenda gravată în exergă, mărginită spre interior
şi exterior de câte un inel liniar: SJGILULU
OPJDULUI VASCOHU
sigiliul târgului Baia de Fier311
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' '' AN-DJBh. fond ColeCfia de Sigilii, matricea 416
"" AN-DJBh, fond Colecţia de Sigilii, matricea 396
311
AN-DJBh. fond EiJiscopia Ortodoxă Română Oradea, dosar 3/ 1793-1820
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V ĂLANI DE POMEZEU
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în ceară
roşie - nedatat
în câmpul sigilar: trei snopi de grâu, cel central
mai înalt, asupriţi de trei stele căzătoare cu cozile
orientate spre dextra
legenda gravată în exergă. încadrată de două
inele liniare: SIGIL[US]. POSSES[S]IONIS:
P[t\PP MEZO). VALANY*
sigiliul satului Vălani de Pomezeu' 1:
VĂRĂŞENI
sigiliu rotund (28 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: un bărbat arând cu un plug
tras de o vacă, orientat spre dextra, ţinând cu
mâna stângă cormana şi având în dreapta un bici,
toate mobilele fiind plasate pe o terasă brăzdată
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: *VARASANY HELYSEG
PETSETE
sigiliul aşezării Vărăşeni 313

VĂRZARI
sigiliu oval (24X26 mm), incizat. imprimat în
fum pe hârtie - datat 1851
în câmpul sigilar: într-o casetă barocă este gravat
numele comunei, Verzar Kozscg, asuprită de anul
confecţionării matricei sigilare, 1851, iar sub
aceasta motive vegetale
comuna Vărzari (Cetatea închisă)' 1 ~

" 1
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VĂRZARI DE JOS
matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - nedatată
în câmpul sigilar: o greblă încrucişată cu ofurcă
orientată spre senestra, suprapuse peste două
coase încrucişate în diagonală, cu lamele
orientate în jos, flancate de două seceri afrontate,
cu lamele orientate spre dextra - senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior: *
SIGILULU COMUNEI A[LSO] VERZARU
Sigiliul Comunei Vărzari de Jos 315
VĂRZARI DE SUS

sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: în senestra un fierar lucrând la
o nicovală (senestra), mobilele fiind plasate pe
o terasă
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, iar pe exterior de altele două:
*FELSO-VERZĂR* KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Vărzari de SusW•
VĂŞAD

sigiliu rotund (32 mm), incizat, imprimat în ceară
pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: în abis o floare cu 16 petale.
din care pornesc opt lalele şi tot atâţia muguri,
circumscrisă unui inel alcătuit din opt arce de
cerc
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
de un inel liniar, urmat de unul cruciat, iar pe
exterior de un inel perlat încadrat de altele două
liniare: VASĂD KOZSEG JEGYZOI
PECSETJE
sigiliul notariatului Văşad 317
"'AN-DJBh, fond ORPOI~Registre Cadastrale, dosar 394/ 1889
"'· AN-OJBh. fond Cole,·/ia de Sigilii. matricea 374
317
AN-lJJBh. fond ORl'OT-Registre Cadastrale , dosar 401 / 1905
https://biblioteca-digitala.ro
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VÂRCIOROG
matrice sigilară monumentală, rotundă (35 mm),
incizată în alamă - nedatată
în câmpul sigilar: o cetate, cu un turn crenelat,
ajurat, orientat spre dextra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două exterioare şi unul interior:
VERCSOROG KOZSEG PECSETJE
sigiliul comunei Vârciorog' 18

VINTERE
matrice sigilară rotundă (30 mm), incizată în
alamă - datată 1878
în câmpul sigilar: o seceră asu prin o crenguţă cu
trei frunze, flancată de doi ciorchini de struguri
legenda gravată în exergă, încadrată de un inel
perlat pe interior şi de unul liniar pe exterior:
VENTER KOZSEG PECSETJE * 1878*
sigiliul comunei Vintere 1878 11 •1

VOIVOZI DE MARGHITA
sigiliu rotund (31 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat I 888
în câmpul sigilar: un măr încărcat cu fructe,
plasat pe o terasă
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: * ALMASZEG KOZSEG
PECSETJE 1888
sigiliul comunei Voivozi 3:o
""AN-DJBh. fond ( ·otecţia de Sigilii. matricea 526
""AN-DJBh. fond Colecţia de Sigilii. matricea '189
,:o AN-OJBh. fond tpiscopia Ortodoxei Românei. dosar 37/11152
https://biblioteca-digitala.ro
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VOIVOZI DE SĂLARD
sigiliu rotund (24 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1691
legenda gravată în exergă, mărginită pe interior
şi exterior de câte un inel liniar: VAIDAI
PECSET 1691
sigiliul Voivozilor 16911 21

VOIVOZI DE ŞILINDRU
sigiliu rotund (30 mm), incizat, imprimat în fum
pe hârtie - datat 1864
în câmpul sigilar: un snop de grâu
legenda gravată în exergă, încadrată de două
inele liniare: - * - ER KENEZ KOZSEG
PECSERJE 1864
sigiliul Chenizului de pe Er 3~~

ZĂVOI

sigiliu rotund (26 mm), incizat, imprimat în fum

pe hârtie - nedatat
în câmpul sigilar: trei gâşte orientate spre dextra,
plasate pe o terasă; pasărea centrală, mai înaltă,
este încadrată de altele două mai mici, cea din
dextra cu ciocul orientat spre senestra
legenda gravată în exergă, încadrată de trei inele
liniare, două la exterior, unul în interior: N[AGY]
KERPEST KOZSEG PECSETJE:
sigiliul comunei Cârpeşti Mari3 23
121

AN-DJBh. fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 375/1889
m AN-DJBh. fond ORPOJ:Registre Cadastrale. dosar 295/1888-1889
m AN-DJBh. fond ORP01~Registre Cadastrale. dosar 407/ 1869-1888
https://biblioteca-digitala.ro
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GENERAL ARMORIAL OF THE RURAL SPHRAGISTICS IN CRJSANA
ABSTRACT

Our purpose in the present paper is to present to the readers, nat only a
scientific study on the rural sphragistics but al so, a panoptic of the seals significance
of the major part of the villages from Bihor, enumerating them in an alphabetic
order.
The seals have always been the element of identity ofthe human communities
andin the same time, a symbol of their emancipation, ofbreaking aut from anonymity
and a reason to be pridc.
As a historical source, the seals evoke through thc insignias old toponyms,
basic occupations of the inhabitants, their religious belonging or the landscapc
dominancy in their settlements.
In these times of redcfining the specificicy of each locality, we find the
publication of the present general armorial of Bihor very useful.

https://biblioteca-digitala.ro

FACTURI COMERCIALE PERSONALIZATE, UTILIZATE
ÎN ORADEA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

RONALD HOCHHAUSER, VASILE SARCA

Europa, precum şi continentul nord - american, lidere ale revoluţiei
industriale a epocii modeme, au cunoscut o serie de schimbări importante în viaţa
social-economică în secuiul al XIX-iea.
Ritmul rapid de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii - apariţia locomotivei cu
abur ( 1825, descoperirea unui model timpuriu de maşină de scris ( 1829), inventarea
releului electric ( 1835), realizarea primului sfredel de mină acţionat cu aer comprimat
( 1843), patentarea unui război de ţesut în modele, de mare capacitate( 1845), instalarea
primului cablu telegrafic transatlantic ( 1858), punerea în circulat ie a primului tramvai
electric din lume (Berlin-1881 ), brevetarea oţelului cu mangan ( 1883), ca să nu se
enumere, decât doar câteva, a avut drept consecinţă concentrarea capitalului investit
şi a profitului în marile oraşe industriale şi comerciale 1• Producţia în masă, mai
diversificată ca oricând până atunci, a contribuit la apariţia noilor clase sociale:
burghezia industrială, comercială şi bancară la unul din poli, şi clasa muncitoare/
proletariatul la celălalt pol.
Perioada cuprinsă între 1870 - 1871 a războiu lui franco-prusac şi 1914 a
declanşării primului război mondial, în pofida unor lupte de culise, care au avut
tendinţa, şi în parte au şi realizat, reconfigurarea mapamondului, s-a caracterizat
printr-o relativă pace, bunăstare şi progres. Nu întâmplător epoca se mai numeşte şi
perioada belle epoque.
Orientând atenţia asupra centrului Europei şi spaţiului dominat de habsburgi,
iar după 1867 de către austro-ungari, se constată o semnificativă evoluţie în diverse
domenii ale vieţii economice, sociale, culturale etc. Pe plan economic, a luat un
avânt remarcabil industria de fabrică, care a avut drept consecinţă restrângerea
activităţii atelierelor micilor meseriaşi~. Totodată, această desprindere a marcat
evoluţia şi a celorlalte sectoare ale producţiei şi economiei.
Alexander llelemans. Bryan Bum:h. istoria descoperirilor ştiinţifice (tradm.:erea Oiana
Constantinescu), Bucureşti. Editura Orizonturi. Editura Lider, p. 267. 276. 283,285.297,319.321
2
Liviu Borcea. Gheorghe Gorun (coordonatori), istoria oraşului Oradea, Oradea, Editura Cogito,
1995.p.227
1
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Concentrând domeniul de studiu asupra activităţii comerciale al spaţiului
geografic bihorean, mai precis cel orădean, a celui ce unele istoriografii îl definesc
ca făcând parte din zona istorică numită şi Partium, spaţiu care prin evoluţia sa
istorică este strâns legat de trecutul Transilvaniei, se va constata o efervescenţă fără
precedent a vieţii mercantile.
Procesul de industrializare unnat de unul de urbanizare generală, şi-a avut
premisele în mişcarea revoluţionară de la 1848-1849 din cadrul Imperiului
habsburgic, şi a generat o categorie nouă de producători şi consumatori, după cum
s-a arătat anterior. Această categorie de oameni a renunţat la vechea fonnă de viaţă
asigurată în exclusivitate doar prin mica producţie rurală. Pentru acoperirea
necesarului Lilnic, populaţia a recurs treptat şi la noua formă evoluată de
aprovizionare, asigurată de categoria de comercianţi de tip nou. Cele două fonne de
comerţ, cea asigurată de producţia rurală şi cea propusă de noii comercianţi, va
continua totuşi să coexiste.(Vezi foto nr. I)
Apariţia noilor tipuri de magazine comerciale a adus după sine o ofertă mai
mare şi mai diversă de produse, provenind din zone geografice mult mai întinse, dar
şi din mai noile cuceriri ale tehnicii. Totodată a avut loc şi o specializare în cadrul
ofertelor de produse. Metodele civilizate de comerţ s-au extins treptat, chiar dacă au
suferit o oarecare rămânere în urmă faţă de marile centre comerciale apusene.
Aristocraţia locală. precum şi categoriile sociale, aflate în plină schimbare şi
dezvoltare - burghezia industrială, comercială şi cea financiară, au înfiinţat în limitele
capitalului disponibil: clădiri specifice, destinate producţiei la nivel industrial,
societăţi comerciale, depozite de marfă, societăţi antreprenoriale în construcţii şi
materiale de construcţii, birouri de reprezentanţă, magazine de prezentare şi
desfacere\ În afară de acestea, au existat la Oradea şi reprezentanţe ale unor firme
cu sediul în mari centre industrial-comerciale ale imperiului dualist.
Un rol însemnat în atragerea şi punerea în circulaţie a capitalului, în diversele
ramuri de producţie şi mercantile a oraşului, l-a avut la Oradea categoria de evrei
stabilită aici 4 •
Este cunoscut faptul, că la reuşita unei afaceri un rol important îl joacă
reclamll comercialii. În consecinţă, fiecare din aceste unităţi. în măsura posibilităţilor
financiare proprii. şi-a promovat imaginea, atât în presa locală a vremii, prin cataloage
de produse ori calendare de buzunar cât şi prin alte mijloace, precum plicurile de

' Historia. 1993, nr. 8. p.25
'Tereza M6zes, Lvreii din Oradea.

Bucureşti,

Editura Hascffer, 1997. p. 5
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corespondenţă şi

nu în ultimul rând facturile comerciale ilustrate, cu alte cuvinte
facturile personalizate.
Studiul acestor documente comerciale, scoate în evidenţă o serie de trăsături
ale epocii, cum ar fi: stadiul de evoluţie a industriei, inclusiv cu ilustrarea clădirilor
şi a mărfii oferite spre vânzare; sublinierea nivelului şi standardului tehnic la care sa ridicat măcar o parte a societăţii bihorene; reliefarea unui înalt nivel atins de
industria şi comerţul local şi existenţa unei categorii comerciale ajunsă la un apreciabil
simţ estetic. subordonat nevoilor de a-şi face cunoscute produsele destinate
comercializării.

Atât grafica ilustraţiilor cât şi caracterele utilizate - încercând să ţină pas cu
moda epocii, pentru imprimarea acestor documente comerciale, aparent
nesemnificative, atestă ea însăşi existenţa unei industrii tipografice evoluate, deservită
de o categorie de profesionişti în materie, dintre care s-au remarcat o seric de
graficieni cunoscuţi în epocă. Atât industria tipografică cât şi munca artistică creativă
constituie un obiect de studiu aparte, asupra cărora merită a se apleca.
Ilustraţia de carte, afişul de spectacol, tipăriturile de alte categorii, producţii
ale unor tipografii de înaltă ţinută, dovedesc nivelul atins de tehnica tipografică de
multiplicare. Odată ieşită de sub mâna artistului grafician, prototipul lua drumul
tipografiei, pentru a fi multiplicat. Acesta a fost şi drumul urmat de facturile
comercit1le, comandate de acei proprietari de societăţi comerciale orădene sau
reprezentanţe ale unor societăţi comerciale autohtone şi străine, care au ţinut la
prestigiul propriilor firme.
Studiul de faţă îşi propune să prezinte un număr de 11 astfel de formulare
fiscale, aflate în circulaţie la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al
XX-iea. Imprimatele fac parte din colecţia doamnei dr. Iudita Căluşer, cercetător
ştiinţific în cadrul Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea 5. Pe această cale ne exprimăm
gratitudinea de a ne fi pus la dispoziţie, spre studiu.
Se remarcă unele lucruri: nu în toate cazurile, facturile au avers şi revers.
Sunt situaţii în care întreg conţinutul tipărit a fost concentrat pe o singură pagină.
Prezentarea de faţă respectă ordinea cronologică de emitere şi încearcă o descriere
cât se poate de detaliată a conţinutului documentelor (desen, caractere tipărite şi
înscrisuri de mână), atât pentru cele de pe faţa imprimatelor, cât şi pentru cele de pe
verso, acolo unde acestea există.
'Studiul prezintă un material care, cronologic se situează înaintea celui tratat de autori într-un studiu
anterior, în anuarul de artă şi etnogralie a Muzeului Tării Crişurilor. Biharea. nr. XXVIII-XXX din

2001-2003.p.245.246
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I. Factura fiscală, emisă de Mt1gt1zinul de fierărie şi depozitul de mt1şini
agricole "Kugler Albert" Oradea ( Vezi foto nr. 2).
Aceasta are în traducere din limba maghiară, următorul conţinut":
Pc avers: Magazinul de_fierărie "Kugler Albert", comerţ cu produse din
metal (magazin de produse din oţel), Oradea Mare, capătul str. Kossuth. Depozit de
maşini agricole şi depozitulfahricii de teracotă din Cracovia.
Pe revers: Magazinul de fierărie "Kugler Albert", comerţ cu produse din
metal (magazin de produse din oţel), Oradea Mare, capătul str. Kossuth.
Este timbrat cu o marcă fiscală în valoare de 1 kr(âiţar)7.
Oradea, la 1 septembrie 1894.
Cu destinaţia: Gojpodăria din Bicaciu al onorabilului Capitlu romanocatolic de rit latin din Oradea Mare 8 •
Se achită la Oradea. 50 kg.fier pentru gratii, 1250.f(lorini) şi 62 kr(ăiţari).
Plătit la 1 septembrie 1894.
Ştampilat dreapta jos, cu sigiliul finnei, text parţial indescifrabil.
Factura a fost imprimată la Tipografia "Sonnenfeld Adolf", Oradea
(menţionat dreapta jos, pe verticală).
Comentariul imaginii: desenul grafic prezintă patru piese, produse
industriale din metal şi aliaj, obiecte ale ofertei. În prim plan, pe lateral, evidenţiate
prin mărime, este redată imaginea a două sobe cilindrice, confecţionate din piese de
fontă, respectiv din cahle de teracotă. Ambele sunt bogat ornate în manieră neobarocă.
În plan secundar apare imaginea, de dimensiuni ceva mai mici, a unui sistem
cuplat, format dintr-o locomobilă cu abur şi o batoză. Mijlocul imaginii este divizat,
pc verticală, de un element de susţinere a unei părţi a maşinii de treierat, împărţind
tipăritura în două registre. Desenul este naturalist şi detaliat.
Literele utilizate sunt diverse, recurgându-se la diverse tipuri de caractere,
atât ca mărime, cât şi desen. Aspectul general este neomogen.
Întreg desenul, precum şi inscripţia implementată între piesele cărora li se
face reclamă, sunt încadrate de un cadru simplu, realizat prin repetarea unor mici
figuri geometrice, aparent nişte triunghiuri, cu vârful ascuţit spre exterior.
2. Factura fiscală emisă de Magazinul de fierărie şi depozitul de maşini
agricole "Kugler Albert" Oradea. (Vezi foto nr. 3 ).
'· Limba maghian·1 lkvenise limb[1 obligatorie în Transilvania ~i în alte spa\ii gcogralit:e anexalt:
Ungariei. în um1a uniunii dualiste. obligativitate impusă prin Legea Aponyi din 1879. urmată şi de
altele
7
Tranzacţiile sau efectuat în moneda epocii (florin cu subdiviziunea crăiţar)
• Bicaciu, localitate din _jude\ul Bihor (nota autorilor)
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Este o tipăritură foarte asemănătoare celei precedente, provenind de la aceeaşi
firmă.

Pe avers: Magazinul de fierărie "Kugler Albert", comerţ cu produse din
metal (magazin de produse din oţel), Oradea Mare, capătul str. Kossuth. Depozit de
maşini agricole şi depozitul fabric ii de teracotă din Cracovia.
Pe revers: Magazinul de fierărie "Kug/er Albert", comerţ cu produse din
metal (magazin de produse din oţel), Oradea Mare, capătul str. Kossuth.
Actul este timbrat cu timbru fiscal în valoare de 2 f(illeri).
Oradea, la 28 iulie /898.
Cumpârător: Episcopia greco-catolică.
Se achită la Oradea. 2 buc. sobe fontă - 30 J(orinţi); 2 buc. plăci oţel 0,80 J(orinţi), În valoare cumulată de 30,80 f, la care, ulterior se mai adaugă 2
buc. plăci Îmbinate -2, 20f(orinţi); În valoare totală de 33 f La sfârşit se specifică,
cu text aproape indescifrabil, suma de 0,20J(orinţi)9. Nu se efectuează adunarea
finală.

Achitat, (semnat) de mână Kugler.
Factura a fost imprimată la Tipografia "Sonnenfeld Adolf', Oradea
(menţionat dreapta jos, pe verticală).
Comentariul imaginii: imaginea celei de a doua facturi, în interiorul
cadrului, este identică cu cea din chitanţa anterior descrisă.
Literele utilizate sunt de asemeni diverse, având un aspect ceva mai simplu.
Desenul este realizat într-un cadru compus din elemente vegetale stilizate,
fiind ceva mai încărcat decât în cazul precedent. În cele patru colţuri, patru pătrate
includ, de asemeni, motive decorative florale.
3. Factură fiscală emisă de Depozitul de perii şi bidinele "Nagy Gyula"
Oradea (Vezi foto nr. 4)
Pe avers: Textul şi desenul fac simultan o destul de largă prezentare şi
reclamă firmei. Textual conţinutul este următorul:
Preţuri accesibile en-gros şi en-detail.
Marele depozit "Nagy Gyula" de produse proprii constând În: perii, bidinele,
o mare varietate de produse cosmetice fine, săpunuri de toaletă şi piepteni de toate
tipurile.

• Pe cuprinsul Imperiului dualist. circula atât moneda austriacă (florinul cu subdiviziunea criiiţar),
cât şi moneda maghiară (forint cu subdiviziunea filler), care erau egale ca valoare şi erau acceptate
la plată pe întreg teritoriul statal. Cele două chitanţe fiscale fac operatiuni cu ambele tipuri de monedă
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Oradea Mare, Olosig, s/J: Principală 1°.
Pe revers: Pagina, în sine, prezintă obiectul tranzacţiei, care textual conţine
succesiv:
Oradea, la 7 mai 1895.
Marele depozit "Nagy Gyula" de produse proprii constând În: perii,
bidinele, o mare varietate de produse cosmetice fine, săpunuri de toaletă şi piepteni
de toate tipurile.
Oradea Mare, 0/osig, str. Principală.
2 bucăţi perie haine - 2.80 florini. Plătit.
Arc un timbru fiscal în valoare de / kr. (crăiţar).
Comentariul imaginii: aversul conţine mai multe desene de dimensiuni
apropiate. Ele reprezintă, în general oferta depozitului: perii de diferite tipodimensiuni
utilizabile în gospodărie, bidinele şi pensule. Printr-un desen simplist, acestea se
înscriu într-un cadru ce conţine textual denumirea şi oferta finnei.
Conceptual, reversul este divizat în două registre. Cel superior, care se
constituie în antetul documentului fiscal, repetă textul aversului. Diferenţa faţă de
realizarea grafică din avers o constituie utilizarea altor tipuri de litere, partea desenată
rezumându-se la două bidinele identice, poziţionate de o parte şi de alta a textului.
Al doilea registru are un caracter strict profesional. El se compune dintr-un
înscris ce specifică modul de completare: A se plăti la Oradea M ... luna ... %, unnat
de un tabel alcătuit din şase coloane şi şaptesprezece rânduri. Partea din stânga-sus
a tabelului conţine o marcă fiscală ilustrată cu stema şi coroana Ungariei, în valoare
de I crăiţar (consemnat în cifre şi litere). Acest timbru acoperă parţial antetul, aşa
că, nu se poate decât intui ce ar fi putut indica primele două coloane: prima numărul
curent, iar a doua cantitatea de obiecte vândute. Confirmarea este dată de
consemnarea în partea de jos a timbrului, sub forma de 2. drb (2 buc.). Coloana a
treia indică obiectul comercializării ( denumirea obiectului), în cazul de faţă perii de
haine. Rubrica a patra consemnează preţul unitar, acesta regăsindu-se aici în coloana
a treia, sub formă de 1/2 f(lorini) şi 1/80 crăiţari. Coloanele cinci şi şase laolaltă
111 Olosig - aşezare medievală, de sine stătătoare. pe malul drept al Crişului Repede. Mai târziu. prin
asocierea cu alte aşezări vecine. a fonnat oraşul Oradea din afara zidurilor Cetătii. Numele provine
din limba maghiară. Olaszi însemnând italian. fapt care indică locuirea acestui spa)iu de către colonişti
de origine italiană. /\u existat şi alte cartiere similare. precum Velenta cu toponimul maghiar
Velence- Vcnetia. În treacăt. demn de amintit este faptul că acesta din unnă a fost cartierul cel mai
dens locuit de populo\io de limbă română, în evul mediu. În cartierul Venetia/Velenta, situat în partea
de est a oraşului Oradea Mare. au apărut după I 848 şi primele întrepri<leri din domeniul industriei de
fabrică (nota autorilor)
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indică subtotalul cu amănuntul, în unitate monetară (2 fl.) şi subdiviziunea acesteia
(80 crăiţari). Notarea produselor vândute, precum şi operaţiunile în cifre au fost
realizate prin scriere de mână, cu cerneală, cu prilejul derulării tranzacţiei.
Un alt înscris consemnat în tabel certifică achitarea sumei: "jizetve"
("plătit"').

În partea din dreapta-jos a facturii, în coloana a cincea, este înregistrată o
operaţiune aritmetică în cifre 2,80+0,42+ 2,50=5, 72. Este vorba, aici, de o adunare
a cărei raţiune nu poate fi descifrată, probabil ea fiind legată şi de conţinutul altei
facturi. Dedesubtul fiecărei valoari înscrise în cifre există câte o semnătură, identică.
Tot în partea din dreapta-jos, rotit cu unghi drept în sens trigonometric, apare cu
litere mărunte, în mare parte indescifrabil, numele şi adresa unei imprimerii vieneze.
Literele: atât în avers cât şi pe revers au fost utilizate mai multe tipuri de
caractere, nonnale şi italice dintre care unele diferă ca mărime şi fom1at, în special
acele pe care comanditarul şi realizatorul au considerat că trebuie să atragă în primul
rând atenţia posibilului cumpărător.
şi

4. Factură fiscală emisă de Societt1tea pe acţiuni Morile unificate "Ltbz/o
Hunyadi", cuftmcţionare pe abur, Oradea (Vezi foto nr. 5)

Documentul fiscal este conceput pe o singură pagină, de dimensiuni apropiate
fonnatului A4, având în antet un desen reprezentativ pentru domeniul de activitate
al firmei. Factura a fost înregistrată (cu scris de mână) sub nr. 1481, fiind datată pe
26 martie 1900.
Conţinutul său este următorul:
S. (timate) d. (estinatar): Internatul greco catolic de băieţi "Pavel", Beiuş.

Ca urmare a comenzii depuse de Împuternicitul Dumneavoastră, domnul
Nagy Mihaly, pentru care de altfel vă mulţumim, v-am expediat azi, pe adresa
Dumneavoastră, pe cale ferată, cu destinaţia Staţia C.F.R Beiuş, 4 saci de.făină de
grâu, cu o masă totală de 310 kg, şi un preţ total de 65 coroane şi 84 filleri 11 •
Vă rugăm să ne achitaţi această sumă. (Plăţile se vor efectua prin
intermediul casei de economii a poştei.)
Avem speranţa, că marfa noastră va core.\punde Întrutotul dorinţelor
Dumneavoastră. Aşteptăm în continuare comenzile Dumneavoastră, pentru spre a
căror onorare vom acorda o atenţie deosebitei.

11
Linie ferată de interes local, prima de acest fel în comitalul Bihor. dată în func\iunc pc tronsoane,
cu începere din 14 mai 1885. De la începutul anilor 1990 linia este nefunc\ională. din cauza unor
alunecări de teren produse în zona localită\ii Tăşad. jud. Bihor
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stimă,

funcţionare

Societatea pe acţiuni Morile unificate Lâszlâ şi Hunyadi, cu
pe ahur (denumire aplicată cu ştampilă, semnătură autografă

indescifrahilă).

În eventualitatea pagubelor survenite În timpul transportului, la fel a
timpilor de transport (probabila duratei transportului), nu ne a.mmăm răspunderea.
Pentru reclamaţii rugăm a vă orienta spre firma transportoare, Înaintea
pre/11ării mărfii.

Numărul

contului nostru bancar, deschis la Casa de Economii a Poştei
Coroanei Maghiare. e,\·te 6649.
Numărul contului nostru bancar deschis la Casa de Economii a Poştei
Coroanei Austriece este 8./5.069.
( 'ont giro (virament) de.w:his la Banca Austro- Ungarei.
Act legalizat cu timbru fiscal în valoare de ]_fi/Ieri. emis în anul 1898.
Factură tipărită la Imprimeria ··czettel şi Deutsch ··, Budapesta (menţionat
în stânga-jos a antetului). Deasupra denumirii imprimeriei apare o semnătură
autografă, de preluare: NaK_,v.
Comentariul imaginii: în antet, un desen, după părerea noastră deosebit
de încărcat, prezintă trei medalioane de fonnă ovală, rotundă şi rombică. Acestea
sunt dispuse de sus în jos şi de la stânga la dreapta pe o diagonală imaginară. Numele
finnei intersectează imaginile de jos în sus, tot de la stânga la dreapta. Fiecare din
cele trei medalioane au incluse în câmp moara cu abur. În parte, desenele ilustrează
o serie de corpuri de clădiri, ce cuprind în centru o curte de formă dreptunghiulară.
Dintre corpurile de clădiri, fiecare medalion, reprezintă câte unul. Ea se ridică pe
înălţimea a 6+ 1 niveluri, terminat print-un acoperiş mansardat. În vecinătatea sa, se
evidenţiază coşuri de fum, foarte înalte. Interiorul curţii atrage atenţia printr-o intensă
activitate de manipulare a mărfii, din care nu lipsesc garnituri de tren specifice
epocii, căruţe trase de cai şi persoane care circulă în curtea interioară a fabricii.
Aici, corpuri de iluminat - se presupune a fi alimentate cu gaz aerian, sunt fixaţi pe
stâlpi înalţi din fontă 1 ~. Nu lipsesc din jurul clădirilornici spaţiile verzi, reprezentate
printr-o lizieră de pădure destul de deasă. În planul secund al imaginilor din
medalioane se disting fragmente din Dealurile Oradiei. De menţionat, că aceste
desene nu corespund în toate cazurile realităţii din teren. Medalioanele, în exterior,
sunt supraîncărcate în mod neinspirat. atât cu elemente de factură barocă cât şi cu
desene, reprezentând buchete de flori, ramuri înflorite, dar mai ales spice de grâu.
Aliajele fier-carbon (oţelurile şi fontele) devin în construc!iile epocii materiale preferate. Acestora
li se mai adaugă şi sticla. (nota autorilor)
11
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Fără a "deranja" imaginile din medalioane, print-o inscripţie cu caractere
destul de mari, se impune denumirea instituţiei.
Partea facturii destinată înregistrării tranzacţiei, nu conţine material
ilustrativ. În continuarea antetului, pe parcursul a cinci rânduri, se distinge un text
cu caracter juridic, ce indică adresantul şi obiectul tranzacţiei. Data actului fiscal
este specificată în primul rând al înscrisului, în dreapta şi este legalizat printr-un
timbru, emis în anul 1898, de 2f(lorini), consemnat în cifre şi litere.
În continuarea textului amintit, un tabel subdivizat pe verticală în nouă
coloane, specifică printre altele: numele producătorului (abreviat), numărul curent,
cantitatea unitară şi totală, masa totală, denumirea produsului (făinci de grâu), o
reducere de 1,5 % la plata În bani lichizi (gheaţci), preţul/100 kg, preţul unitar şi
total. După tabel, un text tipărit şi unul scris de mână încheie scrisoarea pe un ton
elegant, indicând un nivel civilizat de comunicare în afaceri. Autentificarea este
realizată printr-o ştampilă şi o semnătură autografă ..
Fonnularul mai conţine, în afara tabelului, câteva precizări semnalate prin
litere de mici dimensiuni, anume probleme de ordin comercial şi juridic:
responsabilităţi în ce priveşte transportul precum şi indicaţii asupra efectuării plătilur.
Literele utilizate sunt deosebit de diverse. Ele sunt în manieră eclectică, cu
trecerea spre cele de factură secesion. Mare parte din literele tipărite imită scrisul de
mână. Prin caractere ce utilizează serifa ,precum şi prin cele ce renunţă la ea, prin
litere înflorate precum şi prin alte tipuri de caractere, inscripţia este deosebit de
neunitară (de altfel, această practică s-a manifestat şi la alte facturi emise în epocă).
Deficienţa, dacă se poate numi astfel, a fost suplinită de o bună intenţie, anume de
a configura ceea ce literatura de specialitate de mai târziu o va denumi design de
reclamă.

Majusculele ENL şi HG provin de la Egyesiilt Nagyvâradi Laszlo es Hunyadi
Gozmalmi Rcszvcnytarsasag (Societatea pe acţiuni Morile unificate "Laszlo şi
Hunyadi'', cu funcţionare pe abur).

5. Factură fiscală emisă de Fabrica de pluguri şi unelte agril·ole „Fiul lui
Gitye Demeter" 13 • Ca origine, Gitye Demeter a fost probabil Dumitru Ghitea,
descendent al unei familii de români sud-dunăreni, ca şi mulţi alţii, care au jucat un
rol de seamă în viaţa economică din centrul şi răsăritul Imperiului habsburgic, mai
apoi austro-ungar 14 • (Vezi foto nr. 6)
" Această factură a mai fost tratată în mod succinct în studiul: Ronald Hochhauscr. Vasile Sarea,
f11/111en{a stilului secession asupra graficii p11blicitare de tip.f<1ct11ră comercială, 11tili=ată in Oradea
la incep11111l secolului al XX-iea, în SarKetia XXVIII-XXIX/I. 1999-2000, p. 475-486
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Fiul lui Gitye Demeter, lăcătuşerie, fabricant de maşini agricole, fabrică
de pluguri, Oradea
Str. Szt. .lânos nr. 3-14 şi str. Posta nr. 355.
Textul de mai sus este inclus în antet.
Anulfondării: 18-14
Firma oferă servicii în domeniul întreţinerii şi reparaf iilor de natură
mecanică a clădirilor. şi se angajează, în general spre realizarea în timp optim a
oricâror tipuri de lucrâri de lâcătuşerie. Produce, după cel mai nou sistem, cântare
centesimale, cântare cu cârlige. cântare balcmţâ. cântare cu braţe egale. cişmele cu
instalaţia de pompare a apei aferentă. precum şi pluguri monobrăzdar şi pluribrăzdar
realizate prin forjare sau turnate, grape din lemn şi fier, precum şi roabe, de
asemenea, vânturătoare şi site de .mrtare, conform unui sistem propriu de fabricaţie.
De asemenea, pluguri de muşuroit (de umplere) şi săpăluga/ şi plite economice.
sobe şi mobilier din.fier fmiat.
Produselefabric:ii se qflă şi în stoc.firma asigură service-ul acestora ..
Textul tip reclamă comercială este înscris în treimea de coloană verticală
din stânga paginii, fiind conceput atât în limba maghiară cât şi în limba gennană.
Conţinutul facturii propriu zise este unnătorul:
Oradea, la 31 mai 1900
Facturii
Loco
Înaltei Episcopii greco catolice
15 mai. Repararea a 3 bucăţi aparate de stropit. La primul. lipitură nouă in partea
inferioară, mâner nou din cupru. 1 bucată garnitură din cauciuc, 2 bucăţi garnituri
ventil, 2 bucăţi şuruburi ventil. la al doilea. 1 bucată garnitură din cauciuc, 2
bucăţi garnituri ventil, 3 bucăfi şuruburi ventil, 1 bucatei lagăr nou. polizarea
robinetului. La al treilea, 1 bucată garnitură din cauciuc, 2 bucăţi garnituri ventil
şi polizarea robinetului.
Total 29 coroane.
Gitye Demeter Fia/Fiul
Plătit

Comentariul imaginii: factura fiscală, de mărimea unei coli formatA4, se
divizează în câmpul vizual, în trei sectoare disticte: primul, cel din partea superioară
" În treacăt. îl amintim pe hancherul vienez (iheorghc Sina. tot de origine română sud-dunăreană,
care a finanţat. începând cu anul I 837, primul din cele mai celebre poduri de peste Dunăre din
Ungaria de azi. Pod11/ c11 lan/11ri. care leagă Buda de Pesta. (Apud: http://www.11111/1-kor.h11!
cikk.pl,p?article 7779)
O
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ocupă o treime din pagină sub forma unui registru orizontal, al doilea şi al treilea
câmp inferior se subdivid, unul într-o coloană ceva mai îngustă, pe verticală, de
lăţimea unei pătrimi din suprafaţă, iar celălalt, cel destinat conţinutului comercial
propriu zis al facturii, ocupă spaţiul cel mai mare, trei pătrimi din registrul inferior
al documentului fiscal.
Primul registru, reprezentînd totodată şi antetul, este o combinaţie de desene
grafice şi caractere de litere diferite. Acestea se subdivid la rândul lor, într-o serie de
cartuşe, scopul principal fiind acela de a face reclamă finnei şi de a da informaţii
legate de sediu. Cartuşul de sus, de forma unei panglici se deschide printr-un tenant
(grifon) ce susţine un scut, care include iniţiala literei G mult stilizată. Urmează un
grupaj de opt medalii diferite, mai mult ca sigur, distincţii obţinute la diferite târguri.
Sub acest grupaj, pe o panglică în desfăşurare, cu litere mari de tipar, bogat stilizate,
este înscris numele finnei. O a doua panglică, similară, situată în partea dreaptă,
precizează oraşul reşedinţă al sediului firmei precum şi adresele filialelor. Cele trei
benzi se încheie printr-un paralelogram cu unghiurile sub formă de săgeată, totul
încadrat într-un chenar punctat, care include un plug de mână, având roţile înaripate.
Deasupra şi dedesubtul desenului se consemnează marca de înregistrare.
Cartuşul dreptunghiular situat dedesubtul tenantului este bogat ilustrat de
jur împrejur, cu motive vegetale şi zoomorfe, în stil baroc. Câmpul central include
o diplomă jubiliară, înconjurată de I O medalii, poziţionate deasupra unui însemn
heraldic. În continuarea cartuşului distincţiilor, un desen reprezintă clădirile, cu un
singur nivel, ale întreprinderii. Acestea sunt de forma unui careu închis pe trei laturi
şi jumătate. În interior, într-o curte, sunt prezentate, pe de o parte personaje prinse
în diverse activităţi comercial- profesionale, iar pe de alta, stocuri de produse stivuite.
Un înscris cu litere pe diagonală indică anul înfiinţării firmei, precum şi sediul
acestuia. Un altul, cu alt tip de caractere, atât mari cât şi mici, indică obiectul
activităţii.

Partea a doua a facturii, sub formă de coloană îngustă, încadrată între linii şi
elemente de capete de hârtie răsucită, cu diverse caractere, enumeră bogata ofertă a
fabric ii de pluguri.
Partea a treia şi ultima totodată, este cea destinată conţinutului comercial al
facturii. Partea superioară, cu litere tipărite, imitând cele de mână, stilizate şi înflorate,
de o mărime egală cu cea a numelui proprietarului de firmă din antet, consemnează
inscripţia Factura. Deasupra acesteia, în continuarea ci şi dedesubtul ei, linii
întrerupte indică alte spaţii de completat, în manieră de chestionar. În stânga
inscripţiei, documentul este timbrat cu o marcă din 1895, în valoare de 2 filleri. Sub
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toate acestea, între linii orizontale şi verticale, sunt consemnate informaţii legate de
tranzacţie. Totul se încheie prin precizarea faptului că, factura a fost achitată, purtând
pecetea şi semnătura proprietarului.
Literele utilizate: atât desenul cât şi caracterul literelor, sunt de o calitate
estetică mediocră. Tipul caracterelor utilizate formează un amalgam, fapt care
îngreunează o lecturare rapidă a ofertei. Faptu I este caracteristic pentru perioada de
început a acestui tip de comerţ modem, precum şi pentru acest spaţiu geografic,
într-un mediu provincial.
6. Factură fiscală emisă de Moara "Emilia" din Oradea, moară cu ,,a/ţuri
acţionat{, de energia aburului. (Vezi foto nr. 7)
Şi în acest caz, la fel ca şi în cele precedente, este vorba despre o factură ce
include pc o singură pagină întreg materialul imagistic al reclamei precum şi cel
comercial, având unnătorul conţinut:
actul fiscal poartă numărul de înregistrare 112;
antetul se prezintă sub forma unui desen grafic, secţionat printr-o
diagonală imaginară, ce porneşte din stânga-sus spre dreapta-jos. Sub
diagonala aparentă este desenată moara şi împrejurimile imediate, iar
deasupra denumirea firmei şi , se presupune, o emblemă a acesteia.
Denumirea documentului fiscal "Fac/urci .. ( "Szcimla ") se desprinde,
oarecum, din corpul antetului, fiind poziţionat pe dreapta, imediat sub emblemă.
Numărul de telefon al firmei Telefon: 13. sz. este consemnat în stânga.
Factura conţine atât text imprimat, cât şi text scris de mână, după cum
urmează:

Oradea la 29 octombrie 1901.
5,'. (timate) d. (estinatar): Internatul greco-catolic de fete, Beiuş. În urma
comenzii telefonice, pentru care vă mulţumim, v-am expediat azi, cu ramburs, pe
caleferatâ, cu destinaţia Staţia CFR Beiuş. 7 saci defâinâ de grâu, având o masă
totalâ de 595 kg, şi un preţ total de J57.florini ~i 54 jillfri, Jatt: consamnate tabelar
în cifre.
Timbrul fiscal care legalizează formularul este în valoare de I O filleri şi a
fost emis în anul 1898.
Avem speranţa că, marfa noastră va corespunde întrutotul dorinţelor
Dumnecn 1 oastră. Aşteptcim în continuare comenzile Dumneavomtră, a căror onorare
va beneficia de atenţia noastră deosebită.
Cu toată consideraţia, Moara "Emilia··, cu.funcţionare pe abur (text aplicat
cu ştampila). Semneazci cu semnă/urci autografă: Weinberger Jakah şi fiul.
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Returnarea ambalajelor (saci) se va/ace co,~form unei înţelegeri aparte.
Plăţile se vor efectua 111 mod direct societăţii noastre.
Numărul contului nostru bancar, deschis la Casa de Economii a Poştei
Coroanei Maghiare, este 669. Rugăm, a se efectua rambursul.fără ca firma noastră
să.fie obligată a plăti comisioane bancare.
Factura a fost tipărită la Imprimeria Hamburger şi Birkholz din Budapesta
(cu menţiunea pe dreapta, pe orizontală, înaintea tabelului).
Comentariul imaginii: antetul, sub diagonala imaginară, într-un arc de
cerc, include clădirea principală a Morii „Emilia", împreună cu două clădiri anexe
precum şi gardul din faţă. Desenul este simplist. Clădirea principală apare cu cele
patru niveluri ale sale. Acoperişul este prevăzut cu luminatoare pentru reglare tennică
şi aerisire. În spatele clădirii se distinge un coş de fum în plină activitate. Clădirea
este înconjurată de spaţii verzi. În faţa clădirii, două pontoane traversează pârâul
Peţa şi fac legătură cu strada. În capetele stradale al fiecărui podeţ, în parte, este
montat câte un stâlp din fontă, care susţine un corp pentru iluminat.
Transportul se realiza cu căruţe cu tracţiune animală 15 •
Desenul din spaţiul de deasupra diagonalei aparente consemnează denumirea
firmei. Sub aceasta, în dreapta apare o posibilă siglă a instituţiei: două valţuri incluse
în centrul unui medalion circular, stilizat, amintind de decoraţiunile baroce.
Literele: antetul utilizează cel puţin trei tipuri diferite de litere. Ele pornesc
de la tipul romanic şi sfârşesc cu caractere ce prevestesc maniera secesion.
Scrisul utilizat în cuprins este un amestec de text tipărit (mare parte imitând
scrisul de mână şi una mai mică, formată din litere mari de tipar alcătuiesc capul de
tabel/antetul al facturii). Cadrul (se remarcă aspectul estetic al acestuia) este conceput
de aşa manieră, încât să poată fi completat prin scriere de mână. Se mai distinge,
maniera elegantă (limbajul) de adresare dintre ofertant şi beneficiar, fapt ce
demonstrează, o dată în plus, existenţa în epocă a unui comerţ civilizat.
7. Factură fiscală emisă de Moara "Adria ", moară cu valţuri acţionată de
energia ahurului,fahrica de arpacaş şi decorticat mei,fabrica de .'ipirt, drojdie şi
distileria "Moskovit.\' Adolfşi Fiii" Oradea. (Vezi foto nr. 8)
Ca şi în cazul facturilor anterior prezentate, şi exemplarul de faţă reprezintă
o factură care include, pe o singură pagină, întreg materialul ilustrativ, atât cel de
reclamă cât şi cel comercial.
Imaginea nu reprezintă şi transportul feroviar de marfă deservit de locomotive cu abur, existent în
cu începere din anul 1882. De altfel. moara ·'Emilia" a obţinui autorizare de J'unc1ionare la 28
noiembrie 1889 (Arhivele Naţionale - Dircctia Judeţeană Bihor.fond Asocia/ia Micilor Meseriaşi.
dos. 6/ 1884-1936. r. 24)
1
~
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Textul antetului este tipărit şi în limba germană (Damp/iniihle, Rollgerste 11.
Hirseschâl-Fabrik "Ado(/ Moskovit.\ & Siihne ... ~\prit -, Raffinerie -, Spiritus. 11.
Presshe.fe-Fabriken), fapt ce adevereşte o largă circulaţie a produselor firmei. De
asemenea, şi adresa telegrafică ( Telegr. Adresse ): Adramosko. Oradea este
consemnată bilingv.
Factură a fost tipărită la Imprimeria "Vas Tivadar ", Budapesta ( consemnat
cu litere mărunte, pe verticală, în stânga-jos a antetului).
Conţinutul este următorul: Oradea la /6.februarie 1905
Către. Domeniul f.."piscopal de rit latin, Oradea.
Notă (în copie): 670 saci cu grâu. masa netei 550 chintale şi 40 kg ci 9,./0.
K.(oroane): /03./7.52. Adaos 2%. 206,9./ K. fota/: K.(oroane): 1055./,46
Recepţioner: indescţfrahil
Plătit.

Ştampilă

cu textul: Verificat. suma de 10347 coroane şi 52filleri, în cifre şi

litere este corectă. Oradea la 17 martie 1905. Transferăm: semnat indescifrabil,
administrator. contrasemnat ,contabil -casier).
În pagina actului fiscal s-a executat o operaţie matematică, fapt ce motivează
raţiunea cifrelor consemnate. De remarcat este rapiditatea, cu care s-a desfăşurat în
epocă operaţiunea (de la o zi la alta), la fel şi diviziunea riguroasă a atribuţiilor de
serviciu (recepţioner, administrator, contabil-casier). Aceasta dovedeşte, o dată în
plus, asumarea unei înalte responsabilităţi în procesul de producţie şi comercializare.
Comentariul imaginii: antetul se desfăşoară pc suprafaţa a patru câmpuri:
pe două rânduri şi pe două coloane. Trei dintre ele prezintă, prin desene grafice,
clădirile fabricilor amintite. Desenul din stânga-sus reprezintă întrega instituţie,
aşezată pe un teren de formă pătrată. Se distinge atât clădirea principală ridicată pe
şase niveluri, cât şi clădirile anexă. Imaginea este încadrată de două arcuri de cerc
formate din textul cu denumirea uneia din întreprinderi, în partea superioară respectiv
fragmentul stilizat al literei A ( din denumirea "Adria" a morii), în partea inferioară.
Imaginea din stânga-jos, încadrată într-un chenar dreptunghiular,
asemănătoare ca formă unui card bancar de azi, reprezintă, de asemeni, imaginea
generală a unei fabrici alcătuită din nenumărate corpuri de clădire.
Ilustraţia din dreapta-jos, mai puţin aglomerată decât primele reprezintă,
sub acelaşi format ca şi anterioara, tot o întreprindere, cu diverse corpuri de clădire.
Toate trei imaginile au în comun un coş de fum, indicând caracterul industrial
al funcţionării, precum şi reprezentarea unor căi ferate şi garnituri de tren tractate
de locomotive cu abur, în funcţiune, circulând pc mai multe linii. Desenul ilustrează
transportul cu tracţiune animală.
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Al patrulea câmp, cel din dreapta-sus al antetului, conţine diferite caractere,
dintre care se distinge, stilizat, numele de „Adria ". Două grupe de medalii (patru în
stânga-mijloc şi şase jos-mijloc ilustrează, presupunem, diferitele premii obţinute
de către întreprinzători, cu prilejul participării la unele competiţii interne şi
internaţionale).

Partea facturii destinată înregistrării operaţiunii comerciale, se deosebeşte
de cele prezentate anterior, prin faptul că a fost completată în momentul întocmirii,
prin scrierea textului cu ajutorul unei maşini de scris (dactilografiere, o altă noutate
care tocmai se răspândea în epocă).
Caracterele utilizate în antet sunt clasice, având literele simple, fără serife,
deosebindu-se între ele doar prin mărime şi consistenţă. Denumirea „Adria ·· face
disonanţă faţă de restul textului, fiind desenată din litere stilizate, dintre care litera
A se evidenţiază cel mai mult.
Caracterele utilizate la dactilografiere sunt cele specifice maşinilor de scris.
Literele mari sunt cu serife şi împreună cu cele mici sunt de tip italic.
8. Factură fiscală emisă de Antrepozitul de oţelărie şi maşini "A11dre11yi
Kdroly şi fiii". (Vezi foto nr. 9)
Pe avers: Oradea, la 16 august 1906.
Factură nr. 22. Număr de ordine 4805.
Depozit de plăci/tablă din oţel, piese turnate din oţel şi fontă, unelte şi
feronerie, sobe din fontă, bucătării transportabile, oale şi alte echipamente de uz
casnic. Depozit de maşini agricole şi accesorii, uleiuri de maşină şi unsori pentru
mecanisme.fine.
Adresi'i telegramă: Andrenyifiai, Oradea.
Cont giro deschis la Banca Austro-Ungară. Contul bancar deschis la ca.m
de economii a poştei, are numărul 530.
Cumpărător/achizitor: Internatul greco-catolic de fete, Beiuş. Avem onoarea
de a vă trimite factura cu produsele achiziţionate de /afirma noastră şi vă rugăm să
ne viraţi în cont suma de 6 coroane şi 91 filleri. Suntem onoraţi În a aştepta viitoarele
Dvs. comenzi.
Cu deosebiti"i stimă, (cu semnătura în manuscris şi ştampila cu înscrisul)
ppa. Andrenyi Karoly şi Fiii.
Chitanţă

Conform comenzii v-am trimis pe cheltuiala şi riscul Dvs., prin poştă. Textul
este o combinaţie de caractere tipografice gen scriere caligrafică, cu intercalări de
spaţii libere punctate sau liniate care au fost completate prin scris de mână, tot
caligrafic.
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Timbrat cu o marcă poştală de 2 filleri/anul 1903.
Plătibil la Oradea. Tipărită la tipografia Sonnenfeld Adolf, Oradea, deasupra
liniei chitanţei, totul pe orizontală.
Pe verticală stânga. de jos în sus: Reclamaţii ulterioare se pot.face în termen
de până la 8 zile de la data preluării ,mir.fii.
Pe verticală dreapta, de sus în jos: Pentru depăşirea termenului de plată se
va calcula o dobândă de 6% din suma Înscrisă pe.factură.
Toate cele patru enunţuri, atât pe orizontală cât şi pc verticală au fost tipărite
atât cu litere mari cât şi cu litere mici de tipar. Ele diferă, una de alta, prin mărimea
caractere lor uti Iizate.
În câmpul facturii este consemnată, cu scris de mână caligrafic, următoarea
comandă: 5,3 kg medve /ah (neidentificat, posibil prag de teracotă), 3 buc. cot ţeavâ
gaz. Ambalare - 30 timbrul.
Reducere de 50% la cot ţeavă KaZ.
În partea dreaptă a chitanţei sunt consemnate preţurile, finalizate în partea
de jos cu suma de 6,91 coroane.
Comentariul imaginii: Prima treime a documentului fiscal conţine antetul
firmei comerciale. În partea superioară a antetului, în stânga, cu litere tip caligrafic
de tipar sunt menţionate: numărul facturii ... , numărul paginii: 22, şi numărul de
ordine: 4805. În continuare, de la jumătate spre dreapta, sunt înscrise numele oraşului:
Nagyvarad (Oradea) şi data: 1906 aug 16.
Antetul este o combinaţie de trei desene, însoţit de texte de diferite fonne şi
caractere având drept scop promovarea, prin reclamă, a finnei şi a produselor sale.
Partea grafică a antetului consemnează numele firmei: Andrenyi Karoly şi
fiii - comerţ cu obiecte din.fier. Dedesubt, pc orizontală, în ordine succesivă, sunt
dispuse trei casete, de mărimi şi forme diferite, reprezentând prin desen grafic:
exteriorul clădirii. ce adăpostea magazinul; urmată de o imagine interioară cu
mărfurile etalate şi uriaşa clădire a depozitului firmei. Prima imagine are consemnată
deasupra: spaţiul comercial şi reprezintă hala comercială, edificiu cunoscut anterior
sub numele de Magazinul Andrenyi, mai apoi Oţelul, din azi Piaţa I Decembrie
1918. Deasupra celei de a doua imagini, care reprezintă interiorul magazinului,
precum şi etalarea ordonată a mărfurilor, poartă deasupra inscripţia, curtea
magazinului. Se remarcă marele acoperiş în două ape, construit din fier şi sticlă, o
noutate a acelor vremuri, îndeplinind rolul de apărător împotriva intemperiilor precum
şi cel de luminator natural. A treia imagine reprezintă impozanta clădire cu trei
niveluri, segmentată în trei, prin trei axe, vizibilă şi azi pe malul Crişului Repede.
Deasupra imaginii indicaţia: depozit pe malul Crişului.
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Ultimul rând, segmentat şi el în trei, este destinat informaţiilor şi reclamei
legate de adresă, de domeniul de activitate al firmei, precum şi contul bancar, după
cum s-a şi specificat mai înainte.
Literele: caracterele utilizate au o mare varietate. Unele din ele sunt de tip
eclectic, cele mai mari de altfel, şi indică numele firmei şi oraşul. Altele de tipar, cu
litere mari şi mici, în manieră clasică, în parte fără serife, mai apoi şi cu serife,
completează restul textului. Partea centrală şi de jos este o combinaţie de scris
caligrafic tipărit, combinat cu scris caligrafic de mână, sub formă de formular ce
urmează a fi completat. Unele indicaţii, precum numele beneficiarului, mijlocul de
plată, denumirea mărfii vândute, la fel ca şi operaţiunile cu cifre ce reprezintă
preţul sunt completate cu scris caligrafic de mână.
9. Factură emisă de Întreprinderea ,te beton şifier-beton "Rosenberg lzso ",
fabrică de articole din ciment şi piatră llrtijicială, imlustrie de asfalt. (Vezi foto

nr. I O)
Adresă telegramă:

Rosenberg lzso, Oradea.
ciment impregnat, producţie ţigle - 1.000.000 buc. pe an.
Birou: str. Kossuth Lajos nr. 3, telefon: 67.
Platforma industrială: Calea Clujului nr. 48. telefon: 465.
Cont deschis sub nr. 8642 la Casa de Economii a Poştei
Factura propriu-zisă m.:upă cdt: <luuă treimi inferioare ale paginii.
Este o combinaţie de tipărituri tip scris de mână caligrafic, sub formă de
chestionar, completat în spaţiile goale cu scris de mână caligrafic.
Cea de a treia, şi ultima totodată, parte conţine aceleaşi tipuri de caractere
tipărite, completate cu texte cu litere mari şi mici de tipar, atât cu serife cât şi fără.
Textele sunt incluse într-un formular liniat pe orizontală şi verticală.
În partea stângă, peste spaţiul ce leagă al doilea câmp cu cel de-al treilea
este lipit un timbru fiscal în valoare de 2 fii Ieri, din anul 1903, reprezentând coroana
Ungariei, având deasupra crucea îndoită.
Conţinutul facturii este unnătorul: ., 1./ octombrie 1907.
Eminent Domeniului episcopal de rit latin, Oradea. Conform comenzii
domnului inginer Bardon, pentru care vă aduc mulţumiri, şi pe care am onorat-o,
am cinstea si"i vă servesc cu această factură. Suma de I 5 coroane şi 92 fi/Ieri, rog
să se vireze în contul meu. Aşteptând urmi"itoarele Dvs. comenzi, rămân cu stimă,
Rosenberg lzso. fabricant de articole din ciment. Întreprinzător de construcţii din
beton şi.fier-beton. Oradea.
Specialităţi:
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Am trimis pe cheltuiala şi riscul Dvs., pe cale.feratâ: 4 saci a 60 kgfiecare,
ciment Portland la un preţ total de 13 coroane şi 92 _fi/Ieri, 4 buc. sac Portland
returnabil, la un preţ de 2 coroane.
Trimis preotului paroh Besser, la .\"taţia de cale ferată Barimd'"·
Notă. Nu ne asumăm rchpunderea pentru deteriorarea mărfii În timpul
transportului. Reclamaţii ulterioare se pot face în termen de până la 8 zile de la
preluarea mărfii.
Tipărită la Tipografia Sonnenfeld Adolf: Oradea. "
Comentariul imaginii: antetul este un grupaj format din trei imagini, una
centrală sus şi două

laterale jos, combinate cu text tipărit cu diferite tipuri de caractere.
Partea de desen mai include şi câteva modele de produse finite(dale), probabil cele
aflate în producţia întreprinderii, precum şi o medalie primită de către întreprindere.
Prima imagine, încadrată într-o ramă ovală, prezintă curtea interioară a întreprinderii.
plină de produse finite, aliniate în paralel şi intercalată cu personaje aflate în procesul
muncii. Această imagine este mărginită, la stânga şi la dreapta de texte care prezintă
obiectul de activitate al întreprinderii. Un perete de fondal, din imagine, precizează
şi el obiectul activităţii.
A doua imagine, sub formă de dreptunghi prezintă, de asemenea, o curte
imensă a întreprinderi, plină de elemente de tuburi şi guri de canal prefabricate,
stivuite într-o ordine perfectă. În plan secundar. se văd clădirile anexe ale
stabilimentului, construite în fonnă de careu, cea mai mare fiind cea din dreapta,
care are şi un coş de fabrică. Pe unul din perenţii laterali, cu litere mari, este înscris
numele proprietarului. În prim plan o căruţă cu platfonnă, trasă de doi cai, este
încărcată de un grup de muncitori. În spatele lor, un alt muncitor manevrează un
vagonet pe şine, încărcat cu produse finite. Mai apar, răzleţ, figuri umane, în curtea
întreprinderii.
A treia imagine. situată în dreapta jos, având forma unui scut madieval lăţit,
în îaţişează o clădire cu un nivel, probabil sediul administrativ al firmei de pe Calea
Clujului., având o poartă marc spre exterior. Prin fata clădirii trece o locomotivă cu
abur, tipică începutului de secol XX, tractând două vagoane de marfă închise. În
spatele clădirii se observă din nou coşul fabricii. Pe stradă şi pe trotuar circulă
diferite personaje. Marginea scutului se aseamănă cu pavimentul unei borduri
stradale.
Literele: caracterele utilizate, cu referire aici doar la cele din antet, sunt
desenate în manieră secesion. având linii curbe, intercalate cu linii drepte, în parte
11
•

Bârând - localitate. azi în Ungaria. în apropiere de Piispiikladâny
https://biblioteca-digitala.ro

(19)

Facturi comerciale personalizate 111ili=ate în Oradea

255

simple, în parte trasate prin linii duble paralele, ele desemnând numele patronului şi
al localităţii. Acestea sunt prevăzute şi cu serife. Ase avea în vedere că anul emiterii
facturii este unul de vârfîn ce priveşte edificarea unui şir întreg de clădiri în maniera
stilului mai sus menţionat, sub aspectul său austriac, lucru care a influenţat o serie
de alte clemente vizuale ale artei şi industriei ..
1O. Factură emisă de Societatea Anonimă "Tipografi" şi Librăria
RomâneC1.'tc,i", Oradea-Mare. Este tipărită în limba română (Vezi foto nr. 11)
Pe avers: Tipografia şi librăria Românească, Societate Anonimă- OradeaMare. Executci promt tot.felul de lucrări de artă grafică, legătorie modernei de cârţi
şi.fabrică de cartonage.fabrică specială de registre şi mare depozit de plicuri, cârţi
didactice, literare, reviste şi furnituri de birou.
Adresei Tipogrqfie: str. Francisc Deak nr. 2, Telefon: 10-02.
Adresă Librărie: str. Parcul Traian nr. 6, Telefon 10-16.
Pe revers: / 3 decembrie 1922, Oradea-Mare.
Notă. Domnul Denes /mre, Loco.
700 coale oficiu primpretor ?. şasesutepatruzeci lei s-au ridicat pentru
imprimantele mai de sus. Semnătură indescifrabilă. Ştampila: Tipografia şi librăria
Românească, Societate pe Acţiuni, Oradea-Mare.
Timbru.fiscal În valoare de /O bani.
Tiparul Tipografiei.
Comentariul imaginii:Este una din ultimele facturi ale eşantionului
prezentat, de dimensiuni reduse şi totodată una din primele facturi de acest fel tipărite
în limba română, vizând comerţul din oraşul Oradea-Mare. Textul mai sus reprodus
este divizat într-o serie de casete suprapuse, majoritatea pe orizontală. Cele două
casete pe verticală, dispuse la stânga respectiv dreapta textului, conţin un mic element
decorativ, abstract, în maniera Art Nouveau, trimiţând cu gândul fie la un scarabeu
egiptean, fie la un element floral în stare de boboc.
Caracterul literelor utilizate pe avers se divide în două: o parte sunt realizate
în maniera renascentistă, în timp ce o altă parte poartă amprenta unor elemente ce
amintesc de epoca secesion.
Reversul conţine atât litere tipărite, de diferite forme, cât şi scriere de mână
într-o manieră caracteristică epocii, într-o exprimare plăcută.
11. Factură emisă de Soc:ietatea Anonimă Stabilimentele Româneşti
"Melocco ". Este tipărită în limba română. (Vezi foto nr. 12)
4 septembrie 1929, Oradea, str. Ştefan Octavian /osţf"nr. 16.
Telefon: 294.
https://biblioteca-digitala.ro
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Cumpărâtor:

Episcopia de rit latin Oradea, Loco
De.,pre produ.'iele destinate izolaţiei. transportate Parohiei din Seleuş.
Plătihil şi improcesuahil În Oradea.
2,6./ m plac:â la un preţ total de 634 lei, 60 kg ciment la un preţ de 198 lei.
Total: 83./ lei.
Plătibil: guvernator apostolic.
Factură plătită

la 9 octombrie 1929.

Stampila: Stabilimentele

Româneşti

Melocco, Societale Anonimii.

Semnăturii: lndescţfrabil.

Timbru fiscal este în valoare de 2 lei, şi reprezintă portretul regelui Ferdinand
I.al României.
Comentariul imaginii: în antet figurează imaginea fabricii Melocco,
societate anonimă, într-un desen inclus între o fâşie decorativă conţinând titulatura
amintită şi o inscripţie (Stabilimentele Româneşti) sub formă de arc de cerc, care
acoperă imaginea. Literele utilizate sunt de diferite forme: de la uncie cu tentă
renascentistă, la fonturi compozite şi la caractere ce imită scrisul de mână şi nu în
ultimul rând un text având caractere bătute la maşina de scris. Totul este întregit
prin intervenţia caligrafică a unor însemnări conţinând inclusiv şi semnături.
Literele: caracterele utilizate, au şi ele o oarecare diversitate, chiar dacă nu
atât de mare ca şi a celor utilizate la celelalte facturi de referinţă. Este o combinaţie
de litere mari de tipar, unele clasice. altele stilizate, intercalate cu litere mari şi mici
de tipar, cu un slab accent, care aminteşte secesionul şi litere de mână tipărite. Partea
de chestionar din factură este completată prin dactilografiere. O infimă parte din
final, în continuarea timbrului fiscal, conţine unele consemnări de mână realizate
cu condeiul, a căror ortografie este grosieră în comparaţie cu cele de la începutul
secolului.
Publicarea acestor chitanţe, nu înseamnă şi un studiu exhaustiv al domeniului.
Autorii studiului îşi asumă responsabilitatea de a fi semnalat existenţa unor astfel
de documente şi de a fi deschis câteva drumuri spre un studiu aprofundat, care ar
putea scoate la lumină o scrie de noutăţi în ce priveşte comerţul, producţia industrială
din epocă, denumiri de întreprinderi de producţii şi comerciale, familii de comercianţi,
modalităţi de a face grafică publicitară, posibilităţi de recunoaştere a unor produse
prin sigla producătorului şi nu în ultimul rând evoluţia tipăriturilor şi al gustului
artistic din epocă.
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PERSONALIZED COMMERCIAL BILLS USED IN ORADEA
BYTHE ENDOFTHE 19'11 CENTURY ANDTHE
BEGINNING OF THE 20 th CENTURY
ABSTRACT

At the end of the 19th century the overgrowing urbanizat ion formed a new
type of social strat a 's consumers in Oradea.
Even through the street venders and boroughs continued to still exist and
work on, the shops began to appear and increase, thus offering specifically a large
variety of products. The local aristocracy and the developing social strata establishcd
new commercial companies, warehouses, offices tobe represented, and shops for
display and for sale.
Each ofthese units published its advertising in the daily newspapers ofthat
time, and they ordered illustrated commercial invoices.
This work shows the invoices of the following companies (see the pictures):
Kugler Albert:~ iron shop and agricultural machine warehouse, , "Nagy Gyula"
Brushes and lime brushes warehouse, Laszlo and Hunyadi s steam mills,
"Emilia "steam mills, "Adria "steam mills, Andrenyi Karoly and son ~- steel objects
and agricultural machine warehouse, "Rosenberg Izso "concrete and concrete steel
company, cement, artţficial stone factory, asphalt industry, "Romanian PrintinR
House and Library " Anonymous Society, Oradea and "Melocco ·· Anonymous
Society.for Romania,1 Works.
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Foto nr. 3. Factura fi scală emisă d
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Foto nr. 5. Factura fiscală emjsă de Societatea
pe acţiuni Morile reunite "Laszlo şi Hunyadi ''

Foto nr. 6. Factura fiscală emisă de
Fabrica de pluguri şi unelte agricole
.. Fiul lui Gitye Demeter"
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Foto nr. 7. Factura fiscală
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Foto nr. 9. Factura fiscală emisă de
Antrepozitul de oţelărie şi maşini
"Andrenyi Karoly şi fiii "
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de Societatea Anonimă "Tipografia şi librăria Românească ,.
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ORIGINILE INTELECTUALE ALE DOCTRINEI AUTONOMIEI ARTEI
ŞTEFAN

GAIE

Abordând problema desacralizării lumii, Mircea Eliade aminteşte faptul că
.,în Extremul Orient ,.emoţia artistică" mai păstrează, chiar şi pentru învăţaţi, o
dimensiune religioasă"'. Această constatare este valabilă însă până târziu şi pentru
cultura europeană occidentală. Atunci când vorbim despn: artă în termenii importanţei
ei pentru paradigma modernităţii, ne referim poate mai mult decât la orice altceva la
dreptul inalienabil al aritstului de a se exprima liber. Noi, modernii, presupunem
acest drept ca fiind de la sine înţeles. în vreme cc de fapt el este în mod esenţial o
cucerire relativ recentă faţă de secolele anterioare în care arta era implicată în
legitimarea a ceea ce Weber numea ,.autoritatea tradiţională" - fie ea sub forma
mitului (Iliada lui Homer), religiei (pictura medievală creştină), sau a dreptului
divin al regilor (arta de curte).Această încastrare a artei în perspectivele tradiţionale
asupra lumii, a fost descrisă de Benjamin drept „funcţia cultică" a artei2, care este
pusă de gânditorul german în contrast cu .,valoarea expozitivă" a artei, adică cu
statutul complet secularizat al acesteia, dobândit în secolul al XVIIJ-lea, atunci când
arta a fost chemată să joace un rol constitutiv în formarea sferei publice burgheze.
Dificultatea localizării unui început pentru modernism, ca mod al practicii artistice,
poate fi conectată cu faptul că „arta" însăşi. ca o instituţie socială şi ca o categorie
distinctă a gândirii, apare abia odată cu societatea modernă. Arta este prin urmare
un produs, sau, mai exact, un aspect al modernităţii. Este adevărat că Meyer Schapiro
a descoperit rădăcini ale sensului modem al artelor în .. gustul conştient" al
spectatorilor din secolele XI şi XII „pentru frumuseţea lucrăturii, materialelor şi
instrumentelor artistice, distinctă faţă de semnificaţia lor religioasă", găsită în ceea
Mircea Eliadc, Sacrul şi profanul, Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 49
Walter Benjamin ...Opera de artă în epoca reproducerii mecanice", în Walter Benjamin. /luminciri.
Editura Univers, Bucureşti. 2000. pp. 123-124
1

1
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ce era atunci numit „artă" (i.e. produse ale îndemânării). Putem accepta acest lucru,
cu menţiunea pe care o face de altfel chiar Schapiro. că regăsim deja aici o relaţie
incipientă cu „dezvoltarea urbană" şi cu „relaţiile sociale cc apar în urma întăririi
puterii economice a unei noi clase a comercianţilor şi artizanilor'".
Evoluţiile ulterioare vor veni odată cu aprecierea unui obiect bine făcut şi,
în primul rând, odată cu statutul nou pe care-l vor pretinde pictura şi sculptura în
Italia renascentistă şi apoi în nordul Europei. Până în secolul al XYlll-lea, pictura,
muzica, dansul şi arhitectura erau fixate, împreună cu poezia, ca .,graţiile" esenţiale
ale vieţii nobilimii şi ierarhiei eccleziastice. Abia clupă mijlocul acestui secol,
categoria „artei'' - mai exact a ,.artei frumoase" - se fixează ca nume pentru obiectele
şi perfonnanţele valorizate în primul rând nu pentru contribuţia lor la măreţia sau
demnitatea unei persoane, regim, context sau ceremonie, ci ca atare. Obiectele de
artă vor fi treptat desprinse din contextul lor originar, colecţionate şi expuse în
muzee, dobândind astfel o genealogie ca membri ai unei clase distincte de obiecte.
Din acest moment, oamenii vor începe să facă obiecte special pentru astfel de colecţii
- obiecte de artă.
Obiectul de artă devine astfel produsul „non-practic" al unui geniu creativ,
mai degrabă liber decât supus unor tradiţii sau canoane. Acest obiect este făcut de
dragul lui, pentru el însuşi şi nu pentru vreo răsplată materială. Dar în procesul în
care pictura, sculptura şi muzica trec de la vechea clasă a aristocraţiei la noua clasă,
consolidată între timp, a burgheziei, caracterul lor se modifică. Din momentul în
care arta nu mai arc menirea doar de a decora şi de a glorifica viaţa .,celor mari", ea
devine cultură, adică produs al muncii, expresie a taknLUlui imJivil.lual cât :;;i încarnare
a glorificării trecutului. Arta, remarcă Werner Hofmann, rămâne „singură în faţa ei
însăşi" şi ,, ... nemaiavând sarcina de a împodobi biserici şi palate, de a portretiza
principi şi de a furniza tablouri pentru galeriile colecţionarilor, conştiinţa artistică
şi-a câştigat o nouă dimensiune, aceea a libertăţii, care deschide calea cercetării
consecvente a problematicii artistice 4 ''.
Versiunea secolului al XVlll-lea asupra istoriei artei ne spune o poveste a
apogeului şi declinului, cu Grecia clasică aflată pe cel mai înalt pisc, creaţiile ei
fiind egalate doar de Renaşterea matură. Arta era exemplificată de antici, ale căror
creaţii erau văzute ca reprezentând o valoare standard eternă (,.clasică"), faţă de

' Meyer Schapiro ... On the aesthetic attitude in Romanesque art". în Romc111esq11e Art, Selected
Pa pers. vui. I. Hrauih.:1. Ne" York. 1977. p. 21
• Werner llofmann. hmclamentele artei moderne, Editura Meridiane. Bucureşti. 1977. voi. I. p.
49
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care trebuie judecat prezentul. Antichitatea mai reprezenta în ochii acestui secol şi
încarnarea virtuţii sociale şi a raţionalităţii, ea apărând deci ca non-istorică în sânul
domeniului culturii. Modernitatea, prin contrast, era văzută ca fiind marcată de
creşterea fragmentării sociale şi individuale - implicând pierderea definitivă a acelei
lumii sociale unificate (imaginare) a anticilor - datorată diviziunii muncii şi a
sistemului de piaţă.
De la începutul secolului al XIX-iea arta începe tot mai mult să fie văzută
ca o sferă ideală în care reintegrarea personalităţii individuale şi a totalităţii sociale,
deşi neatinsă în realitatea concretă, poate fi totuşi obţinută. Arta a fost în acelaşi
timp gradual redefinită drept căutare a frumosului în experienţa individuală,
experienţă care este în mod necesar una a prezentului. Arta se orientează astfel tot
mai mult înspre modernitate; ea devine nu doar o artă a timpului ei, ci o artă a
acestui timp, sfărşind prin a deveni „modernistă". În urma acestei redefiniri, arta ca
atare, şi nu doar arta „clasică" a trecutului, devine întruparea ,,anticului", (adică
eternului), cu alte cuvinte a unor valori mai înalte decât cele ale vieţii cotidiene. Ea
operează prin găsirea corespondenţelor, altfel secrete, dintre elementele unei
experienţe fragmentate şi prin descoperirea frumosului în mijlocul pennancntei
,,agitaţii'' a omului modern.
În căutarea ,,acelui ceva pe care să ne fie îngăduit să-l numim modernitate"
-scria Baudelaire în eseul său dedicat lui Constantin Guys-pictorul vieţii moderne
îşi propune să „desprindă din modă ce poate ea conţine ca poezie în istorie, să
extragă veşnicul din tranzitoriu." Aceasta deoarece, explică în continuare Baudelaire:
„Modernitatea e tranzitoriul, trecătorul, contingentul,jumătatea artei, a cărei cealaltă
jumătate este veşnicia şi imuabilul5." Arta modernă se află deci în căutarea eternului,
pe care se presupune că ar trebui să-l întrupeze în noul veşnic schimbător ce
caracterizează societatea modernă.
Ideea autonomiei artei este cu siguranţă una dintre axiomele cele mai
importante ale esteticii moderne, dacă nu chiar principiul ei central. Această idee a
devenit marca unui nou mod de experienţă estetică, distinct faţă de modurile practice,
morale, cognitive şi religioase. Ea are o istorie mai mult decât interesantă şi se
regăseşte într-o serie de tenneni (pe care fără a simplifica prea mult, îi putem considera
ca fiind sinonimi): ,,estetism", ,,artă pură", ,,artă de dragul artei", ,,I 'art pour I 'art",
,.poesie pure".
' Charles Haudelairc ... Pictorul vieţii moderne•·. în Charles Baudelaire. Pictorul vieţii moderne şi
alte curiozitu/i, Antologic. traducere şi note de Radu Toma. Editura Meridiane. Bucureşti. 1992. pp.
390-391
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doctrinei, exprimată în termeni uzuali, constă în ideea că arta nu are
scopuri religioase. morale, cognitive, sociale sau orice alt gen de scopuri extraestetice.
Singura raţiune de a fi a operei de artă este aceea de a fi frumoasă, bine structurată,
bine scrisă. Nu .,învăţăm" din artă absolut nimic despre viaţă. Arta evoluează deci,
în mod exclusiv, pe propriile ei fundamente; ea nici nu afectează, nici nu reflectă
circumstanţele sociale, istorice sau biografice ale creării ei. Arta este prin urmare
ceva (o combinaţie de imagini, culori, cuvinte: un sistem de semne, o pură ficţiune,
etc.), iar lumea reală este altceva.
Vorbind despre estetism, Adrian Marino atrage atenţia asupra faptului că
acesta este o noţiune profund echivocă. cu o semantică dintre cele mai aproximative.
Estetismul este, .... concepţia de viaţă care proclamă supremaţia absolută a valorii
estetice, prin impunerea unei ierarhii preferenţiale. exorbitante şi absolute. [... ] În
ordinea estetică a existenţei, arta constituie singura valoare, obiectele, ideile şi
sentimentele nedobândind interes şi semnificaţie decît în măsura în care produc
emoţii sau evocă reprezentări estetice'"". Elementele specifice care ar caracteriza
estetismul sunt, conform aceluiaşi autor. următoarele: atitudinea de supremă
indiferenţă, disociere şi izolare de toate valorile; subordonarea totalei a valorilor
criteriului estetic unic: ostilitatea pentru tot ce nu este artă 7. Jar atunci cînd „concepţia
estetică de viaţă se exprimă într-un program de acţiune, estetismul devine o metodă
specifică de transformare a vieţii În operă de artă" 8 •
Această atitudine radicală a dat naştere şi unei dilemei pc care nu o poate
rezolva estetismul: cum să te raportezi la o operă de artă care aduce cu sine un mesaj
rasist sau militarist, cum au fost nu puţine în secolul al XX-iea (să ne amintim de
exemplu de unele dintre poemele lui Ezra Pound sau dintre filmele lui Leni
Riefenstahl). Răspunsul estetist standard este cel de a respinge aceste obiecţii ca
irelevante, ca ţinând de „conţinutul'" operei şi de a ne îndemna să ne concentrăm
doar asupra formei, tehnicii şi stilului. Locus classicu.\ al acestei poziţii îl constituie
atitudinea fiului lui Benito Mussolini, care, atunci când comenta raidurile aeriene
din războiul italo-etiopian, ridica în slăvi.frumuseţea detonării bombelor, comparândo cu înflorirea florilor. (Sau, ca un ecou mult mai apropiat de noi a acestei poziţii,
amintim scandalul provocat de afirmaţia şocantă făcută de cunoscutul compozitor
Karlheinz Stockhausen, care a numit atentatul terorist asupra World Trade Center
din New York „o operă de artă").
'· Aclrian Marino, /Jic/ionar de idei literare, Editura Eminescu.
7
ibidem. pp. 628-629
• ibidem, p. 630

Bucureşti.
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Trebuie să mai adăugăm faptul că ideea unui domeniu estetic, total separat
de viaţă, este o noţiune specific occidentală. Autonomia artei este o ideologie care
apare în jurul anului 1800, iar ca orice ideologie, arc o istorie. Vom urmări această
evoluţie pe trei paliere: ca parte a proiectului iluminist, impunerea acestuia în Franţa
anilor 1830 şi în relaţia sa echivocă, dar esenţială, cu cealaltă ideologie determinantă
pentru constituirea modernităţii estetice, avangardismul.
Originile iluministe ale autonomiei artei
Arta este o ,.invenţie" a secolului al XVIII-iea. Bineînţeles că diferitele arte
individuale sunt la fel de vechi ca însăşi civilizaţia umană, iar speculaţiile despre
ele şi despre relaţia dintre ele datează din antichitatea clasică. Totuşi, aşa cum arată
printre alţii Paul Oskar Kriesteller, abia în secolul al X V III-iea artele au început să
fie considerate ca fiind un domeniu distinct, aparte faţă de meşteşuguri, ştiinţe şi
alte activităţi umime. Citez din concluzia eseului său „The Modern System of the
Arts": ,,Punerea artelor vizuale în acelaşi grup cu poezia şi muzica. şi anume în
sistemul artelor frumoase cu care noi suntem familiarizaţi, nu exista în Antichitatea
clasică, Evul Mediu sau Renaştere. Cu toate acestea, criticii au contribuit la
constituirea sistemului modem al artelor, prin comparaţia pe care au făcut-o între
poezie şi pictură, precum şi prin teoria imitaţiei care stabilea o legătură între pictură
şi sculptură, poezie şi muzică. Renaşterea a adus cu sine emanciparea celor trei arte
vizuale în faţa meşteşugurilor; a multiplicat comparaţiile dintre feluritele arte, mai
ales dintre pictură şi poezie, şi, a pus bazele unui interes amatoristic pentru arte,
înclinând să le aducă laolaltă din punctul de vedere al spectatorului, cititorului şi
ascultătorului mai degrabă decât al artistului. Secolul al XVII-iea a fost martorul
emancipării ştiinţelor naturale, deschizând astfel calea unei mai evidente separări
între arte şi ştiinţe. Doar secolul al XVIII-iea, mai ales în Anglia şi Franţa, a produs
tratate elaborate scrise de amatori, în care diferitele arte frumoase erau grupate
împreună, comparate între ele şi combinate într-o schemă bazată pe principii
comune"9 • Arta, în sensul ei modern, de înglobare a tuturor artelor frumoase, este
produsul unui proces gradual de reconfigurare a activităţilor umane. Un moment
important în acest laborios proces 1-a constituit publicarea în 1747 a tratatului Abatelui
Charles Batteux, Le.\" heaux-arts reduits a un seul principe. Distingând .,artele
mecanice·· -care au ca obiectiv satisfacerea nevoilor oamenilor-de artele „a căror
finalitate este plăcerea", Batteux a încadrat muzica, poezia, pictura, sculptura şi arta
gesturilor sau a dansului în cea de-a doua categorie şi le-a numit „arte frumoase".
9

Paul Oskar Kricstcllt:r... The Modern System of Arts". în Problems in Aesthetics, Morris Weiss
(editor). Macmillan, New York. 1970. pp. 160-161
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Deoarece arhitectura şi elocvenţa nu păreau a-şi găsi loc în nici una dintre aceste
două categorii, ci a statuat existenţa unei a treia categorii, intennediare, care combina
obiectivele utilului cu cele ale plăcerii.
Batteux grupa împreună artele sub venerabilul concept al imitaţiei. Scopul
său era, aşa cum chiar el susţinea. cel de a demonstra că imitarea naturii este „obiectul
comun" al artelor şi că ele diferă între ele prin mijloacele pe care le folosesc ,.culori, în cazul picturii", .,vorbirea'' în cazul poeziei. ,.Noutatea rezidă - remarcă
Tatarkiewicz - în denumirea de arte „frumoase'' - şi - mai mult. în reunirea într-o
singură grupă a multor arte aşa de diferite din atâtea puncte de vedere. ca artele
plastice, arta cuvântului şi muzica" 10 •
Pentru Batteux, ca de altfel pentru majoritatea criticilor neoclasici, imitarea
naturii implică automat idealizarea acesteia. Pentru a fi pe placul unei audienţe
rafinate, artistul trebuie să lucreze asupra naturii, îmbunătăţind-o. Derivat prin
abstracţie dintr-o clasă de particularităţi, acest compozit ideal se numeşte „natură
frumoasă'". Arta, este deci pentru Batteux, imitarea unei naturi agreabile nouă. adică
imitarea „naturii frumoase".
Denumirea de „arte frumoase", precum şi împărţirea propusă de Batteux
(excepţie făcând cca de a treia grupă) a fost preluată în 1751 de D' Alembert în al
său Discours preliminaire la Enciclopedie, după care a trecut şi în celelalte limbi
europene. În Gennania, până la apariţia în 1751 a primeia dintr-o seric impresionantă
de traduceri, speculaţia nativă a lansat o nouă fonnă de filosofie care împărtăşea
aceleaşi interese care îl inspiraseră pe Batteux. Această filosofie se vroia a fi o nouă
ştiinţă, cea a ,.cunoaşterii senzoriale", pe care fondatorul ei, Alexander Baumgarten,
a numit-o „estetica", având printre scopurile ei majore cel de a construi o teorie
generală

a artelor.

Publicarea în 1751 a tratatului intitulat Aesthetica 11 al lui Baumgarten, cel
pe care Herder îl va numi „Aristotel al timpurilor noastre" şi faţă de care Kant s-a
simţit profund îndatorat, a deschis calea mutării centrului speculaţiei asupra artei în
Gennania. Pentru a înţelege noutatea profundă pe care a adus-o această lucrare
trebuie, înainte de a-l asculta pe Baumgarten, să ne oprim în câteva cuvinte asupra
contextului în care se formează acesta. Opera filosofului german îşi extrage seva
din două curente de gândire care se întâlnesc la începutul secolului al XVIH-lea în
10

Wlad)slaw Tatarkicwicz. Istoria celor şase noţiuni. Editura Meridiane, Bucureşti. 1981, p. 110
Lucrarea lui Baumgarten a fost scrisă în limba latină. cunoscând o circulatic resrânsă în epocă. De
ahfcl se parc că nici până astăzi nu există o traducere integrală într-o limbă modernă. În limba
română suni traduse câteva fragmente în Anexa li a volumului lui Luc Ferry. Homo aestheticus.
/11ve11tarea ~ustului în epoca democraticei. Editura Meridiane. Bucureşti, 1997, pp. J 73-390
11
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unul dintre cele mai importante centre universitare germane, Universitatea din Halle.
În primul rând, între anii 1700 şi 1730, aici se afla cel mai important centru al
pietismului gennan. Pietismul apărea la sfârşitul secolului al XVII-iea ca o mişcare
refonnatoare în sânul Bisericii Luterane, localizând esenţa creştinismului într-o relaţie
personală, individuală, cu Dumnezeu, şi mai puţin într-una raţională. Pietiştii erau
ostili disputelor teologice sofisticate şi încercau să personalizeze credinţa creştină
prin întărirea unei trăiri individuale. Adresându-se sensibilităţii şi nu raţiunii, ei
considerau sentimentul ca fiind cea mai importantă facultate umană. Dar,
Universitatea din Hatie nu a fost doar principalul centru al pietismului, ci şi unul
dintre centrele importante ale mişcării raţionalist-iluministe, aici predând după 1706
Christian Woolf, figura cea mai influentă a Iluminismului german. Pentru Woolfşi
discipolii săi, modelul cunoşterii perfecte şi complete era matematica sau mecanica.
Aplicarea riguroasă a modelelor matematice promitea o cunoaştere clară, carteziană.
Matematica şi ştiinţele naturale devin astfel unitatea de măsură pentru orice altă
formă de cunoaştere. Prin contrast, percepţiile sensibile (aistheta) pot duce doar la
concepte „confuze" (cognitio con.fusa) care nu au luciditatea şi distincţia necesare
unei cunoaşteri ,.reale''. Prin urmare, atât iluminismul predicat de Woolf, cât şi
pietismul, stabileau o ierarhie a facultăţilor umane, diferenţa constând în faptul că,
în vreme ce primul privilegia gândirea logică şi capacitatea de a dezvolta concepte
clare, al doilea se concentra asupra trăirii, plasa sentimentul în vârful ierarhiei
facultăţilor şi se arăta ostil faţă de gândirea logică şi de abstractizare în general.
Format în acest mediu, la confluenţa celor două curente de gândire,
Baumgarten a devenit conştient de faptul că nici unul nu poate explica omul în
integralitatea sa. ,,Meritul istoric decisiv al lui Baumgarten", este de părere Ernst
Cassirer, constă în faptul că: ,.El nu a fost doar unul dintre conducătorii logicii
scolastice pc care o stăpâneşte cu virtuozitate în toate aspectele sale, ducând-o până
la pefecţiunea formală. ci realizarea sa conceptuală constă în faptul că, în tocmai
această perfecţiune,

el a fost

conştient

de limitele ei sistematice de

conţinut.

Din

conştiinţa acestei limite, el a ajuns la realizarea sa originală, a pus bazele filosoficc
ale esteticii" 12 • Astfel, Baumgarten porneşte în căutarea unei a treia poziţii care să
reconcilieze raţiunea şi sensibilitatea. Primul lucru pe care l-a făcut a fost cel de a
pune sub semnul întrebării însăşi legitimitatea oricărei tentative de a construi o
ierarhie a facultăţilor umane. Filosoful german pune sub semnul întrebării premisa
conform căreia cogniţia trebuie să fie exclusiv logico-raţională, că nu pot să existe
şi alte forme complementare de cunoaştere care să fie legitime.
Din punctul de vedere al teoriei cunoaşterii, Baumgarten se concentrează
asupra zonei discreditate a percepţiei confuze şi indistincte. El păstrează termenul
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de „confuz'", dar fără ca acesta să mai aibă conotaţiile negative pc care Ic avea la
Woolf. Există, este de părere Baumgartcn, o importantă zonă a experienţei umane
care nu poate fi captată de gândirea logică. Estetica va fi tocmai sfera în care
cunoaşterea raţională nu poate juca nici un rol, din contră, ea poate avea aici doar
un efect negativ. Baumgarten introduce aici termenul de ,.cunoaştere senzorială''
(cognitio sensitiva), al cărei scop este cel de a capta particularul în diversitatea şi
complexitatea relaţiilor şi conexiunilor acestuia. Abundenta, bogăţia şi magnitudinea
fiinţei poate fi prezervată în specificitatea ei şi trebuie să evităm reducţia conceptuală.
Cel mai important mod de a atinge acest ţel este estetica, percepţia senzitivă şi
cultivarea puterilor interioare ale reprezentării.
Estetica lui Baumgarten ne apare deci ca fiind filosofia unei modalităţi
specifice de circumscriere a realităţii, înrădăcinată în experienţa senzorială şi în
reprezentare. Ideea fundamentală a lui Baumgarten, remarcă Luc Ferry, ,, ... este că
în om există, atâta timp cât el nu ar putea percepe lumea în alt fel decât prin
sensibilitate, un analogon rationis, o facultate- sau un ansamblu de facultăţi-care
constituie pentru lumea sensibilă analogul a ceea ce constituie raţiunea pentru
lumea inteligihilă" 1 \ lată de ce definiţia pe care o dă Baumgarten esteticii, în chiar
primul paragraf al tratatului său - ,,Estetica (teorie a artelor liberale, doctrină a
cunoaşterii inferioare, artă a gândirii frumoase, artă a analogului raţiunii) este ştiinţa
cunoaşterii sensibile" 1~. - legitimează astfel „irleea că punctul de vedere al omului,
ca fiinţă limitată, devine şi el demn de o considerare specifică'' 15 •
Apariţia esteticii, alături de cea a istoriei artei, a reflectat dezvoltarea practicii
de producere a artelor frumoase, ca tot mai detaşata de contextul lor funcţional
anterior şi a jucat un rol crucial în definirea acestei practici, ca opuse conceptual
meşteşugului. Acest lucru poate fi observat, de exemplu, în ,.dezbaterea cititului"
purtată în mediul scriitorilor germani de la sfârşitul secolului al XVlll-lea, care
apare în urma creşterii comenzii pentru lecturi „uşoare'' - poezie bazată pe forme
populare, periodice, romane gotice şi de dragoste, multe scrise special pentru publicul
feminin. Această dezvoltare a fost văzută de scriitorii „serioşi", dependenţi şi ei în
mare măsură de piaţă, ca semn al unei degenerări culturale, datorată orientării
comerciale a producţiei literare. Provocarea lansată de această Trivialliteratur, a
Ernst Cassirer, Filosofia Luminilor. Editura l'aralcla 45. Piteşti. 2003. p. 17
Luc Fcrry. 1/01110 aestheticus. Inventarea g11st11/11i în epoca democratică. Editura Meridiane,
Bucureşti. 1997. p. 86
12
i,

1'

Baumgartcn . .frstltr:tl,·a (Traducerea primelor paragralc

şi

a capitolului despre

în L.uc Fcrry. op. cit .. p. 375
1
' Luc Fcrry, op. cit., p. 87
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avut o influenţă importantă asupra formării teoriei estetice, întărind accentul pus pc
structura şi originalitatea compoziţiei, pe distanţa estetică, precum şi, bineînţeles,
pe caracterul non-comercial al .. adevăratei·' opere de artă.
În sistemul filosofie al lui Immanuel Kant, contemporan cu această dispută,
experienţa frumosului ocupă un loc esenţial, cel al progresului spiritual al umanităţii
în direcţia realizării naturii noastre raţionale. Trăsătura care este, în ochii lui Kant,
esenţială pentru artele frumoase (ca opuse celor care sunt doar „agreabile", cum ar
fi conversaţia sau jocurile), implică o opoziţie nu doar faţă de .,mecanic" sau manual,
ci şi faţă de răsplata financiară. Principiul de bază este că „ar trebui să numim artă
doar producerea a ceva prin intennediul libertăţii, adică printr-o voinţă liberă careşi întemeiază acţiunile sale pe raţiune" 16 •
Kant distingea de asemenea, în mod clar, arta de ştiinţă. Libertatea implică,
pe de o parte, absenţa guvernării prin reguli, caracteristică ştiinţei. Arta este produsul
geniului creativ, pentru care pregătirea tehnică şi imitarea anticilor servesc la
modelarea unui suflet care produce în mod spontan forme noi. Acest lucru se întâmplă
pentru că „geniul este originalitatea exemplară a dotării naturale a unui subiect,
manifestată în utilizarea liberă a facultăţilor de cunoaştere" 17 • Accentul pus pe un
exerciţiu al raţiunii specific artelor stabileşte autonomia acestora: ele trebuie conduse
nu de motivaţii externe naturii lor fonnale ci de principii proprii sferei artei.
Arta trebuie distinsă în acelaşi mod şi de meşteşug. În vreme ce în primul
caz avem de-a face cu ,.artă liberă", adică cu o artă care poate doar să devină utilă
(i.e. reuşeşte) dacă este interpretată. cu alte cuvinte cu o ocupaţie care este agreabilă
în sine, în cel de-al doilea caz avem de-a face cu o „artă mercenară", care este
dezagreabilă şi care ne atrage doar prin efectul ei, astfel încât oamenii pot fi constrânşi
de ea.
Aceste amănunte evocă elemente fundamentale ale teoriei kantiene a
gustului, ca „facultatea de apreciere a unui obiect sau a unei reprezentări printr-o
plăcere sau neplăcere,/ără nici un interes" 18 • Conceptul de „interes" include atât
moralitatea (avem un interes în a face binele), cât şi sensul comun în secolul al
XVIII-iea al cuvântului, care, ne spune A. O. Hirschman „se centrează asupra
avantajului economic ca central pentru semnificaţia lui" 19 • Domeniul contemplativ
"' Immanuel Kant. Critica .facultăţii de judecare, Editura Ştiin\ilică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1981, p. 198
17
Ibidem, p. 212
1
• Ibidem, p. I 03
"A O. Hirschman, Jhe Passions ufthe lnterests, Princeton Univcrsity Press, Prim:cton, 1977, p.
32
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al esteticii este pus astfel în contrast cu domeniul acţiunii: atât cu cel al binelui,
obiect al raţiunii practice, cât şi cu cel al „agreabilului'' (plăcere a simţurilor). al
acelor lucruri care răspund unor nevoi „materiale".
Tratamentul pe care-l aplică Kant naturii artei implică o sinteză complexă a
mai multor sensuri identice. Producerea de lucruri frumoase trebuie să aibă un caracter
„aristocratic", opus muncii. Ideea de ,,joc" este centrală, deoarece opusul ei este
,.munca". Conceptul de „muncă'' implicat aici este cel de activitate plătită: arta
trebuie să fie liberă în două sensuri, incluzând faptul că „ea nu trebuie să fie plătită
şi, ca atare, o muncă a cărei cantitate să poată fi apreciată. impusă sau plătită în
funcţie de o anumită unitate de măsură" şi în sensul că .,sufletul are o îndeletnicire
şi-l înviorează fără a unnări alt scop în afara ei (indiferent de plată)" 20 .
De altfel, modul în care formulează Kant problema autonomiei artei este în
general considerată ca definitivă: ,,Numim agreabil ceea ce ne desfată, frumos ceea
ce ne place pur şi simplu, bun ceea ce este apreciat, aprobat, adică un lucru căruia i
se atribuie o valoare obiectivă.( ... ) Se poate spune că dintre cele trei feluri de plăcere,
cea pe care frumosul o produce gustului este singura plăcere dezinteresată şi liberă;
căci nici un interes, nici cel al simţurilor, nici cel al raţiunii, nu ne constrânge să ne
dăm adeziunea. ( ... ) Gustul este facultatea de apreciere a unui obiect sau a unei
reprezentări printr-o plăcere sau neplăcere.fără nici un interes. Obiectul unei astfel
de satisfacţii se numeşte.frumos'' 21 •
Din moment ce munca, în fonna ei de activitate plătită, este marcată de
caracterul antiartistic al culturii mercenare, nu e surprinzător faptul că jocul va ajunge
să încarneze impulsul estetic. Această temă va fi preluată şi dezvoltată la sfărşitul
secolului al XVIII-iea de Schiller în celebrele sale Scrisori privind educaţia estetică
a omului. ,,Caracterul epocii de faţă", scrie Schiller, este stabilit printr-un „contrast
ce se observă între fonna actuală a omenirii şi forma veche, cu deosebire la greci".
Odată cu diviziunea muncii, personalitatea umană unificată a anticilor s-a
fragmentat, astfel încât,, ... omul însuşi nu se fonnează decât ca fragment; neavând
în urechi decât zgomotul monoton al roţii pe care o învârteşte, nu-şi mai dezvoltă
niciodată annonia fiinţei şi. în loc să imprime naturii sale pecetea umanităţii, devine
amprenta vie a ocupaţiei căreia i s-a dedicat şi a ştiinţei pe care o cultivă"::_ Atunci
când o societate,, ... vrea ca, în exerciţiul acestor atitudini particulare, subiectul să
2
"

Kant. op. cit .. p. 2 I 6
" Ibidem. pp. I 02-103
22
Friedrich Schiller... Scrisori privind educaţia estetică a omului", în Friedrich Schiller, Scrieri estetice,
Editura Univers. Bucureşti. 1981. pp 236. 265
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ceea ce ea îngăduie să piardă în extensiune, ne mai putem oare mira că
celelalte facultăţi şi predispoziţii ale sufletului sunt neglijate pentru cultivarea
excesivă a ceea ce aduce onoare şi profit?"::, Dacă arta vrea să constituie instrumentul
educării şi eliberării umanităţii, ea trebuie să opună rezistenţă forţelor caracteristice
ale epocii prezente. Artistul trebuie să se protejeze împotriva modernităţii: ,.Artistul
este, într-adevăr, fiul epocii sale, dar rău de el dacă este şi discipol sau mai cu seamă
favorit al ei" 24 • Dimpotrivă, artistul trebuie „să-şi ridice privirile spre demnitatea
proprie şi spre legi; să nu şi le plece spre fericire şi nevoi'' 2s. Gustul, prin cultivarea
armoniei în individ, va aduce armonia în societate. Furniz.ând o experienţă spirituală
a lumii fizice, artistul deschide un domeniu al experienţei în care interesele raţiunii
sunt reconciliate cu interesele simţurilor. Estetica restabileşte în primul rând annonia
individului cu sine însuşi, prin reconcilierea aspectelor contradictorii ale naturii
fiecărui individ. ,,Cultura estetică" despre care vorbeşte Schiller, nu trebuie înţeleasă
doar ca o cultivare a gustului pentru frumos, ci ca invocând un concept de om în
general, ca producător de forme, iar, în particular, ca producător de forme în sine
prin intermediul unei activităţi estetice care transcende determinările economice şi
politice. Arta devine astfel promisiunea unei viitoare fericiri a umanităţii dar chiar
şi în condiţiile prezente ea oferă o înfăţişare ideală care înnobilează realitatea
cotidiană.

Schiller punctează aici un conflict aflat la baza practicii artistice modemeacela că statutul de marfă al operelor de artă depinde de faptul că ele prezintă un
interes superior circulaţiei mundane. Fundamentală pentru această practică este ideea
că producţia de artă diferă de toate celelalte tipuri de producţie prin libertatea ei faţă
de piaţă. Aşadar arta este ca jocul, nu ca munca; ea este un efort pur creativ, nu
constrâns de un proces mecanic; ea este „dezinteresată", nepropunându-şi satisfacerea
unor nevoi materiale. În realitate, ridicarea artei la statutul de autonomie implică
înlocuirea muncii artistului, proprie ordinii patronajului premodern, cu producţia
pentru piaţă. Nu trebuie să ne surprindă deci faptul că „iluzia încântătoare" a separării
artei faţă de cultura comercială care de fapt o produce în forma modernă, s-a dovedit
a fi imposibil de susţinut până la capăt, şi că istoria acestei instituţii i-a văzut pe
artişti, până în zilele noastre, oscilând între revendicarea unei chemări mai înalte şi
nemulţumirea exprimată faţă de plata insuficientă pentru practica lor.

2
'
24
2

'

Ibidem, p. 266
Ibidem. p. 275
Ibidem, p. 276
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pentru conceptul autonomiei artei nu este deci doar eliberarea
artelor de funcţiile lor sociale anterioare, ci şi separarea conceptuală faţă de cotidian
sub influenţa interesului economic.

„Galicizarea" lui Kant şi enunţarea doctrinei autonomiei artei
În 1805, anul morţii lui Schiller, ideologia autonomiei artei nu se regăsea
nicăieri în Europa. Intelectualii francezi nu au avut acces la gândirea filosofică
germană, la cea a lui Kant în special, până târziu în 1835 când apare prima traducere
la Critica raţiunii pure şi abia în 1846 la Critica facultâţii de judecare. Cu toate
acestea, elemente ale gândirii sale (ediţii trunchiate, cărţi de popularizare, etc.) îşi
fac simţite prezenţa în mediile literare franceze cu mult înainte de aceste date, stârnind
dispute aprinse. Ideile lui Kant erau însă pe această cale reduse la un set de fraze şi
de sloganuri care făceau practic imposbil accesul la adevărata sa gândire.
„Galicizarea" lui Kant a început în vremea lui Napoleon, în mediul unor scriitori
francezi progresişti exilaţi în Germania. Printre aceşti emigres se distingea figura
lui Benjamin Constant, cunoscut astăzi mai mult datorită romanului său romantic
Adolphe. În jurnalul său. într-o însemnare datând din 1804, găsim prima ocurenţă a
unei sintagme care va deveni celebră, I 'art pour I 'art: ,.L 'art pour I 'art, sans but,
car tout but de11ature I 'art. Mais I 'art alleint un but qu 'ii n 'a pas" [Artă de dragul
artei, fără nici un scop, căci orice scop denaturează arta. Dar arta atinge un scop pe
care nu-l are.] Avem de-a face aici, în mod evident, cu o comprimare rudimentară a
esteticii kantiene, aceasta fiind forma sub care ea i-a cucerit pe francezi, cel puţin
până la apariţia primelor traduceri serioase.
Remarcabil este faptul că în Franţa ideile literare au tins mereu să se dezvolte
într-o strânsă legătură cu partizanatul politic. Astfel, în prima sa fa7..ă, doctrina
autonomiei artei a aparţinut unor autori apropiaţi de stânga antimonarhistă. Cel care
a conferit autoriate acestei doctrine a fost Victor Hugo. În prefaţa la piesa sa Cromwe/1,
Hugo fumiza romanticilor francezi un adevărat manifest anticlasicist, luând apărarea
libertăţii artistice : .,Să dăm cu ciocanul în teorii, în .,poetici" şi în sisteme. Să aruncăm
jos vechea tencuială ce ascunde faţada artei" 2<>. În mod similar, în prefaţa la Hernani
poetul scria următoarele: ,,Romantismul ... nu e decât liberalismul în literatură.[ ... ]
Libertatea în artă, libertatea în societate, iată îndoitul ţel către care trebuie să tindă,
în acelaşi pas toate spiritele consecvente şi logice ... [ ... ] ... libertatea literară este
fiica libertăţii politice. Acest principiu este al secolului şi va triumfa.[ ... ] ... iată-ne
26

Arte poetice. Romantismul. Coordonarea volumului Angela Ion. Editura Univers.
p.297
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ieşiţi din vechiul tipar social; cum să nu părăsim şi vechiul tipar poetic? Unui popor
nou îi trebuie o artă nouă" 27 • Odată cu revoluţia liberală din iulie 1830, arena politică
a fost definitiv câştigată de noile forţe sociale dar acest lucru a contrazis în scurtă
vreme inspirata viziune a lui Hugo asupra unei literaturi fără reguli.
Victoria noilor forţe sociale a însemnat apariţia unui întreg nou set de reguli
dictate de cultura pieţei literare. După 1789 mecanismul instituţional literar european
a început să sufere schimbări majore. Sub Vechiul Regim arta a existat aproape
exclusiv sub influenţa patronajului princiar. Ludovic al XIV-iea, de exemplu, a pus
bazele unui sistem extrem de minuţios, aducând din Italia echipe de sculptori şi
pictori şi găzduindu-i în jurul palatului de la Versailles. Marele dramaturg Jean
Racine era în mod oficial istoricul curţii în vreme ce Corneille purta titlul de „mare
tapiţer'". Confonn lui Balzac, înainte de revoluţie „şapte din doisprezece scriitori
primeau pensii considerabile, plătite de suverani străini, de curte sau de regim" 2K.
Înainte de 1800, producţia editorială era aproape în totalitate o afacere preindustrială.
În Franţa aveau aprobare de funcţionare doar treizeci şi şase de tipografii iar cărţile
erau tipărite într-un număr mic de exemplare (cel mult I OOO). Lucrurile aveau însă
să se schimbe extrem de rapid odată cu industrializarea producţiei de carte. (Anul
1789 este un an extrem de important şi în această privinţă, dacă ne gândim la faptul
că în acest an a fost inventată de către Nicolas Louis Robert prima maşină de făcut
hârtie.) Motivul fundamental era unul de natură strict economică: a produce atât cât
să se satisfacă cererea de lectură a noii clase de mijloc, care, în mod cert mai puţin
sofisticată în ceea ce priveşte gusturile sale literare decât aristocraţia pe care a înlocuito, era mult mai avidă în cea ce priveşte cantitatea.
Conjunctura demografică, economică şi tehnologică a determinat o creştere
spectaculoasă care se regăseşte cu precădere în două categorii literare: jurnalismul
şi ficţiunea. Brusc, în secolul al XIX-iea, poeţii ajung într-un total dezavantaj faţă
de noul sistem de producţie şi distribuţie literară. Ei se văd marginalizaţi în unna
triumfului noilor tehnologii, la fel cum se va întâmpla nu peste mult timp şi cu
pictorii în unna apariţiei fotografiei. Gustul burgheziei, fonnat de lectura jurnalelor
şi a foiletoanelor, favoriza proza. Jurnalul, cel mai important mediu verbal al
burgheziei, punea acentul pe conţinutul informaţional eficient şi nicidecum pe
eleganţa stilistică şi lingvistică a poeziei. Toate secţiunile acestuia erau menite a fi
citite repede şi apoi abandonate. În astfel de condiţii, o piesă ,,non-informaţională''
cum este un poem, nu avea nici o funcţie relevantă.
27

2
•

Ibidem. pp. 302-303
/\pud James Smith /\lien, Popular French Romantism, Syracusa Univcrsity Prcss. 198 I. p. 89
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În acest context apare, probabil pentrn prima dată în istorie, motivul poetului
în suferinţă. al cărui talent este neglijat, exploatat sau chiar ridiculizat. În ultima
strofă a celebrei sale poezii Albatrosul, Baudelaire îl compară în mod explicit pe
poet cu ,, ... prinţul vastei zări/ Ce-şi râde de săgeată şi prin furtuni aleargă;/ Jos pe
pământ şi printre batjocuri şi ocări/ Aripile-i imense I-împiedică să meargă'-~ 9 •
Portretul clasic al industrializării producţiei şi comercializării de carte, apariţia
jurnalismului şi declinul poeziei este poate cel mai bine surprins de către Balzac în
romanul său Iluzii pierdute, publicat în 1839. Eroul principal al romanului este
Lucien de Rubempre, un tânăr ambiţios care vine la Paris visând la faimă şi aducând
cu sine un manuscris conţinând un ciclu de poeme, care, confonn altor personaje
ale romanului, este mult mai valoros decât majoritatea a ceea cc se publica. Descurajat
însă de editori, tânărul se lansează cu succes în jurnalism, intrând astfel într-o lume
strălucitoare dar profund coruptă.
Şocul noii pieţe literare şi indiferenţa acesteia faţă de poezie l-au detenninat
în 1836 pe Theophile Gautier să scrie prefaţa la romanul său erotic Mademoiselle
de Maupin. Produs al unui climat de aprinse dezbateri estetice, eseul extrem de
ironic al lui Gautier constituie primul manifest matur al doctrinei/ 'art pour I 'art.
Deşi este posibil ca scriitorul francez să nu fi fost conştient de acest lucru, eseul era
construit pe acea versiune popularizată şi simplificată a esteticii kantiene care
devenise un bun comun în mediile literare pariziene. Într-un pasaj des citat el scrie
următoarele: ,,Un lucru cu adevărat frumos e acela care nu poate servi la nimic; tot
ce este util e urât, căci este expresia unei nevoi şi nevoile omului sunt triviale şi
dezgustătoare ca şi biata şi infinna sa natură. Locul cel mai util într-o casă este
latrina" 10 . Într-un limbaj ironic, Gautier lansează o serie de atacuri la adresa
tehnologizării şi a obsesiei epocii faţă de progresul material: ,,Utilitate: ce-i cuvântul
acesta şi la ce foloseşte?" „Nu. imbecililor, nu, cretinilor şi guşaţilor cc sunteţi, o
carte nu e o supă cu gelatină; un roman nu este o pereche de cizme fără cusătură, un
sonet nu-i o scringă care injectează mereu; o dramă nu-i o cale ferată, toate aceste
lucruri esenţialmente civilizatoare şi care fac omenirea să înainteze pe calea
progresului. [ ... l Dintr-o metonimie nu-ţi faci o scufie de lână, nu te încalţi cu o
comparaţie în loc de pantofi, nu te poţi folosi de o antiteză drept umbrelă ... " 31 .
11

~·, Charles Baudclaire. Alhatro.rnl. în Charles llaudelairc. Florile ră11/11i, Editie alcătuită de Geo
Dumitrescu. Biblioteca pentru toţi. Editura Minerva. Bucureşti. 197!!. p. 11
10
Theophile <.,auticr. Uom11işoara de .Haupi11. Editura Univers. Bucun:şti. 1976. p. 47
1
' Ibidem, p. 45
1
' Ibidem, p. 43
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Baudelaire va evoca şi el, tot în mod ironic, acest mod de gândire, în eseul
sugestiv intitulat „Expoziţia universală, 1855": ,.Întrebaţi-l pe orice bun francez, ce
citeşte ziarul său de zi cu zi în cafeneaua sa, ce înţelege prin progres, şi vă va
răspunde că progresule aburul, electricitatea şi iluminatul cu gaz, miracole neştiute
de romani, şi că aceste descoperiri depun cea mai bună mărturie în favoarea
superiorităţii noastre faţă de antichitate; într-atât i-a fost năpădit nefericitu-i creier
de tenebre şi într-atât de bizari s-au amestecat aici ideile de ordin material şi cele de
ordin spiritual! Bietul om a fost atât de americanizat de filosofii lui zoocraţi şi
industriali încât i-a pierit ideea că există diferenţe caracteristice între lumea fizică şi
lumea morală, între natural şi supranatural" 33 •
Truimful separatismului estetic în Franţa ne apare astfel ca fiind rezultanta
a trei factori cheie: difuziunea şi distorsionarea ideilor kantiene, opoziţia tinerilor
scriitori la neoclasicismul Restauraţiei şi apariţia industrializării care a avut drept
efect marginalizarea poetului în contextul pieţei literare. Până la sfârşitul secolului,
doctrinele care se vor revendica de la I 'art pour I ·art vor deţine un rol privilegiat în
poezia franceză, iar conceptul va fi adoptat şi de către romancieri iar apoi de către
pictori.
O contribuţie determinantă la disputa purtată la sfârşitul secolului al XIXiea în jurul autonomiei artei au avut-o doi reprezentanţi ai culturii engleze: Walter
Pater şi Oscar Wilde. Pater, reprezentantul cel mai important al estetismului victorian
din ultimele decenii ale secolului al XIX-iea, este autorul celebrei lucrări The
Renaissance ( 1867), în prefaţa căreia el porneşte prin a pune următoarele întrebări:
„Ce înseamnă acest cântec sau tablou, această personalitate interesantă din viaţă
sau dintr-o carte, pentru mine? Ce efect produce asupra mea? Îmi face plăcere'!
Cum este natura mea modificată de către această prezenţă şi sub influenţa ei?" 34 •
Pentru Pater, ,,toate operele de artă ... sunt forţe şi energii care produc senzaţii plăcute,
fiecare dintre ele de un fel mai mult sau mai puţin specific sau unic"' 5 • În capitolul
intitulat „Şcoala lui Giorgione", criticul englez subliniază în repetate rânduri că:
„Orice artă aspiră permanent la condiţia muzicii." - frază care va fi atât de des
reluată ulterior. Ceea ce este cu adevărat artistic într-un poem sau într-o pictură,
crede Pater, nu sunt atât aspectele descriptive şi meditative, cât ritmul, culoarea şi
cântecul. El recunoaşte că poezia ., ... îşi poate găsi o funcţie nobilă şi pe deplin
Charles Baudelaire, .. Expoziţia universală 1855. Arte frumoase··. în Charles Baudelaire. op. cit .. p.
174
„ Walter Pater. Renaşterea. Editura Univers. Bucureşti. 1982. p. 6
"Ibidem
i,
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în transmiterea unor aspiraţii morale sau poetice, aşa cum se întâmplă
deseori în poezia lui Victor Hugo. În astfel de cazuri este destul de uşor ca mintea să
deosebească între materie şi fonnă ... ". În cele din unnă însă, el insistă asupra faptului
că „tipurile ideale de poezie sunt cele în care această deosebire este redusă la minimum
... ". De pe o astfel de poziţie el formulează argumentul pe care îl consideră ca fiind
suprem: ,,Arta, deci, se străduieşte astfel să devină independentă de inteligenţa pură,
să devină subiect al percepţiei pure, să scape de îndatoririle ei faţă de subiect sau
material, exemplele ideale de poezie şi pictură fiind cele în care elementele
constitutive ale compoziţiei sunt atât de sudate între ele încât materialul sau subiectul
nu mai frapează doar intelectul; nici forma numai urechea sau ochiul, ci fonna şi
subiectul, în unitatea sau identitatea lor, acţionează unitar asupra „intelectului
imaginativ", acea facultate complexă pentru care fiecare gând şi senzaţie se naşte
geamăn cu analogul sau simbolul său sensibil'' 30 .
Ceea ce a făcut însă din această carte un adevărat manifest al estetismului
de sfărşit de secol XIX. sunt pagini le cu care îşi încheie Pater cartea, grupate sub
forma unei concluzii. Ceea ce surprinde chiar de la început este pozitia extrem de
relativistă, formulată în chiar primele rânduri ale acestei concluzii: ,,A devenit din
ce în ce mai mult o tendinţă în gândirea modernă să considerăm toate lucrurile şi
principiile lucrurilor ca moduri sau mode inconstante'". El descrie chiar şi viaţa
fizică şi identitatea personală ca fluctuantă şi iluzorie, ca neavând nici un adevăr
stabil şi fix. Tot ce rămâne este „încăperea îngustă a gândirii individuale''; şi toate
impresiile noastre sunt, în mod similar, impresiile „individului în izolarea sa, fiecare
spirit păstrându-şi propriul vis despre lume ca pe un prinzonier solitar"n. Confruntat
cu această panoramă, Pater crede că poate trage următoarea concluzie: ,,Să arzi
mereu cu această flacără intensă, ca de gemă, să menţii acest extaz-iată succesul în
viaţă. [ ... ]Cu acest sentiment al splendorii trăirii noastre şi a teribilei sale caducităţi,
adunând tot ceea ce suntem într-un singur şi disperat efort de a vedea şi atinge, nu
vom mai avea deloc timp să facem teorii despre lucrurile pe care le vedem şi le
atingem. Ceea ce avem de făcut este ca întotdeauna să încercăm cu curiozitate opiniile
noi şi să ne atragem noi impresii, să nu fim niciodată împăcaţi cu o filosofie comodă
ca cea a lui Comte, sau a lui Hegel, sau chiar ca a noastră.[ ... ] Teoria sau ideea sau
sistemul care ne cerc să sacrificăm o parte din trăire, având în vedere un interes la
care nu avem acces, sau vreo teorie abstractă pe care nu am identifica-o cu noi, sau
ceva doar convenţional - toate acestea nu au nici un drept real asupra noastră" 38 •
"· lhidem. pp. 119-122
"Ibidem. p. 202
)• lbidem. pp. 203-20➔
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Relaţia cauzală transpare cu suficientă claritate: din moment ce toate celelalte
s-au dovedit a fi fluctuante şi instabile, Pater celebrează plăcerea estetică ca
pe un scop în sine. Cunoaşterea este incertă; angajamentul faţă de orice idee stă pe
un teren incert; unica soluţie viabilă care rămâne este cea a unui carpe diem al
sufletului.
Deşi profund îndatorat lui Pater, cel care va fi considerat drept purtătorul de
cuvânt al artei pure, va fi Oscar Wilde. Succesul de care s-a bucurat acesta, nu
numai printre englezi, ci poate chiar mai mult printre francezi, a făcut ca doctrina
autonomiei artei să atragă de partea sa mai mulţi aderenţi ca niciodată înainte. Deşi
nu aduce aproape nimic în plus faţă de Pater, avantajul lui Wilde a constat în modul
în care a tradus ideile acestuia. În vreme ce Pater era solemn şi fără umor, Wilde era
spiritual, sclipitor şi ironic. În vreme ce Pater se adresa unui public restrâns în
Oxfordul în care a locuit şi predat aproape întreaga sa viaţă, Wilde strălucea în
mijlocul saloanelor londoneze şi pariziene.
Cele mai importante texte asupra estetismului ale lui Wilde datează din anii
1889-1891. Este vorba în special despre eseurile „The Decay of Lying" şi „The
Critic as Artist", ambele scrise în foma dialogului. În primul dintre aceste eseuri
recunoaştem pe de o parte o noţiune tradiţională de artă, exprimată de Cyril în
următoarele cuvinte: ,,Arta exprimă temperamentul epocii şi spiritul timpului ei,
condiţiile morale şi sociale care o înconjoară şi sub a căror influenţă a fost produsă."
Într-un total dezacord cu această opinie, Vivian, care exprimă punctul de vedere al
lui Wilde, susţine dimpotrivă că: ,,Arta nu se exprimă niciodată decât pe sine însăşi.
Acesta este principiul esteticii mele noi" 39 • Arta, susţine el în continuare, ,, ... are o
viaţă independentă, aşa cum are şi Gândirea, şi se dezvoltă numai după direcţii cei sunt proprii" 40 - principiu care va deveni axiomatic pentru teoria literară occidentală
după 1950.
Separatismul estetic este împins şi mai departe de către Wilde. Astfel, întruna dintre cele mai des citate aserţiuni ale lui Vivian se spune că: ,,Arta îşi are
propria-i perfecţiune înlăuntru şi nu în afara ei înşişi. Nu trebuie judecată după nici
un criteriu extern de asemănare. Ea e un văl, mai curând decât o oglindă"41 • ,,Principiul
general" pe care-l susţine în mod paradoxal Wilde, este acela că: ,, Viaţa imită Arta
mai mult decât imită Arta Viaţa ... " Asta deoarece: ,,Natura nu este mama noastră.
realităţi

'

9

Oscar Wilde, .. Decăderea minciunii .., în Oscar Wilde,

lntenţi1111i,

1972.p.60
'" /hidem. p. 68
" Ibidem, p. 51
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Ea este creaţia noastră. În creierul nostru prinde ea viaţă. Lucrurile există pentru că
le vedem, iar ceea ce vedem, depinde de Artele care ne-au influenţat. A privi înseamnă
cu totul altceva decât a vedea un lucru. Alunei, şi numai atunci, el începe să existe" 42 •
Afirmaţii similare, prezentate în aceiaşi termeni radicali, găsim şi în eseul ,.The
Critic as Artist", scris în 1891. Aici- spre deosebire de cel anterior, în care Wilde sa concentrat asupra creaţiei artistice şi a speculat asupra relaţiei problematice cu
Adevărul - el se opreşte asupra problemei receptării artei şi declară totala irelevanţă
a Frumosului faţă de Adevăr şi Bine. Separatismul estetic apare ca fiind total: ,,sfera
Artei şi sfera Eticei sunt absolut distincte şi separate. De îndată ce apare o confuzie
în această privinţă, revine Haosul'' 41 • Conformându-se gândirii iluministe, Gilbert,
purtătorul de cuvânt al lui Wilde, susţine că „există ... în noi. un simţ al frumosului",
după care merge mai departe şi proclamă această facultate ca fiind „aparte de
celelelate simţuri şi mai presus de ele, despărţit de raţiune şi cu o semnificaţie mai
nobilă .. .''4 '1• Simţul frumosului, accentuează în repetate rânduri Gilbert, este superior
celorlalte capacităţi mentale. lată de ce, câteva pagini mai încolo, se face ultimul
pas, anunţându-se că, de fapt „Estetica este superioară eticii. Aparţine unei sfere
mai spirituale. A discerne frumuseţea unui obiect este punctul cel mai fericit pe care
îl putem atinge. Chiar şi simţul culorii este mai important, în dezvoltarea individului,
decât simţul binelui şi al răului" 45 • Oscar Wilde a fost probabil primul teoretician
care a mers până acolo încât să considere estetica superioară eticii şi să pretindă că
frumosul este mai important decât binele.

THE INTELECTUAL ORIGINS OF THE ART'S AUTONOMY DOCTRINE
ABSTRACT
The aim ofthis study is to trace the intelectual origins ofthe art's autonomy
doctrine, probably the most important modem aesthetic doctrine. Therefore we take
a look at the most important contributions of thinkers and writers belonging to the
19th century; however we argue that this doctrine did nothing else but to vulgarize
one of Kant's ideas.

1
' ibidem. pp. 58-59
'' Oscar Wilde ...Criticul
1972. p. 182
" Ibidem. p. I 84
" Ibidem. p. 200
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NOI DATE ISTORIOGRAFICE STRĂINE ASUPRA ŞCOLII TOSCANE
DE GRAVURĂ DIN SECOLULALXVII-LEA, DIN COLECŢIA
MUZEULUI ŢĂRII CRIŞURILOR
ANA MARTIN
În toamna anului 2006, în cadrul unui program mai amplu de manifestări
culturale internaţionale promovate de Institutul Cultural Român din Bucureşti,
Muzeul Tării Crişurilordin Oradea a fost invitat să organizeze la Veneţia o expoziţie
de stampe venete din secolul al XVlll-lea, aflate în propria colecţie şi valorificate în
cartea d-nei dr. Ana Martin Stampa veneţiană din sec. al XVIII - /ea. Dţfuziunea
europeană şi frecvenţa În colecţiile româneşti, apărută în Editura Muzeului Ţării
Crişuri lor, Oradea.
Expoziţia a fost găzduită şi vernisată la Institui Român de Cultură şi Cercetare
Umanistică din Veneţia, cu sediul în Palatul Correr, la 17 noiembrie 2007, orele
18. Situat în Campo-ul Santa Fosca, Palatul Correr mai este numit şi Casa Iorga,
deoarece marele istoric Nicolae Iorga a inaugurat aici la 2 aprilie 1930 Institutul
Istorico-Artistic din Veneţia sau cum îl mai numesc veneţienii Casa Română. Azi se
numeşte: Institutul român de cultură şi cercetare umanistă. Clădirea datează din
secolul al XVI-iea şi a aparţinut familiei Correr, una din cele mai vechi familii
nobiliare veneţiene.
În 1930 Institutul avea 25 de camere la care s-au adăugat şi altele de-a
lungul anilor servind ca saloane de recepţii, conferinţe, concerte, săli de studiu dar
şi locuinţe dotate cu toate utilităţile pentru cercetătorii, studenţii şi bursierii români.
Într-o atmosferă cordială şi de adevărată emulaţie spirituală, expoziţia
Muzeului din Oradea a fost recepţionată ca un eveniment cultural deosebit 1• Atât
oficialităţile oraşului, specialiştii în domeniul artei dar şi publicul vizitator, din
perioada 17 noiembrie - 5 decembrie 2006, cât a fost deschisă expoziţia au constatat
cu uimire şi satisfacţie că arta veneţiană e răspândită, cunoscută şi valorificată în
România.
Faptul că la Oradea se păstrează ceva din patrimoniul artistic veneţian, cum
sunt stampele, de exemplu, se leagă de nişte condiţii istorice favorizante. Să ne
1
La vernisajul de la Venctia au participat din partea Muzeului Tării Crişurilor. Dl. Director Dr. Aurel
Chiriac, Aurel Roşu. şeful Secliei de Artă. Amalia Moldovan, Adrian Buzaş şi Dr.Ana Martin.
Expozilia a fost însoţită de cartea: Stampe I e11eţiane din secolul al XI ·111-lea. Di/idune europeană
şi.fi"ecven/a în colecţiile româeşti şi de un catalog pliant. în limba italiană. cu m:el~i Litiu. semnate
de Ana Martin, tehnoredactate de Adrian Buzas.
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aducem aminte, bunăoară, că, istoria socio-politică şi culturală a oraşului Oradea se
cu cea a Republicii Veneţiene. Ambele au făcut parte, la un moment dat,
din Imperiul Habsburgic, fapt care a facilitat circulaţia produselor minţilor luminate
ale Serenissimei şi pe arealul geografic transilvănean. Ne gândim în primul rând la
tipăriturile sub formă de cărţi sau foi volante,ilustrate, cărţi de joc, etc. Pe de altă
parte, au existat şi contacte directe dacă luăm în calcul prezenţa fizică a unor artişti,
arhitecţi, meşteri, constructori veneţieni la Oradea începând cu secolul al XV-iea,
mai intensă în secolele XVII şi XVIIF. Legăturile Transilvaniei cu Serenissima
sunt expuse, pe larg în cartea Florinei Ciure 3 , istoric şi muzeograf la Muzeul Ţării
Crişuri lor din Oradea. Dânsa, ca şi subsemnata 4 am studiat în bibliotecile veneţiene,
apoi, aşa cum spune Iorga "ceva din Veneţia ne-a însoţit acasă'', unde am valorificat
un patrimoniu intrat din sfera culturii europene. Această experienţă inedită a cercetării
ştiinţifice am împărtăşit-o publicului român, într-o emisiune televizată cu impact
puternic asupra iubitorilor de istorie şi artă aşa cum au arătat semnalele primite
ulterior din partea audienţei5.
Revenind la motivaţia expusă în titlul acestei lucrări nu putem merge mai
departe fără să ne amintim intenţia lui Nicolae Iorga vis-a-vis de Institutul creat la
Veneţia, anume aceea, de a da posibilitate arheologilor, medieviştilor, istorici lor de
artă şi altor categorii de oameni de cultură de a se perfecţiona şi a cunoaşte în
profunzime istoria şi cultura italiană. În discursul său de inaugurare de la 2 aprilie
1930 Iorga spunea : "ai noştri vor veni aici, vor sta în aceste încăperi pline de amintiri,
vor contempla de la ferestrele largi întinderea roşie a acoperişurilor şi întinsele
orizonturi, vor coborî apoi pe cele mai frumoase străzi din lume şi vor rămâne ore
îndelungi în faţa pietrelor în care e întruchipat Dumnezeul frumuseţii eterne. Iar
când vor reveni în patrie ceva din Veneţia îi va însoţi".
Oricine a fost la Veneţia şi a avut ocazia să stea mai mult timp astfel încât să
simtă atmosfera acestui oraş unic în lume ştie că vorbele lui Nicolae Iorga au izvorât
din suflet. La Veneţia te simţi bine nu numai pentru că eşti cetăţean al planetei,
împleteşte

~ Nicolae Sabău, Maeştrii italieni în arhitectura religiomci haroni din Transilvania. Rucureşti, Ed.
Araarat. 200 I
' Florina Ciure,H.elaţiile dintre I ene/ia şi Jransilvania în secolele XI "/-XI"//. Teză de doctorat. în
manuscris
' În urma documentării de la Veneţia din anul 1996 am redactat cartea, Stampa veneţiană din secolrtl
al Xl'/11-lea. Dili1::i1111e europeană şi frecvenţa în colecţiile româneşti. Oradea, Ed. Muzeul Tării
Cri~urilor. 2005, de Ana Martin
'Emisiunea a fost transmisă pe postul Transilvania TV.în 17.12.2006, moderator fiind Or. Ramona
Novicov

https://biblioteca-digitala.ro

(3)

Noi date istoriografice străine asupra şcolii toscane

285

pentru că pe străzi sau în cafenele auzi vorbindu-se toate limbile pământului ci şi
pentru că, instantaneu ai păşit în altă lume, nepoluată fonic, impregnată de spiritul
apei de care te simţi legat prin mii de fire. Şi atunci o stare de bine te copleşeşte o
stare din care nu mai vrei să ieşi, la care vrei să te întorci mereu.
Unii cercetători explică acest sentiment ca fiind conţinut în însăşi noţiunile
lingvistice ale numelui ei: VENI-ETIAM, interpretându-le ca pe un îndemn; vino
din nou, sau Vino sunt aici 6 •
Într-adevăr, Serenissima ne-a chemat din nou. În 2006. Prima dată fusese în
1996. A doua oară am revenit cu rezultatele cercetării din 1996, finalizate prin cartea
amintită mai sus şi catalogul pliant cu titlul Stampe venele ne/la collezione de/ Museo
Ţării Crişuri/or di Oradea care însoţeau expoziţia, împreună cu subsemnata în
calitatea de custode al acesteia. În cele trei saptămâni de sejur veneţian am petrecut
din nou o mare parte din timp în biblioteci adunând noi date istoriografice privitoare
la stampele italiene aflate în colecţia Muzeului din Oradea.
Timp de 11 secole, din anul 697 d.H. până la 1797 d.H., cât a existat
Republica Veneţiană, s-au format aici şi marile biblioteci, printre care amintim:
biblioteca Fundaţiei Cini, Marciana, Correr, Querini-Stampalia, etc. Acestea sunt în
măsură să procure numeroase revelaţii cercetătorului străin prin abundenţa
informaţională a bazelor de date şi a facilităţii accesării lor prin mij toace tehnice
modeme. Astfel, de exemplu, la biblioteca Querini-Stampalia există aparate la care
cititorul se autoserveşte introducând monede euro. Se face astfel, economie de timp
şi putem ajunge la concluzia, parafrazând, că timpul se poate cumpăra cu bani. În
plus, cercetătorul are posibilitatea adunării într-un timp scurt, a unei cantităţi de
informaţie incomparabil mai mare decât în trecut.
Din perspectiva cercetătorului istoriei stampei dăm importanţă foarte mare
acestor aspecte deoarece sunt vitale elemente ca: frecvenţa piesei în anumite colecţii,
în ţara de origine sau în străinătate, stadiul şi tirajul stampei respective, circulaţia,
consemnarea ei în toate izvoarele bibliografice. Privită din acest unghi, munca pare
şi este într-adevăr demnă de Sisit~ dar proiectată în viitor problematica ni se pare
caducă. Internetul va oferi în curând orice fel de informaţie în oricare loc de pe
planetă, astfel că, în viitorul apropiat cercetarea va porni de la alte standarde, cu alte
metodologii, ajungându-se probabil, la alte nivele de cunoaştere.
Perspectiva «erei informaţionale» pentru cercetător este îmbucurătoare şi nu
putem să-i înţelegem pe acei sceptici care nu admit sistemul ca sursă de informaţie,
interzicându-l şi altora, chiar studenţilor, de exemplu. E ca şi cum ai nega apariţia
'· Nicolae

Sabău.

LJisrnrs î'nj11rul 11neifiwnoase ccir/i. Oradea. Riharea. XX Vili-XXX. 2006. p.388
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tiparului lui Guttembcrg. Ceea ce a însemnat pentru omenire inventia tiparului,
acum cinci secole. poate fi comparat azi cu apariţia lnternetului7.
Fiind la Veneţia într-o mare criză de timp, având şi obligaţii de serviciu dar şi
dorinţa de a cerceta în biblioteci pentru a putea circumscrie patrimoniul muzeal
orădean în cel universal, am rămas plăcut impresionată de viteza cu care am putut
să adun informaţii noi, chiar inedite referitoare la stampa veneţiană, cu atât mai
mult cu cât sursele istoriografice existente în România sunt foarte sărace. Datorită
interconectării bazelor de date ale bibliotecilor venţiene ştiam, de exemplu, că
dicţionarul Ticozzi 8 se află numai la biblioteca Muzeului Correr iar Bolaffi 9 numai
la biblioteca Marciana, informaţii pe care am putut să le accesez în mai puţin de
două minute, şi exemplele ar putea continua.
Aşa se face că, în acest al doilea sejur veneţian am putut să completez cu
noi date fişa bibliografică a multor autori italieni care semnează lucrări aflate în
colecţia Muzeului Ţării Crişuri lor din Oradea 1°.
În prezentul studiu ne vom ocupa de familia de gravori Testa: Pietro şi
nepotul său Cesare Giovanni. Despre Pietro Testa am publicat un studiu iniţial în
Biharea 11 cu datele pe care le aveam atunci despre autor. Noile date istoriografice
despre acest autor le anexăm la sfârşitul lucrării.
Despre Giovanni Ce sare Testa se cunosc puţine lucruri. Este consemnat ca
pictor şi gravor în acuaforte, născut în 1630 şi mort în 1655 la Roma. Afost elevul
unchiului său Pietro Testa şi semnează cu monograma: Cesar. scuip. Rome 12 • În
scurta sa viaţă a lucrat după desenele unchiului său, aşa cum se întâmplă şi în studiul
nostru de caz. La Muzeul Tării Crişurilor din Oradea se află lucrarea sa cu titlul:
Fiul Împăratului, Titus, îl consultei pe Basilide,fiul Profetului ... care îi prezice victoria
asupra evreilor ...

7
În legătură cu apari\ia Internetului suni admise mai multe date: 1965, 1969. 1981.etc.
• Stcfano Ticoui. Dizionario degli architetti. sc11/tori. pittori. intag/iatori in rame ed in pietra.
coniatori di medag/ie. n111saicisti, nielatori. intarsia/ori. d 'ogni eta ed ·ogni na=ione; Milano. Presso
(iaetano Schipalli. MDCCXXX. 4 voi.
'' Diz;;ionario enciclopedico Bola!Ji clei pittori e deg/i incisori italiani du/I' XI al XX seca/o, Giuliu
Bulaffi aditorc, Torino. 1972. 11 voi.
1
" Într-un viitor studiu vom publica un catalog al gravorilor italieni necercetaţi până în prezent şi
care se atlă, de asemeni. în colec\ia de stampe a Muzeului Tării Crişurilor din Oradea
11 Ana Martin. Rarită/i iconofile. O stampei din secolul al XI 'II-iea din şcoala toscană la ,H11ze11/ din
Oradea, în Biharea. Oradea. Muzeul Ţării Crişurilor. 2001-2003. nr.XXVIII-XXX
12
Charles Le Blam:. 1Ham1el de I ·amate11r d ·estampes. Paris. Ed. Emille Bouillon. 1854/ I 888, voi 4,
p. 20
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Autorul desenului, Pietro Testa, s-a inspirat din epopeea răscoalei iudeilor
împotriva romanilor, dintre anii 66-70 d.H. În primăvara anului 66 d.H. în ludeea a
izbucnit o răscoală antiromană. Flavius Vespasianus, comandantul Legiunilor din
Orient a fost trimis să o înăbuşe. După trei ani de lupte, Vespasian este proclamat
împărat şi lasă problema rezistenţei evreieşti în seama fiului său Titus. Până la 26
septembrie anul 70 d.H. Titus cucereşte Ierusalimul cu Legiunea a X-a Fratensis de
sub comanda lui Lucio Flavio Silva. Mai rămăseseră necucerite trei fortăreţe din
sudul Ierusalimului: Masada, Herodium şi Macheronte, înconjurate şi asediate încă
de pe vremea lui Vespasian. Ultima fortăreaţă. Masada, a capitulat în anul 73 d.H.
iar celelalte două au fost cucerite de succesorul la comanda Legiunii a X-a, Lucidio
Basso.
Cetatea Ierusalimului şi Templul au fost rase de pe faţa pământului, cu
excepţia unei părţi din zidul de vest, unde se aflau trei turnuri ale palatului lui Irod,
care fuseseră reşedinţa unei garnizoane romane 13.
În timpul cât a stat la Ierusalim, Iisus Christos a prezis ''clar şi în repetate
rânduri distrugerea Ierusalimului ... ca rezultat inevitabil al faptului că evreii au
respins apelul final al lui Dumnezeu''(Luca 13:34, 19:41-44; Matei 22:7) 14 •
Evenimentul urma să aibă loc chiar în cursul acelei generaţii( Matei: 23:36; I 0:23;
Marcu: 13 :30,8:38, 9: I; 13:26-30). Iată aceste preziceri relatate în Evanghelia după
Matei (36:3 7-39; 24: 1-2): "Adevărat grăiesc vouă, vor veni acestea toate asupra
neamului acestuia/ Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prorooci şi ucizi cu pietre
pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să adun pe fii tăi, cum adună cloşca puii săi
sub aripi, dar nu aţi voit. /lată se lasă pustie casa voastră/ ... vedeţi toate acestea?
Adevărat grăiesc vouă: nu va rămâne nici piatră pe piatră care să nu se risipească
"Şi ceilalţi doi evanghelişti: Luca şi Marcu consemnează cuvintele lui Iisus la care
face trimitere şi restul inscripţiei de pe planşa noastră gravată.
Din cauza stării proaste de conservare a hârtiei unele fragmente din inscripţie
lipsesc, ceea ce nu păgubeşte însă înţelesul general: " ... esprimendosi che lddio

sdegnat ... morte che hauevano dato ... no a Christo si doveva .rndisfar la giustitia
divina confulminar dardi contro Gerusaleme" (Iisus a fost dat morţii şi astfel s-a
înfăptuit justiţia divină prin distrugerea Ierusalimului).
Scena propusă de autorul desenului reprezintă momentul când Christos a fost
coborât de pe cruce. Este înconjurat de îngeri: putti şi adolescenţi şi de Dumnezeu Tatăl Ceresc în planul superior. Câmpul din jumătatea dreaptă a imaginii este mult
"Dicţionar

hihlic, Ed. Cartea

creştină.

Oradea. 1995. p. 653 (i. viitorul)

"Ibidem
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mai animat cu personaje religioase decât toate clementele câmpului din stânga luate
la un loc, unde doar două personaje supradimensionate echilibrează compoziţia:
bătrânul îngenunchiat şi comandantul roman.
Registrul imagistic se desfăşoară pe orizontală începând din stânga, cu figura
întreagă, văzută din scmiprofil a fiului împăratului Vespasian. Tocmai a descălecat

de pe calul ţinut în frâu de un slujitor. Lângă ei un grup de soldaţi romani pedeştri cu
trâmbiţe, alţii călare îşi aşteaptă

comandantul. Titus face un pas spre ceea ce pare a
actorul principal al scenei, Basil ide.
Acesta, o figură adolescentină, efeminată, are ochii plecaţi spre ceva ce se
află aşezat pe masa-altar, probabil o carte sau un pergament. În mâna dreaptă ţine o
sabie lungă orientată spre cer, aluzie la justiţia divină, iar cu stânga arată spre scena
de alături, unde trupul lui Iisus este susţinut de îngeri.
Gestica acestui personaj lămureşte naraţiunea divizată în două planuri: unul
real, cu acţiunea la timpul present, marcată de venirea lui Titus la profet şi celălalt
plan, la fel de real dar a cărui acţiune trecută e o reconstituire a momentului morţii
lui Iisus.
Autorul desenului a procedat astfel tocmai pentru a face trimiterea mai directă
la întregul conţinut simbolic al temei pentru a fi înţelese mai bine cuvintele profetului
şi pentru ca întregul şir de evenimente prezise să aibă o determinare astrală, ca un
destin implacabil, de neevitat.
Multe din elementele limbajului plastic prevestesc stilul baroc care doar
peste câteva decenii se va instaura în peisajul artistic al epocii. Grupajele elipsoidale,
diagonalele ce se întretaie, faldurile veşmintelor, mişcările ample ale personajelor,
putti şi îngeri flotanţi, sunt doar câteva dintre acestea.
Desfăşurarea perspectivică se reduce la două planuri principale: un prim
plan populat cu figuri umane şi un plan secund al peisajului muntos ridicat până la
marginea de sus a colii de hârtie. Cât anume a respectat gravorul din detaliile
desenului pe care l-a avut sub ochi e mai greu de apreciat. Cert este că pot fi detectate
multe anomalii de tehnică şi limbaj artistic.
Bunăoară, figurile din stânga imaginii sunt supradimensionate în raport cu
celelalte situate în acelaşi plan cât şi cu grupul de soldaţi din planul secund. Şi din
punct de vedere incizional se pot observa inadvertenţe. De exemplu, figura calului
contrastează puternic atât prin stângăcia desenului cât şi prin factura haşurilor gravate.
Acestea din urmă acoperă ca o plasă romboidală fără nuanţe şi tonuri suprafaţa

fi masa-altar în spatele căreia

stă

alocată.

Mai atent lucrate sunt figurile lui Titus, a lui Basil ide şi a tatălui acestuia. Sa încercat chiar o particularizare fizionomică a lor prin îmbinarea mai multor feluri
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de tăiere a plăcii de gravat. Astfel, liniile subţiri şi fine alternează cu altele dese,
fenne, îngroşate aşa cum sunt cerute de necesităţile de umbră şi lumină. Aceeaşi
alternanţă o întâlnim şi în cazul haşurilor: paralele, romboidale, dreptunghiulare,
trapezoidale, pătrate,etc.
Imixtiunea umbrei pe o zonă limitată, de exemplu, e redată prin suprapunerea
peste paralelismul condus în diagonală cu tăieri în sens opus rezultând o textură
romboidală. Intensitatea texturii este şi ea gândită tot în funcţie de luminozitatea
zonei.
Ştiinţa meşterului gravor, priceperea şi chiar măiestria sa se pot observa în
tratarea trupului lui Iisus într-un uşor racour~i şi a îngerului înnaripat ce poartă în
braţe suluri de manuscrise, importante, deoarece vedem că şi Dumnezeu -Tatăl
arată spre ele.
În prezentarea lui Dumnezeu Tatăl Ceresc vedem influenţa clară a manierei
lui Michelangelo din Capela Sixtină, lucru firesc, dacă rememorăm imensa influenţă
a sa asupra unor generaţii întregi de artişti. Iar Cesare Testa dar şi unchiul său Pietro
Testa nu se puteau sustrage acestui fenomen, ambii făcând parte din generaţia şcolii
romane din secolul al XVII-iea de sorginte toscană.
Apariţia Tatălui Ceresc este pusă în evidenţă de cercul de lumină care-l
însoţeşte. În jurul Lui şi a Fiului său, Iisus Christos s-au adunat nu mai puţin de 18
personaje celeste din ierarhiile divine. Mai apropiate universului uman sunt: îngerii,
arhaii, arhanghelii ... Dintre acestea nu toate au facies-urile sau corpul tratate egal
din punct de vedere tehnic. Unele sunt lăsate în umbră, cu trăsături abia schiţate iar
pentru a delimita aceste suprafeţe meşterul gravor a recurs la incizii diverse pe zone
compacte conduse paralel, orizontal sau vertical. Traseurile verticale alternează cu
cele întrerupte, i'ntretăiate de direcţii diferite. Alt procedeu tehnic circumscrie joaca
îngerilor-copii, în umbră, pentru ca personajele importante să apară scăldate în
lumină.

De acelaşi tratament diferenţiat se bucură şi planul peisajului punctat de
copacii cu frunziş bogat. Aceştia sunt dispuşi în dreapta imaginii şi în fundal unde
se bucură de un tratament detaliat alături de nori, stânci sau alte elemente din peisaj.
Pentru frunziş, gravorul a dispus liniile de tăiere sub formă de evantai pe nivele
succesive lăsând impresia unor flăcări vii, aşa cum sunt, de fapt, aceste prezenţe
maiestuoase ale regnului vegetal printre noi. Stâncile scăldate în soare şi acoperite
partial de nori trasează o linie a orizontului situată foarte sus.
Artistul gravor a exploatat şi particularităţile perspectivei aeriene tratând în
consecinţă succesiunea elementelor în peisaj. La fel a procedat şi în cazul fiinţelor
umane. Se poate observa abilitatea mânuirii dăltiţei, ştiinţa dozării umbrei şi luminii,
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inciziilor, în ciuda vârstei foarte tinere a gravorului Cesare Giovanni Testa,
fiind că a murit la vârsta de 25 de ani. A deprins meşteşugul gravurii, de mic,
în atelierul unchiului său Pietro Testa.
Se cunosc până în prezent 8 planşe gravate de acest artist. Tiraje în diferite
stadii se păstrează la Calcografia Naţională din Roma, la Muzeul de Artă din San
Francisco, la Muzeul Ţării Crişuri lor din Oradea şi la o casă de licitaţie din Danemarca
(Petrucci, A. Martin şi www.artnet.com).
Lucrarea de faţă este reprezentativă pentru opera sa gravată stând alături de
cele mai bune producţii ale genului destinate scopului comercial.
În secolul al XVII-iea Şcoala romană de reproducere îşi păstrează un loc
fruntaş iar în ceea ce priveşte gravura originală se menţinea la un nivel mediu 15 •
Având în vedere că opera lui Casare Testa se circumscrie gravurii de interpretare,
lucrarea păstrată la Muzeul din Oradea se încadrează printre producţiile bune la
genului, cu un punct în plus atribuit frecvenţei rare a acestei planşe în alte colecţii
din lume.
TITO IMPERATORE ANDANO ALLE IMPRESA DI GERUSALEMME
CONSULTR BASIL/DE FIGL/0 DE PROFET/, E PRIORE DEL MONTE
CARMELO PER SAPERE LE EVENTO DELLA GUERRA, QUALE LE PRED/SSE
LA VITTORIA CONTRO LI HEBRE/, ESPRIMENDOS/, C/lE /DD/0
SDEGNAT...MORTE CHE HAUEVANO DATO/ ... NO EX SUET/0, ET TACITO
IA CH/STO Sf DOVEVA SOD/SFAR LA G/USTIT/A DIVINA CON FULM/NAR
DAR.Dl CONTRO GERUSALEMME.
Disegno di Pietro Testa, la cui pittura originale si consen>a in S. Martino
di Monti in Roma. R ... ino. Pre ... grile de Carmelitani Gio. Ani. Filippini Romano
D .D. D. Franc ... us Collignon.
Dălţiţă şi acvaforte: 0,380x 0,730m
Gio. Cesare Testa sculpsit, semnat în dreapta jos în cadru
Pietro 'lesta delineavit, semnat în stânga jos în cadru
Planşă cu margini tăiate lipită pe carton
Hârtie verge filigamată cu un filigran indescifrabil, probabil o floare.
Prov. Colecţia Societăţii de Istorie şi Arheologie a judeţului Bihor, inv.306
Bibliografie: Bartsch, Adam. le peintre graveur, Viena, I 820,vol.XX, p.
227, l/ll; Charles Le Blanc, Manuel de /'amateur d'estampes, Paris, Ed. Emille
Bouillon, 1854-1888, vol IV, p.20, nr.cat.9 ; De Witt Anthony, Galeria degli Uffizi.
La collezione delie stampe, (cataloga), Roma, 1938: Giglioli O.H:, Mostra degli
ştiut

"Anthony de Witt. lncisione italiana, Milano, Editura Ulrico-Hoclpi. 194 L p.142
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incisori toscani de/ Seicento, Firenze, 1942; Carlo Alberto Petrucci, Cataloga
generale delie stampe trate dai rami incisi posseduti dalia Calcografia Nazionale,
Roma, Libreria delto stato, anno MCMLIII, p.203, nr,cat. 99; Servolini L., L'incisione
di cinque seco/i, Milano, 1951; Calabi A. Saggi suii' incisione de/ secu/o XVII,
Milano, 1962; Sutherland Harris, Notes on the Chronolo?,Y and Death of Pietro
Testa in Para~one, 1967; Bellini, P.; Giovanni Cesare Testa in Print Collector-11
conoscitore di stampe, 1976, nr.32
Le Blanc menţionează gravura in folio. Petrucci dă ca dimensiuni pentru
această planşă: O, 700x0,380m; El mai aminteşte alte 6 lucrări gravate de Cesare
Testa păstrate la Calcografia Naţională din Roma: O culegere cu diverse teme
inspirate şi gravate în colaborare cu Pietro Testa, Fecioara cu Pruncul ce vânează
şarpele, Chris/ coborât de pe cruce, Proserpina răpită de Pluton, Didona pe rug,
Chiron şi Ahile, Împărtăşania Sfântului leronim, după Domenichino care aparţine
Galeriei Vaticanului. Un exemplar din Împărtâşania Sfântului leronim, după
Domenichino se mai păstrează la Fine Art Museum din San Francisco (http:
www.artnet.com-masters cesare.html).
Cea mai veche casă de licitaţie din Danemarca, înfiinţată în 1948, în
Coopenhaga - Bruun Rasmussen, cu filiale în Suedia, Franţa, Spania şi SUA oferă
spre vânzare lucrări de Cesare Testa : Moartea Didonei şi Chiron şi Ahile. cu
dimensiunile 38x70cm ( http : www.artnel.com_ artist-giovanni cesare -testa. html)
NOI DATE ISTORIOGRAFICE DESPRE PIETRO TESTA 16
Bibliografie :
-Bartsch, Adam, Le pe intre graveur, Viena, 1820, voi.XX, p.226,nr.34 ; Pinacoteca Nazionale di Bologna, Gabinetto delle stampe, lncisori toscani dai XV
al XVII secolo, Edizioni Luigi Parma-Bologna, I 976, sez. VIL Pietro Testa este
menţionat de la nr.cat 51-55. l/ liceo delia pittura este reprodusă sub titlul Academia
di pittura, la nr. cat.51. Autorul este amintit şi cu alte lucrări .
Această sursă istoriografică îl citează pe Paolo Bel lini cu I.:opera incisa di
Pietro Te.'ita, Vicenza, 1976, pp 53-54, nr,cat 20, care datează planşa li /iceo delia
pittura în jurul anului 1642, deci mai devreme cu aproape un deceniu decât am
considerat-o noi în studiul precedent. Tot aici se face referire la compoziţia raffaelescă
a Şcolii din Atena de la Vatican, după care s-a inspirat Pietro Testa. Se găsesc trei

"' Aceste date vin să completeze studiul anterior scris, de Ana Martin. Rarităţi iconofile. O stampei
din secolul al XVII-iea din şcoala toscanei la M11:e11I din Oradea. Biharca, Oradea. Muzeul Tării
Crişurilor. 2001-2003, nr. XXVIII-XXX
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pentru li liceo delia pittura păstrate la Galeria Uffizi din
la British Museum din Londra şi Louvre din Paris;
- The J/lustrated Bartsch, Italian Master.\· ofthe Seventeenth Century, edited
by Paolo Bellini and Richard W.Wallace, Abaris books a woodmer foundation
company, New York, 1990, p.133;
D' Amico Rosa et Paolo Bellini, lncisori d'invenzione romani e napoletani
de/ XVII secolo. Editricc Compositori. Bologna, 1987, nr.cat 56-80. Planşa cu //
liceo delia pillura nu este amintită. Pietro Testa apare cu alte lucrări.
desene

pregătitoare

Florenţa,

DES NOUVELLES DATES HISTORIOGRAPHIQUES ETRANGERES SUR
L'ECOLE TOSCANE DU XVII - EME SIECLE DE LA
COLLECTION DE GRAVURE DU MUSEE DU PAYS DESCRIS
RESUME
En l'automnc de l'annee 2006, dans un programme plus largc des
manifestations culturelles internationales, le Musee d"Oradea a organise ă Venice
une exposition d'estampes venitiennes du XVlll-eme siecle avec ses propres
collections d'estampes.
L' exposition a eu lieu ă 17 novembre 2007 ă I' Institute Roumain de Cu Iture
et Rccherche Humaniste de Venice qui a le siege au Pallais Correr. La curatrice de
I' exposition acte dr. Ana Martin l'auteur du livre: L 'estampe venitienne du XV/11-

eme siecle. Difusionne europeene et lafrequence dans Ies collections roumaines,
paru ă l'Oradea ă l'edition du Musee du Pays des Cris en 2005.
Dans le sccond sejour venitien (le premier a eu lieu en I 996)j'ai trouve des
nouvclles dates importantes pour l'historiographie, des auteurs italiens presentes
dans la collection du Musee d'Oradea.
L'etude met en evidence le role de la famille des graveurs Testa : Pietro et
son neveu Cesare Giovanni Testa. J 'ai publie un premier etude avec le titre: Raretes
iconophiles: Une estampe du XV/1-ieme siecle de t ·ecole toscane au Musee d'
Oradea, en Biharea; no :XXVIII -XXX; Oradea, 2001-2003, avec Ies dates que
j'avais a cc temps- la sur l'auteur. On peut voir, maitenant, des nouvellcs dates
historiographiques ăla fin de cet ctude .
li y a peut d'informations sur Giovanni Cesare Testa. li est l'auteur d'un
ocuvre qui se trouve dans la collection du Musce d'Oradea: Titus, le fils de
l'Empereur Vespasian, va au profet Basilide ... Giovanni Cesare Testa, peintre
https://biblioteca-digitala.ro
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et graveur en aquafortc est ne en 1630 et ii est mort en 1655 a Rome. Pendent sa
courte vie ii a travaille suivant Ies dessins de son oncle, commc est notre cas.
On peut observer habilete du burin, la science du dosage, de l'ombre et de
la lumiere, la finesse de l'incision. On connaitjusqu'ă present 8 planches gravces
de cet auteur. Des tirages dans des stades diffcrentes se trouvent ă la Calcographie
Nationale de Rome, au Musee d' Art de San Francisco et au Musee d' Oradea.
L'estampe analisee est representative pour l'oeuvre grave de !'artist.
L'ecole romaine de reproduction du XVll-eme siecle garde son lieu
privilegie: L'entier oeuvre du Cesare Testa s'incrit dans le domaine de la gravure
d'interpretation. L'cxemplaire d'Oradea fait partie des meilleures productions du
genre, avec sa rarete panni Ies autres collections du monde.
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ALEGORIE ŞI SIMBOL ÎN LUCRAREA
"PETRECERE" DE PETER VEREDAEL
AGATA CHIFOR

Temă

prin excelenţă naturalistă, scena de gen a cunoscut o înflorire
particulară în societatea burgheză protestantă a Ţărilor de Jos din secolul al XYIIlea. Devenită un prilej pentru observarea imparţială şi extrem de minuţioasă a
diferitelor categorii sociale, de la înalta burghezie la oameni de condiţie inferioară
ai tavernelor, scena de gen flamando-olandeză a fost considerată o culme a
naturalismului baroc.
În domeniul vast al scenei de gen, o tipologie aparte, avându-i ca precursori
iluştri pe Hieronymus Bosch şi Jan Bruegel cel Bătrân, o constituie tabloul de
moravuri. În această categorie se integrează şi Petrecerea semnată de pictorul olandez
Peter Veredael, aflată în colecţia Muzeului Ţării Crişuri lor' (Fig.nr. I). În acest caz
sub pretextul unei alegorii a celor cinci simţuri. temă frecventă în pictura din Ţările
de Jos, sunt puse în lumină diferite vicii atribuite categoriilor mijlocii în afinnare.
Departe de a oferi reprezentări gratuite, genul respectiv este direct legat de ascendenţa
Reformei, conţinând numeroase aluzii moralizatoare care slujesc indirect ideologiei
protestante. Dacă în ceea ce priveşte reprezentarea înaltei societăţi primează scenele
cu caracter galant, reflectând o valorizare pozitivă a vieţii burgheze, în schimb
lucrările reprezentând categoriile sociale inferioare (muzicanţi, jucători de cărţi,
negustori, ţărani, cheflii) se pretează pentru portretizarea viciilor atribuite în mentalul
colectiv societăţii burgheze.
Tabloul ne introduce în atmosfera unui han de epocă, aducând în prim- plan
nişte comeseni de condiţie dubioasă, beţivi şi jucători de cărţi. Bazat pe o armonie
coloristică de brunuri, verde şi roşu, tabloul se defineşte printr-o folosire moderată
a efectelor luministice, îndeosebi prin albul strălucitor al veşmintelor şi al feţei de
masă. Lucrarea este remarcabilă atât prin minuţiozitatea tipic nordică în ceea ce
priveşte descrierea obiectelor de interior, cât şi prin abilitatea redării perspectivei
cu ajutorul dalajului geometrizat al gresiei, respectiv prin micşorarea personajelorz.
1

Peter Veredael. Petrecere. ulei/lemn, 700xl000mm. semnal stânga jos cu lirun PETER VEREDAEL

f( faecil), nedatat. Colcc\ia Muzeului Tării Crişuri lor. inv. 700
2
M. Zinlz.Colecţia de pictură universahi a Secţiei de Arin" Muzeului ]"ârii Crişuri/or. în Biharea.

XVIII, 1991.p. 185
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Reprezentate în starea de euforie proprie ospăţului la care participă,
personajele au veşminte, gesturi şi fizionomii reale, autentice, dezvăluind un fin
simţ al observaţiei. Vestimentaţia personajelor evidenţiază diferite tipologii sociale.
Astfel, costumul muşchetarului din prim-plan reflectă dorinţa de eleganţă şi
împodobire ostentativă specifică militarilor din gărzile orăşeneşti, fiind alcătuită
din cămaşă şi vestă croită pe corp, pantaloni bufanţi din catifea până la glezne legaţi
sub genunchi cu bentiţe şi rozete, ciorapi roşii, pantofi ascuţiţi cu rozete, pălăria cu
pene precum şi pelerina ţinută în mână de personaj. Costumul este completat cu
sabia atârnată în spate de cingătoare.
Atât personajele cât şi obiectele sunt simbolice, reunind motive ce apar
frecvent în scenele de gen ce ilustrează tema "Cele cinci simţuri". Astfel, atât
alimentele desfăşurate pe masă, cât şi înfăţişarea personajelor, îndeosebi a bărbatului
ameţit de băutură, reprezentat pc punctul de a cădea de pe scaun, sunt aluzii la
simţul gustului. Simţul auzului e simbolizat prin sunetul scos de vioara cu arcuşul
stricat ţinută în mână de unul dintre comeseni, dar şi prin personajele reprezentate
vorbind. Simţul olfactive sugerat prin intermediul animalelor: câinele ce stă lângă
jupâneasa hanului, respectiv pisica ce adulmecă un peşte prăjit. Scena de amor din
dreapta tabloului, monezile şi cărţile de joc trimit la simţul tactil. Personajele care
privesc în afara tabloului, spre noi, simbolizează simţul văzului.
Dincolo de o simplă alegorie a simţurilor, lucrarea este o condamnare
implicită a păcatelor ce pot rezulta din satisfacerea excesiv[, a acestora. Păcatul este
definit atât ca lăcomie a trupului (lăcomia la mâncare şi băutură, desfrâul), cât şi ca
păcat al minţii care speculează cum să înşele aproapele.
Un domeniu distinct în cadrul scenei de gen baroce îl constituie masa
încărcată de alimente, ea devenind un "catalizator compoziţional şi social", un pretext
pentru redarea diferitelor tipuri umane. În contextul laicizării picturii olandeze din
secolul al XVII-iea apar frecvent teme ce ilustrează satisfacerea simţurilor, redate
sub pretextul mesei încărcate>. Tablourile, cu tematică profană, introduc un nou gen
de trompe l'oeil: prin conţinut şi maniera de redare, lucrarea se adresează simţurilor
terestre ale privitorului, inducându-i senzaţii tactile, vizuale, olfactive, auditive sau
gustative. Astfel, păcatul lăcomiei - "Aula" apare şi în acest caz ca dorinţă obsesivă
şi excesivă de a mânca, ce întrece nevoia de hrană a omului (Fig.nr.2). Tot aici,
Părinţii Bisericii includeau şi dorinţa de a mânca constant numai delicatese şi alimente
costisitoare.
; /\lbcrt E. Elscn. Temele artei. O introducere

Î/1

istoria

şi

aprecierea artei. voi.I, Edit. Meridiane.

1983.p. 291
https://biblioteca-digitala.ro

(3)

Alegorie şi simbol i'n lucrarea "Petrecere" de Peter I 'eredael

299

În accepţia teologică medievală, "Avariţia" era un termen generic pentru a
descrie o mulţime de comportamente vicioase ce includeau toate formele de
înşelăciune de ordin material, în interes personal Uocurile de noroc, mita, zgârcenia,
egoismul, manipularea şi trădarea rezultate din iubirea banilor). Păcatul iubirii de
argint-"Avaritia" (Fig.nr.3) este sugerat în tablou prin cărţile de joc risipite pe jos,
monezile aurii arătate de tânărul muşchetar gazdelor hanului, aluzie la banul câştigat
necinstit, instrument al diavolului. Tânărule reprezentat într-o discuţie aprinsă cu
proprietara hanului, căreia încearcă să-i justifice banii câştigaţi necinstit. Chipul
său trădează minciuna, el fiind privit cu suspiciune de l:elt: Jouă femei cu care
vorbeşte. În persoana lui sunt reunite deopotrivă patima jocului de cărţi, a banilor,
minciuna, trufia şi înşelăciunea. O aluzie în acest sens sunt cărţile de joc risipite pe
jos şi intenţia personajului de a pleca cu banii (Fig.nr.4).
Cele trei personaje din planul al doilea antrenate într-un dialog incitant,
simbolizează greşelile săvârşite prin cuvânt, bârfa şi calomnierea gratuită a aproapelui
rezultate din păcatul" Invidiei", definită de Toma d · Aquino ca "tristeţe pentru binele
altuia" (Fig.nr.5). Fizinomiile lor exprimă patima verbiajului, exagerarea şi falsitatea
cuvintelor folosite.
În colţul drept al lucrării, în planul al doilea e reprezentată o scenă intimă în
interiorul unui cort . Plasat în spatele bucătăriei, cortul introduce în tablou o nouă
secvenţă de gen, sugerând promiscuitatea specifică hanurilor. Maniera de
reprezentare este o aluzie la păcatul desfrâului - "Luxuria" (Fig.nr.6). Teologii
medievali includeau aici şi gândurile sau dorinţele sexuale excesive, respectiv
sexualitatea rezultată din "iubirea prea mare a altora", în măsură să treacă pe plan
secundar pe aceea datorată lui Dumnezeu. În tablou se remarcă şi prezenţa unor
alimente considerate afrodisiace ca rodia, caviarul, stridiile şi măslinele. O aluzie
explicită la depravarea sexuală specifică hanurilor sunt morcovul şi cochiliile de
scoică de pe podeaua încăperii.
Mânia -"lra" este reprezentată în fundalul tabloului sub forma unei bătăi,
care poate degenera în păcatul omuciderii (Fig.nr. 7). Prin mânie erau definite
sentimentele necontrolate şi excesive de ură şi răzbunare îndreptate împotriva
aproapelui, trăiri a căror formă extremă o constituie crima. În lucrarea lui Veredael
scena se petrece în afara hanului, introducând astfel motivul tabloului în tablou. În
uşa unei case e redat stăpînul care asistă impasibil la scenă. Doi oameni sunt
reprezentaţi pe punctul de a lovi un ţăran desculţ care încearcă să scape. Un alt om
de condiţie modestă, seminud este reprezentat puţin mai departe cu picioarele prinse
în butuci. Elementul inedit îl constituie faptul că lângă el stă Iisus îngenunchiat.
https://biblioteca-digitala.ro
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Reprezentat cu spatele spre privitor, înveşmântat cu o bucată de pânză prinsă de
stâng, el ridică mâna dreaptă cerând îndurare pentru cei oprimaţi. Intervenţia
sa miraculoasă este vizibilă pentru agresori care-l privesc încremeniţi de uimire, cu
mâinile suspendate în aer, înainte de a lovi. Redată prin deschiderea practicată în
fundalul tabloului, scena simbolizează prezenţa lui Iisus alături de omul aflat în
suferinţă, în conformitate cu preceptul evanghelic al îndurării divine pentru cei
prigoniţi şi nedreptăţiţi. Mântuitorul intervine pentru a proteja dreptul divin al vieţii,
sancţionând în acelaşi timp gravitatea torturii şi omuciderii în ierarhia păcatelor.
Bărbatul adonnit, ameţit de băutură, redat în prim-plan cu o cană de bere în
mână, întruchipează viciul beţiei. Starea de somn este atât în textul biblic, cât şi în
iconografia artistică un indiciu ce ilustrează orbirea omului în raport cu revelaţiile
divine. În pictura flamando-olandeză ea apare ca atribut consacrat pentru lene"Accidia ", viciu ce împiedică omul ignorant să se trezească pentru a merge la
biserică (Hieronymus Bosch), iar în cazul lucrării de faţă însoţeşte viciul beţiei.
(Fig.nr.8). O aluzie explicită la acesta este şi cana de bere ridicată de personajul din
spatele său, respectiv obrajii înroşiţi ai comesenilor. Dacă la început lenea era un
păcat atribuit călugărilor, în calitatea de obstacol în aspiraţia acestora spre
perfecţiunea spirituală, începând din secolul al XIII-iea accepţia termenului se
laicizează, "Accidia " înglobând toate păcatele ce puteau induce o stare de
inactivitate4 • Ea este condamnată mai intens de societăţile care încep să aprecieze
valoarea muncii şi a vieţii active.
Un alt simbol consacrat al viciului este zgomotul, asociat vioarei cu arcuşul
rupt ţinută în mână de unul dintre bărbaţi. Reprezentat fără un ochi. acesta este
prototipul piratului, al jefuitorului. Personaj familiar porturilor olandeze, el
simbolizează o categorie socială inferioară ce înfloreşte în Olanda secolului al XVlllea, în directă legătură cu activitatea comercială maritimă.
Concepţia spaţială a lucrării oferă o schemă iluzionistă barocă, în sensul că
se bazează pe "dislocări, intrânduri, depărtări, apropieri" 5 • Cel mai bine marcat este
primul plan, care captează în primul rând, dimensional, interesul privitorului,
făcându-l să perceapă atmosfera specifică hanului şi petrecerii. În planul al doilea,
cu personaje micşorate, sunt perceptibile alte două scene de gen, printr-un joc de
intrânduri şi sugestii spaţiale. Se remarcă abilitatea sugestiei perspectivei, în cazul
interiorului de bucătărie, prin liniile carelajului pardoselii. O altă deschidere,
practicată în dreapta lucrării, e sugerată prin intermediul cortului delimitat spaţial
umărul

• J. Le (iolf. J. C. Schmill,
'i\puJ Victor lcronim

Dicţionar

Stoil:hi\ă.

al Evullli Mecli11 Ocâdenlal, Polirom. 2000, p. 592
/nsta11rarea 1ahlord11i. EJit. :VlcriJianc. Bucurc~li, 1999. p. 18
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de un mic paravan care face tranzit ia între planurile lucrării. Ultima sugestie spaţială
apare în colţul stâng al tabloului prin faţada unei case redate oblic, respectiv prin
micşorarea şi mai accentuată a personajelor. Continuitatea dintre această secvenţă
şi primul-plan se realizează prin grupul personajelor care bârfesc.
Lucrarea contrapune realismul intens al personajelor şi al interiorului, fiinţei
spiritualizate a lui Iisus, redată în fundal într-o lumină difuză, sugerând astfel antiteza
dintre realităţile terestre, aflate la îndemâna oricui şi cele spirituale, mai greu
accesibile. Dacă prim-planul, perceput ca prelungire a spaţiului de expunere,
călăuzeşte privirea spre spaţiul real, ultimul plan atrage atenţia asupra existenţei şi
chiar a intervenţiei sacrului în profan. La fel ca picturile lui Aertsen şi Velasquez cu
tema "Iisus în casa Mariei şi a Martei", tabloul lui Peter Veredael exprimă o opoziţie
accentuată intre realismul extrem cu care sunt redate personajele, respectiv
dimensiunile vieţii materiale din prim-plan (hrana, banii, hanul, bucătăria) şi apariţia
diafanizată a lui Iisus în fundalul tabloului.
Maniera de sugestie a diferitelor păcate prezintă analogii cu celebra lucrare
a lui Bosch "Cele şapte păcate". Astfel, în ambele lucrări lăcomia este redală sub
forma abuzului alimentar, mânia -sub forma unei bătăi, avariţia sub fonna unei
dispute şi desfrâul ca o scenă intimă într-un cort.
La fel ca în lucrarea lui Bosch, în compoziţia lui Peter Veredacl se remarcă
prezenţa misterioasă a elementului divin prin intennediul figurii lui Iisus. Intervenţia
divină în viaţa omului este sugerată prin sprijinul acordat de Iisus omului aflat în
suferinţă sau pericol. La fel ca şi în cazul lui Bosch, prezenţa elementului divin
conferă atemporalitate subiectului, sugerând continuitatea în plan temporal a
slăbiciunilor umane şi a păcatelor, dar şi actualitatea mesajului evanghelic.
Singurele personaje neimplicate în actiune sunt două femei, una îmbrăcată
mai elegant, în rochie de catifea cu guler din dantelă fină, plisată. iar cealaltă- o
femeie în veşminte de bucătăreasă reprezentată gătind în faţa unui ceaun mare.
Ambele femei au chipul îndreptat spre privitor cu o expresie meditativă sau
interogativă. sugerând faptul că subiectul lucrării se adresează omului din toate
timpurile. Ele simbolizează condiţia omului inocent aflat deasupra frământărilor
existenţiale ale păcătosului, pe care le poate privi cu compasiune sau detaşare
emoţională.

În acelaşi timp, proprietara hanului, cel mai vizibil personaj feminin din
tipul femeii gospodine întâlnit frecvent în pictura olandeză,
având ca accesorii specifice şorţul ce indică activităţile casnice, rochia cu guler alb
plisat, părul prins cu o boneta albă, lăsând fruntea descoperită". Alături de femeia
compoziţie, ilustrează
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reprezentată pregătind mâncarea. ea simbolizează idealul vieţii active, al muncii
oneste, încurajat de morala protestantă (Fig. nr.9). Un simbol pozitiv este şi câinele,
expresie a inocenţei şi simbol al fidelităţii în iconografia creştină (Fig.nr. I O).
În concluzie. sub aparenţa unei petreceri, Peter Vcredacl a realizat o lucrare
complexă, aluzivă, pretext pentru pm1rctizarea unor păcate considerate capitale ca
iubirea de argint. lăcomia, mânia, desfrâul, invidia. Ele sunt împletite cu aluzii
verbale, audititive, olfactive şi vizuale pentru a exprima o relaţie între simţuri şi
diferite păcate. Din punct de vedere iconografic păcatul este definit printr-un
ataşament excesiv, având ca obiect mâncarea, banii, sexualitatea, respectiv aplecarea
constantă spre cuvinte, gânduri sau sentimente negative. orientate spre distrugerea
aproapelui.
Definitivată în scrierile teologice ale evului mediu şi readaptată de Papa
Grigore cel Mare, schema păcatelor capitale a fost cel mai răspândit instrument de
clasificare a păcatelor. exercitându-şi influenţa şi asupra creaţiei literare şi artistice 7.
În accepţia teologilor, păcatul este lucrul care-l îndepărtează pe om de ataşamentul
primordial datorat Creatorului.
Morala protestantă a preluat schema medievală a păcatelor, temă cc revine
cu o insistenţă obsesivă la sfârşitul evului mediu în tratate, predici şi catehisme. O
mare parte a picturilor din şcoala olandeză şi flamandă nu pot fi disociate de locul
central pe care motivul păcatului îl dobândeşte în doctrina protestantă. Defectele
curente ale societăţii burgheze erau reprezentate fie izolat, fie sub pretextul unor
lucrări ce ilustrează tema celor şapte păcate (Bosch, Bruegel), respectiv a celor
cinci simţuri.Tabloul lui Yeredael se integrează în acelaşi context, prezentând o
scenă de viaţă cotidiană bogată în detalii de moravuri. Ineditul lucrării rezultă din
faptul că autorul a îmbinat tema celor cinci simţuri cu schema celor şapte păcate,
sugerând astfel conexiunea dintre ele. În acelaşi timp, lucrarea ilustrea7.ă felul în
care schema medievală a păcatelor capitale a fost adaptată la noile realităţi sociale
apărute în societatea olandeză în secolul al X VII-iea. Astfel, implicarea Olandei în
activitatea comercială maritimă a dus la apariţia unor mijloace noi de parvenire care
nu excludeau frauda.jaful, înşelăciunea. Împotriva acestora, Biserica a luat atitudine
accentuând valoarea morală a muncii oneste. Mesajul ei a pătruns şi în pictura de
gen, aşa cum se vede şi în lucrarea analizată, care ilustrează opoziţia dintre munca
cinstită şi mijloacele de îmbogăţire condamnate de Biserică.

'·A.Nanu. Artă. Stil. Cos111111. Edit. Meridiane.
7
J. Le Gofl: J. C. Schmitt. op.cit., p. 589

Bucureşti.

1976, p. 116
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La fel ca Jan Steen în lucrările sale- "Petrecere", "Societate veselă", "Trişorii",
Peter Veredael a transformat pretextul " petrecerii " într-o
verosimilă scenă de moravuri. Lucrarea este remarcabilă prin realismul secvenţei
surprinse la care contribuie puternica impresie de autenticitate a interiorului, dar şi
a personajelor, ale căror gesturi, fizionomii şi veşminte sunt tipice categoriilor sociale
reprezentate. Narativismul scenei, opoziţiile şi întrepătrunderile de planuri, interesul
pentru detalii, verismul personajelor confirmă deplina autonomie la care a ajuns
scena de gen în cadrul picturii din Ţările de Jos.
"Necumpătarea",
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ALLEGORJE ET SYMBOLE DANS LE TABLEAU
"PARTIE DE PLAISIR" PAR PETER VEREDAEL
RESUME
L' etude met en evidence le langage symbolique dans l'oeuvre "Partie de
plaisir" de Peter Veredael, artiste representatif pour la peinture de genre hollandaise.
L' auteur prouve que Ies personnages, Ies animaux et Ies aliments sont symboliques.
Ainsi, i1s renectent des allegories de cinq sens (Le goitt, L 'ouie, Le touche,:L 'odorat.
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La vue) et de sept vice (Aula. Avaritia, Accidia, lra, Luxuria, Invidia, Siperbia) .
Les image impres ionnante par leur realisme montrent au i Ies implications de
la morale prote tante dan la vie de la societe hollandai e.

Fig. r.1 . Peter eredacl. "Petrecere.. , ul ei/lemn, 700x I000mm, semnat tânga jos cu brllln
PETER VEREDA EL F(faccit) nedatat, ' ole \ia Muzeului

Fig.

r.

2. L ăcomia ( lufa), detaliu
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r. 4 . În şelăciu nea, detaliu

Fig.
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r.5. In vidia , detal iu

r. 7. Mânia (fra) , detaliu
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r. 8. Lenea (Accidia) , detaliu

Fig.

Fig. r. l O.

Viaţa acti vă ;
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fidelit atea (câinele), detaliu

IOAN POP DIN LUDIŞOR
MARIAZINTZ

Se constată şi când este vorba de Ţara Făgăraşului faptul că în secolul al
XVIII-iea şi în prima parte a secolului al XIX-iea s-a construit un număr mare de
biserici româneşti, ortodoxe şi greco-catolice, unele luând locul celor din lemn, ca o
consecinţă a dezvoltării demografice şi economice, a evoluţiei culturale dar şi a
instituirii noului cult religios greco-catolic ce presupunea înălţarea de noi biserici 1•
Pe drept cuvânt, s-a subliniat că un imbold puternic care a stimulat ambiţia românilor
1-a constituit prezenţa ctitoriilor brâncoveneşti în spaţiul transilvan, iar el s-a
manifestat atât când este vorba de ortodocşi, cât şi de greco-catolici. Prezenţa unor
zugravi originari din Ţara Românească ce au avut comenzi chiar pe parcursul a zeci
de ani, cum a fost cazul lui Panteleimon, pune în evidenţă respectul de care se
bucurau aceştia în spaţiul transilvănean. Relaţia cu şcolile tradiţionale de pictură sa menţinut de-a lungul a peste 150 de ani, ele oferind modele consacrate, perpetuate
şi datorită caietelor de pictură, chiar dacă spre mijlocul secolului al XIX-iea, calitatea
stilistică şi de meşteşug este în regres, zugravii provenind tot mai frecvent din
rândul meşterilor de ţară, deşi au existat zugravi ce-au învăţat pictura în şcoli de
artă unde se fac simţite şi influenţe ale picturii occidentale::.
Mai ales după anii 1830/ 1840 observăm că se întrevăd limitele unei etape
dincolo de care va începe decadenţa. Atunci când nu sunt sub influenţa picturii
academiste, zugravii ţărani, de condiţie modestă, lipsiţi de anvergura decorurilor
murale create până la ei, vor practica o pictură realizată cu stângăcie, deşi, cu multe
influenţe rustice, aşa cum se vede când este vorba de zugravii din Ţara Făgăraşului,
în decorurile pictate de Nicolae din Turcheş şi Ioan Pop din Ludişor şi în parte de
zugravul Gaftanailă, deşi el s-a dorit mai ancorat în arta postbrâncovcnească, fidel
caietelor de modele, pentru a nu se abate de la ordonanţa iconografică tradiţională.
Zugravul care a pictat bolta naosului, catapeteasma şi proscomidia bisericii din Rucăr,
în anul 1829, Ioan Pop din Ludişor, al cărui nume apare în proscomidie, este un
I. Cristache-Panait, .. Cu privire la unele monumente din Tara Făgăraşului în lumina rela\iilor cu
în lJM/.anul XXXXIX, nr.2. 1970. p.30-32; E. Greceanu, .,Ţara Făgăraşului.
zonă de radia\it: a arhitecturii de la sud de Carpaţi··. în BAfl, XXXIX. 1970. nr. 2. p.35-50.
2
I. Cristache-Panait. .. Rolul zugravilor de la sud de Carpaţi în dezvoltarea picturii româneşti din
Transilvania·· în SC/A, tom 31, I 984. p. 79; M. Porumb, Un veac de pict11rti românească din
Transilmnia, Ed. Meridiane. Bucureşti. 2003, p. I O
1

Ţara Românească··
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zugrav localnic ce s-a format având ca modele bisericile pictate în satele din zona
Făgăraşului. El le-a adăugat interesul său pentru arta populară, ceramică şi icoanele
pc sticlă româneşti, a căror influenţe sunt evidente în lucrarea sa.
Biserica a fost construită la începutul secolului al XVIll-lca, cu cheltuiala
sătenilor. În exterior, la est, pe zidul absidei este scris cu litere latine ASMS 1804,
pc turn apare anul 1811, iar deasupra uşii, la intrarea în edificiu: ,.Anno 1806jude
Ioan Bută"\ Nicolae Iorga a menţionat în ,..Scrisori şi inscripţii", aceleaşi date 4 •
Are planul rectangular, cu pronaos. naos şi absidă poligonală în interior şi
exterior şi cu turn în partea de vest.
Interiorul a fost doar parţial împodobit cu pictură murală şi anume: calota
naosului, intradosul arcului dinspre altar. catapeteasma şi firida proscomidiarului.
În schimb, absida, celelalte porţiuni din naos şi pronaosul nu au fost zugrăvite.
Numele zugravului se cunoaşte, pentru că în proscomidie pe lângă pomelnicul
ctitorilor zugrăvelii apare şi numele .Jon Pop din Ludişor, 1829".
În centrul calotei este pictat Iisus Pantocrator într-o imagine ce atrage atenţia
prin annonia formală şi cromatică. Linia de contur este suplă, desenul nuanţat,
subliniind trăsăturile frumoase ale figurii prelungi ce exprimă linişte, având o barbă
mică şi blondă. Peste tunica roşie poartă o mantie verde smarald în acorduri ce
transmit o notă de vitalitate. Iisus şade pe nouri redaţi prin linii groase în ocru şi alb
pe un fond brun. De altfel şi cutele mantiei, deşi se mulează pe fom1ele picioarelor,
devin şi elemente decorative, grafiate în negru, transfonnându-se chiar în arabescuri,
cu linii şerpuite, având efecte agreabile. Medalionul cu Iisus Pantocrator, circumscris
în mai multe cercuri ornamentate mai ales în torsadă, este însoţit de îngeri în
medalioane subliniate cu alb. redaţi pe jumătate, îmbrăcaţi în veşminte albe. în jurul
gâtului cu borduri aurii, cu aripi în verde deschis pe fond roşu, sugerând o atmosferă
senină. Întreaga calotă degajă lumină, căldură, o atmosferă foarte prietenoasă prin
roşul alăturat albastrului, preponderent în cromatica lui Ioan Pop. Între acest registru
şi cel următor delimitarea se face printr-o bordură aurie, cu o linie ondulată, cărămizie
şi prin ornamente stilizate prin linii curbe ce contribuie la efectul general sărbătoresc
al ansamblului calotei. De altfel, motivul circular şi linia şerpuită sunt agreate de
zugrav, pentru că în registrul următor sunt pictate zece medalioane cu ,~'finţi episcopi,
unii în ornate, în mai multe grupuri, ale căror aureole, semne ale divinităţii, constituie
şi forme cc se înglobează în elementele de decor. Cutele veşmintelor sunt marcate
cu negru şi brun închis, grafiate cu plăcerea de a crea un ritm decorativ, predominând
' V. Literat. Biserici vechi româneşti din {ara Oltului. Ed. Dacia. Cluj-Napoca, 1998. p.20 I.
• N. Iorga. Scrisori şi inscr1j1ţii ardelene şi marcw111rc>şene. li. Bucureşti. 1906. p.162-163
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cromatic, din nou, roşul. albul. şi puţin verde pc fondul albastru ceruleum. Între
medalioane apar vrejuri stilizate liniar, ici-acolo cu indicii de frunze verzi, rotunjite
la mijloc, la întretăierea lor fiind pictată câte o floare albastră cu galben în mijlocul
corolei. iar efectul este bineînţeles reconfortant.
La răsărit este zugrăvit şi Tronul Hetima.\·iei, avându-i de-o parte şi de alta,
gardaţi de către doi arhangheli, pe Maica Domnului şi Ioan Botezătorul, amândoi
cu braţele îndreptate spre el, rugându-se pentru iertarea păcatelor omeneşti.
Personajele se detaşează pe un fundal, până la jumătate, decorativ, cu romburi trasate
cu roşu pe fond alb şi ornate tot în roşu, iar de la jumătate în sus, pe un fond albastru
luminos. Delimitarea acestui registru de cel unnător se face printr-un brâu în zigzag roşu, cu floricele roşii şi verzi. Ultimul registru este dedicat şi în această biserică
Patimilor lui Iisus, începând cu două momente premergătoare: Cina cea de taină şi
Spâlarea picioarelor. În Cina cea de tainâ, nu se văd decât şapte dintre apostoli,
ceilalţi cinci fiind sugeraţi prin mici fragmente ale aureolelor aflate la spatele celor
văzuţi la masă, dispuşi câte doi sub arcade, încadrându-l pe Iisus Christos şi el aflat
sub o arcadă alături de apostolul Ioan, redat în dimensiuni mai mici, respectânduse, astfel, ierarhia valorică. Fundalul pe care se desfăşoară scena este albastru
cerulcum, iar stâlpii pe care se sprijină arcadele sunt subliniaţi cu brun cărămiziu.
Masa este acoperită cu o draperie roşcată, cu bordura mai închisă şi cu o terminaţie
în zigzag, peste alta, în verde deschis, ale cărei cute angulare în negru au devenit
forme decorative. Se observă predilecţia zugravului pentru roşu şi verde, prezentă
în ornamentica populară, mai ales în ceramica din Ţara Oltului, alături de galben şi
albastru deschis. Doi apostoli sunt zugrăviţi dincoace de masă, dar toţi gesticulează
pentru a-şi exprima consternarea, neîncrederea, ori revolta la auzul celor spuse de
Iisus care tocmai a luat o pâine în mână pentru a o frânge, cu cealaltă arătând spre
ea, subliniind sensul euharistic al momentului. Pe masă apar obişnuitele accesorii,
pâini, cuţite, pocale. pahare, urcior grafiate cu roşu, brun, ori negru. Deşi
reprezentarea scenei este originală, realizarea ei este mai mult decât stângace, desenul
figurilor prezentând numeroase greşeli. Personajele seamănă între ele, chiar dacă
prin linia gurii se încearcă exprimarea unor sentimente diverse, poziţia picioarelor
este incorectă, mâinile sunt disproporţionate, iar cutele veşmintelor s-au transformat
în vârtejuri ori curbe decorative, grafiate accentuat.
Pentru că zugravul s-a confruntat cu economia de spaţiu şi în Spălarea
picioarelor, a recurs la o scenă compoziţională asemănătoare cu cea din Cina cea de
taină. A pictat la mijlocul tabloului o masă, de la un capăt la altul, a împărţit sus
spaţiul prin trei arcade, aşezându-i pe apostoli lateral, câte doi, ceilalţi fiind dispuşi
https://biblioteca-digitala.ro

310

,Har/a Lint=

(4)

la spatele lor. Acţiunea se desfăşoară astfel în prim plan, dincoace de masă, unde
Iisus, aplecat dar cu capul întors spre privitor în mod demonstrativ, invitându-l să
înţeleagă semnificaţia evenimentului, îi spală piciorul lui Petre deasupra unui vas
cu apă a cărei prezenţă e redată prin mici pete albe. Apostolul Petre arată cu degetul
spre cap, în acceptarea ritualului, confonn indicaţiilor din enninie. Plasarea în spaţiu
a lui Christos este destul de corectă, prin cutele veşmântului sugerându-se
corporalitatea trupului, dar piciorul lui Petre e pictat cu stângăcie, apărând subţire şi
difonn. Suntem destul de departe de redactările tradiţionale dar şi de rezolvările
artistice ale zugravilor din secolul al XVIII-iea, stăpâni pe meşteşug, viziunea şi
aptitudinile artistice fiind aici mai curând acelea ale unui meşter popular specializat
în creaţii ale mediului ţărănesc. Registrele compoziţionale se înscriu pe verticală,
stăpânirea spaţiului punând probleme zugravului, la fel şi desenul, atitudinile
personajelor fiind destul de rigide. fără nuanţări de la o figură la alta, iar încercările
în acest sens sunt conduse cu stângăcie.
Când scena are loc într-un peisaj, aşa cum este Rugăciunea de pe Muntele
Miishnilor, spaţiul în adâncime este sugerat prin benzi stilizate cc urcă şerpuit spre
dreapta, într-o alternare de brun şi ocru, cu efecte decorative sporite prin întoarcerea
lor într-o acoladă stilizată în partea de sus. În acest cadru, Iisus, în genunchi, are
braţele deschise larg, într-o mişcare chiar impetuoasă, îndreptate spre îngerul înfăţişat
bust, pe nouri roşictici, aducându-i pocalul, simbol al sacrificiului. Iisus poartă o
mantie verde închis peste o tunica roşie cu faldurile trasate prin blicuri albe ce nu
mai au nimic din faldurile fireşti, devenind ovaluri circumscrise, forme ondulate
decorative. Apostolii sunt înfăţişaţi culcaţi, subliniind prin poziţia lor arcuirea
benzilor stilizate ale dealurilor, dar tot într-o tratare schematică.
În scenele celor trei Judecâf i ale lui Iisus zugravul a încercat să sugereze
cadre de interior, dar fără să reuşească crearea unui spaţiu adecvat, în ciuda dorinţei
sale de a crea o naraţiune cu amănunte anecdotice. În Judecata în fafa lui Ana,
zugravul a împărţit tabloul în două prin plasarea unei mese lungi, roşcate, iarăşi, de
la un capăt la altul, văzută de sus, cu o bordură în zig-zag de la care porneşte în jos
forme curbate subliniate în negru pc fond verde, dorind să dea impresia unei draperii
ample.
În Judecata înfaţa lui Caiafa, spaţiul prezintă câteva accente de jos în sus,
într-o încercare de a se determina distanţe între obiecte şi personaje într-un cadrn de
interior. Caiafa, făcând gestul de a-şi rupe hainele, e aşezat mai firesc în fotoliu,
văzut din faţă, pe un postament spre care urcă câteva trepte. Pentru a determina o
impresie de spaţiu real, zugravul a plasat 'in colţul drept şi un vas pe un trepied şi la
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fel şi masa pare un obiect de mobilier mai concret, acoperită cu o faţă de masă roşie,
dincolo de care un fariseu face cu mâinile un gest larg. pentru a-şi exprima
nemulţumirea. Dacă Iisus apare într-o poziţie destul de corectă, soldatul ce-l însoţeşte
este înfăţişat static, cu silueta nefiresc de subţire. În ultimul plan (ce urcă pe verticală)
zugravul, pentru a indica că scena are loc într-un interior, a pictat o arcadă subliniată
de formele unor cărămizi ce se deschide spre un cer un albastru presărat cu nori.
La fel apare ultimul plan şi în .Judecata în.faţa lui Pilat. În arcada deschisă
spre exterior sunt înghesuite câteva personaje în vârstă care asistă la eveniment.
Central, apare şi aici bancheta roşcată, de la un capăt la celălalt, ca o laviţă lungă,
unde şade Pi lat căruia un arhiereu aflat dincolo de masă îi spune ceva cu vehemenţă,
într-o atitudine sugestivă. Privind spre Christos adus în faţa sa de un soldat, Pi lat se
spală pe mâini deasupra unui vas, dar pentru că zugravul nu a ştiut cum s-o încadreze
pe slujnică în acest spaţiu stereotip şi schematizat pur şi simplu „a lipit-o'' de stâlpul
ce desparte scenele între ele, ca o formă plată, fără indicarea volumelor corporale.
Chiar dacă peisajule sugerat vag, prin linii curbe în roşu şi negru, delimitând
segmente de arc în mai multe culori şi cu efecte decorative, în Biciuirea lui Iisus la
stâlp, zugravul creează în stânga, sus, dincolo de banda cu bordură în zigzag, prezentă
fără nici o altă justificare, decât una decorativă, o „breşă" marcată de un arc ce-ar
reprezenta un pridvor deschis, de unde se iveşte un bătrân ce priveşte la supliciul lui
Iisus legat de stâlp şi biciuit de doi slujitori aflaţi în poziţii stereotipe.
În scena Purtarea crucii. Iisus poartă crucea aşezată pe umerii săi într-o
redare stângace, urmat de câţiva evrei, zugravul renunţând să-i figureze şi pc soldaţi.
Peisajul apare şi aici în forme decorative stilizate prin benzi rotunjite suprapuse. În
Răstignirea, peisajul nici nu este marcat, scena desfăşurându-se pe un fundal neutru
format din două benzi, în gri şi cărămiziu, pe suprafaţa plată a cadrului. Personajele
sunt toate aduse în prim plan în poziţii frontale, inexpresive şi reduse numeric,
evitându-se, astfel, nereuşita plasării lor în spaţiu. Proporţiile formale sunt şi ele
deficitare, capul apostolului Ioane prea mare în raport cu trupul, iar veşmintele sunt
tratate schematic. având cutele rigide. La fel apar personajele şi în Coborârea de pe
cruce, unde naraţiunea presupune totuşi mai multă mişcare, poziţii mai diversificate.
Plasarea scărilor pe cruce, pentru a-l coborî pe Iisus este incorectă, iar personajele
rigide, aduse în prim plan, cu excepţia, poate, a celui care urcat pe scara din dreapta,
încearcă să desprindă mâna lui Iisus.
Doar în Plângerea lui Iisus, apostolii ce-o încadrează pc Maica Domnului,
aplecaţi uşor asupra trupului mort al acestuia, par să fie ceva mai animaţi. Într-o
încercare din partea zugravului de a sugera emoţii adevărate de durere, ei îşi duc
mâinile la faţă pentru a exprima suferinţa, durerea sau pentru a-şi şterge lacrimile.
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Ultima scenă a acestui registru este cea a Învierii, unde Iisus, înfăşurat doar cu un
pognus, se înalţă deasupra sarcofagului, într-o mandorlă. Unul dintre soldaţii ce
donn s-a trezit şi s-a ridicat în picioare, cu o expresie de uimire.
Sfinţii evanghelişti sunt prezenţi în pandantivi, înfăţişaţi şezând dar nu în
fotolii. ci tot pe o laviţă lungă cu bordura în zig-zag, în fundal ivindu-se deschiderile
unor arcade. Pentru că nu apar nici mesele, pc laviţe e pictat câte un şervet alb pe
care sunt aşezate câteva obiecte: foarfece, călimări cu pene, un cuţit. Ne aflăm deja
în faţa unor imagini cu derogări serioase de la indicaţiile enninilor, lipsind şi peştera
din scena cu Ioan Evanghelistul, dar şi elementele de peisaj citadin din celelalte
imagini, acesta fiind de fiecare dată aproape într-utotul eludat din decorul mural de
la Rucăr, din cauza lipsei de meşteşug ca zugrav dar poate şi a indiferenţei faţă de
respectarea indicaţiilor iconografice a respectării tradiţiei şi aceasta din ignoranţă a
cunoştinţelor de redactă iconografică.
Pe intradosul arcului estic, sunt zugrăvite Mironosiţele la mormânt şi
Necredinţa lui Toma. Deoarece în prima scenă, pe lângă imaginea cu mironosiţele
care sunt anunţate de înger că Iisus nu se mai află în monnânt, zugravul a inclus şi
imaginea unde Iisus s-a întâlnit cu Maica Domnului, în locul unui peisaj veridic
zugravul a a creat un cadru foarte schematic şi, din nou, doar cu efecte decorative.
Sarcofagul pe care şade un înger cu aripi roşii, îmbrăcat cu o tunică albă decorată cu
linii în ocru deschis ce-i subliniază armonios poziţia corpului e plasat în deschiderea
unei peşteri demarcată în partea stângă în unghi drept, în dreapta având forma unei
duble acolade terminată cu o creastă stilizată, dar continuând în dreapta sub formele
unor benzi numeroase rotunjite, în cărămiziu. Acestea pornesc abrupt până în colţul
de jos al tabloului pe după care se văd apropiindu-se Iisus şi Maica Domnului, ca şi
cum ar urca în şir indian, deşi Iisus Christos, ţinând victorios stindardul în mână,
vorbeşte cu mama sa.
La extradosul arcurilor sunt pictate rânduri paralele de Sfinţi părinţi şi
prooroci, în medalioane. Pe catapcteasmă remarcăm inălţarea la cer şi .~fânta Treime
la Mamvri. Deşi apar stângăcii de poziţionare a picioarelor, incorect desenate, cei
trei îngeri se înscriu mai firesc în spaţiu şi chiar dacă cutele mantiei îngerului din
dreapta sunt subliniate accentuat, cu un efect pronunţat decorativ, veşmintele se
mulează ceva mai firesc pe trupuri, sugerându-le cât de cât corporalitatea. Dincolo
de masa la care şed cei trei îngeri sunt înfăţişaţi şi Sara cu Avraam, dar siluetele lor
plate par aici „lipite•· de zidul gri din fundal, zugravul neindicând raporturi spaţiale
mai plauzibile pentru a crea un cadru de mişcare, deşi, în ansamblu, compoziţia este
armonioasă. Cele patru personaje, prin poziţionarea picioarelor îngerilor şi înclinarea
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concentrică a capetelor Sarei şi a lui Avraam determină forma ovală ce contribuie la
echilibrul şi la sentimentul de linişte pe care îl transmite această imagine.
Valer Literat observase că zugrăveala aceasta oferă în general ca ornament
o impresie acceptabilă, dar privind-o în detaliu, trebuie să constatăm că zugravul a
fost un meşter mai puţin dibaci şi cu puţină inspiraţic 5 • Într-adevăr, privită de jos,
bolta naosului apare asemenea unei flori deschise cu petale rotunjite. Medalionul
cu Iisus Pantocrator se remarcă prin impresia de viaţă pe care o transmite, prin
trăsăturile umane, având o atitudine uşor gravă, părând să fie mai curând un portret
ce beneficiază de o figură individualizată, tunica roşie punând În evidenţă trăsăturile
chipului, la fel cum face şi bordura rotundă a medalionului decorat în culori primare
şi alb, cu motivul torsadei şi motive florale. Unm:aL.ă şirul de medalioane cu îngeri
în alb, cu aripi albastre pe fond roşu, cu bordura albă ce seamănă cu petalele unei
flori pe fondul albastru ce simbolizează cerul. O mare atenţie este acordată
ornamentelor, prezente în mod generos în registrul următor ce împodobesc bolta cu
.~finţi pârinţi în medalioane, grupaţi în număr mare, după cum arată numeroasele
aureole aurii ce se succed în adâncime, îmbrăcaţi cu mantii roşii peste tunici albastre,
ceea ce determină un sentiment tonic, de sărbătoare. Registrul este subliniat pe
margini cu câte o bordură aurie decorată cu vrejuri în roşu şi albastru şi cu motive
florale stilizate ce apar şi în spaţiul dintre medalioanele cu sfinţi, centrate cu câte o
floare cu petale albastre cu mijlocul în galben oranj. Sunt motive pe care le regăsim
în ornamentica populară, pe icoanele pe sticlă, pc obiectele de ceramică, desigur
binecunoscute de zugrav. Preferinţa pentru un decor mai bogat care să aducă o notă
de sărbătoare, amintind de arta populară locală, era desigur în acord cu noul gust al
comanditarilor, cu lumea satului transilvan din care făcea parte şi zugravul Ioan
Pop. De altfel, simţul culorii caracterizează în general decorul mural realizat de
Ioan Pop, cu nota sa veselă, optimistă, datorată preferinţei pentru culori calde,
contrastante şi pentru alb şi aceasta, sub influenţa apuseană, în special clasicizantă.
Nu se poate spune că a renunţat la programele iconografice consacrate în bisericile
româneşti, dar el a recurs pe măsura posibilităţilor sale de meşter mai puţin instruit
în arta monumentală murală, la o sinteză personală realizată prin observarea unor
decoruri murale pictate chiar de zugravi contemporani cu ci. În primul rând, Ioan
Pop datorită spaţiului ce a impus o economie în selectarea temelor, a pictat şi el
Patimile lui Christos în ultimul registru al bolţii, pe care a decorat-o ca pe o cupolă,
aşa cum văzuse el că pictase aproximativ în aceeaşi perioadă Teodor Zugravul şi
fiul său, Semi dar şi zugravi din.fcnni/ia Grecu. Modelul era prezent chiar în bisericile

' V. I.iterat. op. cit. p. 202
https://biblioteca-digitala.ro

314

Maria 7.illfz

(8)

din satele învecinate, iar zugravii erau apreciaţi din moment ce beneficiau de comenzi.
De altfel, Ioan Pop a fost atent şi la felul în care LS'ava a creat cadre arhitectonice în
scenele pictate, cu influenţe clasicizante. Registrul cu scenele Patimilor este delimitat
spre interior printr-o bordură decorată cu motive florale şi linii în zig-zag, iar spre
exterior cu borduri cu motive şerpuite şi fitomorfe, cu vrejuri stilizate, dublate de
altele. tot stilizate. Este imitat şi spaţiul pandantivilor, pentru a-i cuprinde pe Sfinţii
evanghelişti, compoziţiile luând forma triunghiurilor arcuite delimitate prin mai
multe benzi decorative, cu motive geometrice romboidale în auriu, şi altele, florale,
contribuind la bogăţia decorativă a decorului mural pentru care manifestă interes
zugravul. Ioan Pop a folosit generos culoarea, suprapunând coloanele în alb şi roşu
ce despart scenele Patimilor într-un ritm alternant dinamic, departajate printr-un fel
de capiteluri ca nişte cupe, într-o interpretare personală. Pe lângă coloane, Ioan Pop
a pictat şi arcade ce-l ajută să organizeze spaţiul, zugravul recurgând la structurarea
compoziţiilor într-un mod originar, nemaiîntâlnit în bisericile pictate în Ţara
Făgăraşului, sub influenţe occidentale. Prin arcadele introduse, se creează un spaţiu
de interior mai verosimil. amintind de arcadele zugrăvite de Sava la biserica din
Ohaba. Personajele biblice nu sunt nici ele pictate după indicaţiile enniniei. Zugravul
a dorit să umanizeze chipurile, redate însă în mod naiv, a vrut să le individualizeze
nu atât prin mărimea şi cu Ioa rea bărbi lor. ci prin trăsături di ferite, aşa cum văzuse el
în tipărituri occidentale şi în biserici catolice. De altfel, se observă o stângăcie
permanentă a desenului în sublinierea picioarelor şi a braţelor în toate scenele ce
presupun o naraţiune dinamică, iar veşmintele cu faldurile stilizate geometric trasate
prin linii cc nu reuşesc să îmbrace sugestiv trupurile, creează un ritm decorativ şi
dinamic. Zugravul nu a fost tentat sau nu a ştiut să picteze o ambianţă peisagistică
plauzibilă, preferând să o sugereze doar prin benzi în zig-zag şi unduite, stilizate la
maximum, în ocru şi verde deschis, cu efecte decorative, dar care determina totuşi
şi impresia de spaţiu, urmând pe verticală traseul unor dealuri în Rugăciunea din
Grâdina Ghetsimani. ori aşezându-se în sensul unor orizontale ca în Sârutarea lui
luda. În alte scene, cum este Rcistignirea. zugravul a adus personajele în prim plan,
în poziţii frontale, pe un fundal pictat în verde şi ocru, în pete mari, compacte, până
la jumătatea tabloului, cealaltă fiind ocupată de cerul întunecat, aşa cum vedem şi
în Prohodul lui Iisus.
Şi în imaginile cu ,Vinţii evanghelişti. plasaţi în dreptunghiurile bolţii a
renunţat la ambianţa peisagistică tradiţională, (pentru că lipsesc arhitecturile ce
amintesc de ornşele unde au trăit aceştia), pentru un cadru mai simplu. O imagine ce
atrage atenţia prin calităţile ei mai armonioase este scena Mironosiţele la mormânt.
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unde personajele feminine au trupurile alungite cu eleganţă, la fel ca şi îngerul cu
silueta prelungă şi gracilă ce le aşteaptă lângă monnânt, dar şi aici spaţiul peisagistic
este tratat schematic.
Valer Literat atrăgea atenţia asupra uşilor de altar ce reprezintă Bunavestire
pentru calităţile lor artistice, considerând că ele au fost opera unui alt zugrav, stăpân
pe meşteşugul său 6 • Subscriem la această apreciere, avansând ipoteza că ele au fost
pictate anterior.
Aşadar, zugravul a preluat din indicaţiile caietelor de modele frontalitatea.
simetria, o reţinere a mişcărilor, dar a fost atent şi la tipăriturile vremii ce i-au fost
accesibile şi mai ales a învăţat de la alţi zugravi contemporani cu el, observând cu
atenţie şi decorurile mai vechi, apropiate fiimJu-i mai ales picturile datorate lui Teodor
Zugravul şi ale lui Sava din Făgăraş. Chiar dacă nu putem să nu observăm stângăcia
din stabilirea proporţiilor alcătuirii membrelor trupurilor, lipite unele de altele, cu
forme aproape plate. totuşi, trebuie să-i remarcăm încercarea de a fi veridic în
înfăţişarea chipurilor, într-o viziune cel mai adesea naivă. Este vorba de pictura
unui zugrav probabil autodidact, fonnat probabil chiar într-un centru de pictură pe
sticlă, ori un centru de olar, cunoscător al decoraţiei pe vasele din lut, cu motive
florale în culori vii, caracteristice zonei, aparţinând, fără îndoială, zugravilor localnici
de factură mai curând populară. În ciuda modului în care apelează la fom1e ce aparţin
picturilor apusene, el se înscrie pe o direcţie rusticizantă a picturii murale, tot mai
prezentă spre mijlocul secolului al XIX-iea în bisericile din satele transilvănene.
În felul în care pictează bolta în culori puternice, primare. asociind oranjul,
roşul, albastrul, albul şi verdele, zugravul se dovedeşte un colorist cu un simţ deosebit
al decorativului. Alături de formele de provenienţă populară, prin abundenţa
motivelor decorative tratate naturalist, apar şi o serie de elemente fonnale din
vocabularul clasicizant, poate sub influenţa lui Sava, a cărui stil de pictură începea
să fie apreciată în epocă, cu arcade şi coloane, cu capitele, încercând chiar o sinteză
personală, alături de o abundenţă a motivelor decorative, atât de îndrăgite de el,
motive florale, geometrice, prezente în delimitarea scenelor şi a triunghiurilor în
care a zugrăvit evangheliştii. Aceste forme au şi rolul de a structura compoziţiile,
într-o osmoză organică ce reflectă mentalităţi noi. Dar zugravul nu a dorit să se
abată de la tradiţia bizantină în esenţa ei, chiar dacă decorativismul apropiat de
gustul enoriaşilor care cu siguranţă că au apreciat lucrarea plină de bucurie a lui
Ioan Pop, ca şi insistenţa cu care o serie de forme occidentale îşi fac locul în pictura
religioasă, anunţă schimbări mai ales în modul de pictare a cadrelor, mai apropiate
'· lhidem. p.202-203
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unei iconografii apusene, prin renunţarea la fundalurile tradiţionale, în favoarea
unor deschideri spaţiale cu orizontul coborât. Joan Pop umanizează personajele,
pictându-l chiar şi pe Iisus Pantocrator într-o modalitate apropiată de portretistică,
încercând să-i individualizeze trăsăturile.
Pc de altă parte, ambiţiile zugravului se poticnesc în stângăciile unor rezolvări
stilistice, căutând ajutor în şabloane, ceea ce ne determină să-l încadrăm în grupul
zugravilor ,,de ţară", cu o viziune apropiată de cea rustică.
O trăsătură caracteristică picturii lui Joan Pop, pe lângă plăcerea de a decora
şi de a folosi culori intense, este şi grafismul pronunţat. Linia, accentuată mai ales
în trasări verticale şi oblice, dar şi cu reveniri mai potolite cu negru şi cu accente
mai închise în culoarea locală, este şi ea folosită chiar cu insistenţă, cu o dorinţă
neascunsă ca impactul imaginilor asupra privitorului să fie cât mai puternic.

IOAN POP FROM LUDIŞOR
ABSTRACT

Especially after the ycars 1830/1840, we can forsee the limits of a stage
beyond which the decay of thc wall decoration of the Roman ian churches begins.
When the pesant painters of humble condition, lacking the importancc of the wall
decorations, are not under the intlucncc of the academic painting, will paint
maladroitly, although, with many rustic influences. lt can be seen at the painters
from Ţara Făgăraşului andin the decors painted by Nicolae from Turcheş, Ioan Pop
from Ludişor and by the painter Gaftanailă, although the hindmost was more attached
to the post-brâncovenească (post-brancovan) art, faithfull to the traditional
iconographic ordinance.
ln thc proscomidie it is written the name of thc pa inter who painted the arch
of the nave, the iconostasis and thc proscomidie of the church in Rucăr, in 1829,
Ioan Pop from Ludişor, a pa inter who fonned his skills with the help of the painted
churchcs from the villagcs in Ţara Făgăraşului. He added his interest for Romanian
popular art, ceramics and glass pictures, of which the influences arc obvious in his
work.
The church was built at the beginning of the 18th ccntury, using thc money
ofthe villagers. On thc exterior wall, at west, on the wall of the apsis, it is written in
latin characters: ASMA 1804. On the towcr wc can see written the year 1811 and at
the entrance, above the door "'e can see "Anno 1806 jude Ioan Bută".
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Nicolae Iorga mentioned the same dates in "Lctters and inscriptions"'.
lt has a rectangular plan, with a narthex, a nave and a polygonal apsis on
the interior and thc exterior and with a tower on the west side.
Just some parts of the interior were decorated with wall paintings: the cupole
of the nave, the intrados of the arch next to the altar, the iconostasis and the bay of
the proscomidie. The apsis, the narthcx and the other parts of the nave were not
painted. ln the proscomidie, the name of the pa inter is written next to the bead-roll
of the painters, "Ion Pop din Ludişor, 1829".
A characteristic feature of the painting of Ioan Pop, beside his pleasure of
decorating and the use of intense colours, is the pronounced graphisme. The line,
marked in vertical and oblique tracings, but with delicate black come-backs and
with darker accents in the local colour, it is used very often, with an urge that the
impact on thc spectator to be as stronger as possible.
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COLECŢIA DE ARTĂ DECORATIVĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ
A MUZEULUI ŢĂRII CRIŞURILOR DIN ORADEA
ALICE TAMAS

Artele decorative din România au luat o deosebită dezvoltare după anii 1950,
mai ales în secţiile institutelor de arte plastice şi decorative „Ion Andreescu" din
Cluj şi „Nicolae Grigorescu" din Bucureşti.
Sub îndrumarea unor profesori de prestigiu ca Olimpia Lascăr, Ştefan
Constantinescu (pictor muralist), Mac Constantinescu (sculptor) la Bucureşti, Maria
Sarolta Ciupe (pictoriţă), Alexandru Mohi (pictor), Szentimrei Judit (tapiseristă),
Eugen Szervatiusz (sculptor), K6s Kăroly (arhitect, istoric de artă) la Cluj, primele
generaţii de studenţi şi-au făcut practicile de vară în zonele etnografice ( ca şi studenţii
academiilor europene în anii 1900), lucrările lor fiind executate sub influenţa
tradiţiilor artei populare, dar şi a concepţiilor, modelelor funcţionalist moderniste
europene din prima jumătate a secolului al XX-iea.
Printre colecţiile secţiei de artă a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea se
disting o bogată colecţie de tapiserie ( 93 piese), ceramică (73 piese), porţelan ( 15
piese), metal (23 piese), lemn ( 15 piese) şi sticlă (23 piese), ce provin, pe de o parte
din transferuri de la instituţii de stat cum sunt, din anii 1966 de la Sfatul Popular
Regional Oradea, până în I 972 transfer de la Consiliul Judeţean pentru Cultură şi
Artă, din 1973 de la Comitetul pentru Cultură şi Educaţie Socialistă Bihor şi din
2002 de la Căminul Cultural Olcea. Pe de altă parte, colecţiile de artă decorativă au
fost îmbogăţite prin donaţiile generoase ale unor prestigioase personalităţi ale culturii
şi artei româneşti cum sunt, colecţia Zoe Dancovici( 1905-1970) din Bucureşti 1975,
colecţia Iosif Fekete(l 903-1979) din Oradea în 1976, colecţia Edith Mayer din
Bucureşti în 1984, piesa „Cupă către Cer" al lui Cristian Sergiu Ianza (n. 1958) din
Germania în 2002, etc.
Doamna muzeograf principal Gabriela Elena Crişan, având o bogată experienţă
în domeniul cercetării ştiinţifice, a artelor plastice, a artelor decorative universale,
modeme şi contemporane, a studiat cu multă răbdare la fiecare piesă, tehnica de
execuţie, materialele folosite, stilul, semnificaţiile simbolice la fiecare detaliu în
parte, le-a ordonat, măsurat, fotografiat , le-a înregistrat pedant cu o deosebită
acurateţe în registre, repertoare, filmoteci şi fototeci. a executat fişe analitice cu
completa documentaţie asupra bibliografiei, pentru a înlesni generaţiilor viitoare
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munca de cercetare. Rezultatele muncii de cercetare au fost publicate în anuarele
muzeului, în ,.Crisia"' şi „Biharia", în presă. a realizat expoziţii în ţară şi peste hotare,
însoţite de un bogat material documentar tipărit sub fonnă de afişe, pliante, cataloage.

Artele decorative ca şi categorii integrante ale artei monumentale, preiau
tehnici şi prelucrează, interpretează modele. simboluri din sursele tradiţionale
precum: vechi picturi murale, scoarţe textile tradiţionale. ouă încondeiate. dar şi din
influenţe ale curentelor europene, în primul rând decorativismul lui Lun;at. Şcoala
Bauhaus, Paul Klee. Constructivismul. Le Corbusier, Juan Miro, Femand Leger.
Hans Arp, Herbin. Mortensen. Abstracţionismu I. Piet Mondrian. Hans Calder, Victor
Vasarely, Op Art etc.
Colecţia de artă decorativă românească contemporană a Muzeului Ţării
Crişuri lor din Oradea, se mândre4:-te c11 piese cleosehit de valoroase semnate de 95
autori ( 64 artişti creatori la tapiserie, 33 la ceramică, 4 la porţelan, 7 la sticlă, 14 la
metal, 3 la lemn), marea majoritate absolvenţi la Bucureşti şi Cluj. Publicaţiile unor
renumiţi dascăli, istorici, cercetători, critici de artă precum Paul Constantin, Horia
Horşia, Olga Buşneag, Mircea Grozdea, AI.Cebuc, Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu,
Octavian Barbosa şi alţii, au marcat acel univers mirific al creaţiei plastice româneşti
în cadrul social politico-economic şi cultural al României în context european şi
chiar universal, din a doua jumătate al secolului al XX-iea. Unnărind fenomenul
artistic în evoluţia ei la expoziţiile, saloanele anuale precum şi bienalele, trienalele
interne şi internaţionale la care au participat aceşti artişti, mulţi dintre ei fiind premiaţi,
câştigând medalii şi prestigiu ţării, nu putem să nu recunoaştem valoarea muncii şi
creaţiei lor. Câţiva dintre ei s-au angajat ca dascăli în instituţii de învăţământ superior
artistic, contribuind la formarea unor viitoare generaţii de artişti, oameni de cultură.
Amintim dintre aceşti autori a căror lucrări sunt adevărate comori ale muzeului:
La tapiserie pc Ileana Balotă, profesoară la ambele Institute de arte plastice
şi decorative la început la Cluj, după care la Bucureşti. pe pictoriţa Simona Vasiliu
Chintilă la secţia restaurare, pe pictoriţa Maria Mihalachc Blcndca la secţia textile,
amândouă profesoare la Institutul de arte plastice şi decorative .,Nicolae Grigorescu"
din Bucureşti, pe Maria Ciupe profesoară la Institutul „Ion Andreescu" din Cluj, pe
sculptorul Peter Jacobi din 1971 profesor la Pforzheim în Germania. Pe lângă aceştia
se evidenţiază şi alte nume de rezonanţă în tapiserie, ca Ileana Teodorini Dan,
Graţiela Stoichiţă, Valentina Ghinea Delaport, Liana Şaru, Ecaterina Teodorescu
Humă, Lucreţia Pacea, Teodora Moisescu Stendl, Mariana Oloier, Mimi Podeanu,
Cella Maria Neamţu, Zizi Frenţiu, Cornelia Ionescu Drăguşin, Berta Benko- Mrazek.
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Ariana Nicodim, Georgeta Crăciun, Georgeta Păţurcă, Ileana Rîmniceanu, Maria
Văgîi. la Bucureşti, Maria Şenilă din Piteşti, Maria Bodrogeanu din Arad, Zita
Lepizsan, Agnes Jakab, Eva Beke Deak absolvenţi la Cluj. Au lucrat tapiserii şi
artişti plastici: amintim pictorii Gheorghe Spiridon, Constanţa Crişan, Viorica Iacob
Popescu, Ileana Cojan Dumitriu, Diana Schor, Alexandru Ţipoia, Georgeta Costin
Crăciun, Pavel Codiţă, Pia Simona Costescu, Mariana Macri, Spiru Chintilă, şi pe
graficienii Angela Balogh şi celebra Geta Brătescu.
La ceramică, putem enumera numele unor distinse personalităţi artistice
româneşti care au participat la marile manifestaţii internaţionale de artă decorativă,
ca Ioana Şetran, Cecilia Storck-Botez, Patriciu Mateescu, Valeriu Nedelcu, Dumitru
Rădulescu, Costel Badea, Maria Chelsoi, Violeta Crăciun, Teodora Kiţulescu, Maria
Lăzărescu, Dan Băncilă, Marta Jakobovits, Nicolae Onucsan, Eugenia Pop, artişti
stabiliţi la Paris precum pictoriţa Ioana Olteş şi pictorul suprarealist, redactor al
revistei „Arta Plastică" între 1956-1964 Jules Perahim, câţiva dintre ei contribuind
chiar la educarea unor noi generaţii de artişti în instituţii de învăţământ artistic.
La sticlă amintim creaţia lui Hagiu Atanasiu, Matei Negreanu, Maria Molnar,
Constanţa Dogeanu, Kotsis Nagy Margit iar Ia lemn, lm:rărilc Ioanei loanid, Lidia
Mihăescu şi Victoria Săvulescu.

Tapiserie
Între 1960-1970 artiştii decoratori specializaţi în tapiserie. au ales
preferenţial, ca de altfel şi cei din domeniul ceramicii şi metalului împreună cu
artişti plastici pictori, sculptori, graficieni tematici cum sunt:
I. inspiraţie din arta populară, ex. lucrări ale artiştilor Ileana Balotă, Târg
de.fete la Găina, D. I 2S(fig. I), Simona Vasiliu, Obicei de anul nou, D.20S(fig.2),
Ileana Teodorini Dan, Maramu, D. l 90(fig.3), Gheorghe Spiridon, Căluşarii, D.393,
Elena Pană, Păpuşă de turtă dulce, 11.117(fig.4). Moisescu Ştendl, Compoziţie,
Lucreţia

Pacea. Din lumea sa111/11i, D. l 28(fig.5 ).
2. munca colectivă : Geta Brătescu, Fertilitate, D. I OO(fig.6), Ghinea
Delaport. Cules de struguri, D. I 94(fig. 7).
D.383,

3. fito-zoomorfe: Ghinea Delaport, Grădină Suceviţeanci, O. I 04 (fig.8),
Neamţu Grigoraş, Compoziţie, D.138 (fig.9), precum şi preluări din curentele
europene ale secolului XX cum sunt:
4. simbolism, ex: Vasiliu Simona, Pom cu păsări, D.364(fig. I O), Iacob
Viorica Popescu, Compoziţia XII, D.137.
S.absract, op. art, pop art: ex. Teodorini Dan Ileana, Structuri J,l/,II/
D.37 I (/ig.11), Maria Ciupe. Reflexe, D.178(fig. I 2).
https://biblioteca-digitala.ro

Alice Tamas

322

(4)

Ceramică

din arta populară, Valeriu Nedelcu, Compoziţie, D.37(fig. I 3 ),
Ioana Olteş, La târg oşeni, D.36,33,34(fig. I 4), Crăciun Violeta Ţărancă,
D.57(fig. I 5), Dumitru Rădulescu, Nunlâ. D.162(fig.16).
2.abstract, op.art, pop.art: Jules Pcrachim, Compoziţie 46(/ig. 17), etc.
Metal:
I .inspiraţie din arta populară
Mayer Edith, Câluşar, D.675(fig. I 8), Femeie din Ţara Moţilor, D.678(fig. I 9), Cerbu
Eva. Dans, D.3 l(fig.20)
Începând din 1970 ambianţa socială, politică, culturală se schimbă pe plan
mondial şi european. Noile descoperiri ştiinţifice, problemele ecologice, tensiunile
politice sub ameninţările cursei înarmărilor, demonstraţiile în masă, cauzate de crize
economice, apariţia unor noi viziuni, o literatură sociologică nouă, orientări tilosofice
bazate pe teoriile structuraliste •. Antropologia Structurală" al lui Claude Levi-Strauss
în 1958, toate au contribuit la schimbarea destinului omenirii. Apar noi posibilităţi
de comunicare, informare culturală, posibilităţile oferite artiştilor de a participa la
expoziţii şi la simpozioane internaţionale. Luând contact cu orientări stilistice
europene, managementul cultural internaţional a facilitat creaţia marilor artişti, al
căror experienţe tehnice fonnale. conceptuale noi, vor provoca organizarea unor
simpozioane, expoziţii cu caracter post modernist şi în România. Colecţiile de
ceramică, sticlă, metal, reflectă o permeabilitate pronunţată mai devreme, încă din
anii 1960 faţă de noile orientări stilistice europene, faţă de temele consacrate, ajunse
tradiţionale deja (care persistă încă, la tapiserie până în anii 1980 mai ales).
Astfel apar încă din 1960 experienţele tehnice şi formale noi.

I.

inspiraţie

Ceramică:

1. vase.: decorative plastică mică. panouri:
Maria, 0.5, Elena Istrati, D.50(fig.21 ), Patriciu Mateescu,
D.26(fig.22), Jules Perahim, ,,Şareta"D.,42(fig.23), Valeriu Nedelcu ,.Gorgona''
D.38 l(fig.24), Kudelasz Eduard, D.29(fig.25), Costel Badea, D.111, D112, Schlosser
Eugen, D.153(fig.26), Ioana Şetran Vas ornamental D.225(fig.27)
2. o categoric distinsă fonnează plastica sculpturală de mari dimensiuni,
începând din anii 1968, ca expresie a esteticii noi, formale îmbinate cu simbolism:
Ştefănescu Mihaela Disputa D.166(fig.28), vase netamorfozate, Urcior D.368
(fig.29) Figură decorativâ D.56 Vas decorativ D.154, a Violetei Crăciun cu accente
simbolice Simbolul familiei, D. l 50(fig.30), 150, Câine mecanic, D. I 55(fig. 31 ),
Maternitate, D.369(fig,32), Cor, D.370.
Lăzărcscu
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Sticlă: obiectele lui Hagi Atanasiu, D. l 57(fig.33), Dogeanu Constanţa. D.156,
D.374, D.373(fig.34), Kotsis Nagy Margit, Forme spaţiale, D.419, D.420(fig.35);
experimentarea deformărilor, Molnar Maria, D.553, D.554(fig.36) , D.534, Dan
Băncilă, D.647, D.648(fig.37), Negreanu Matei, D.648, D.650(fig.38),
experimentarea lirismului şi a unor simboluri şi concepte la Aursulesei Gheorghe,
Concret, D.665, Introspecţii optice, D.671 (fig.39), Caleidoscop, D.674(fig.40),
Viziune concavă asupra seminţeiD. 672([,g.4 l)
Metal: lucrările lui Virgil Mihăescu, Memoria cetăţii D.655, Visul.fluturelui,
D.654. Eugen Crăciun PeşteD. I 37(fig.42), Iosif Fekete, Cariatidă, D.606(fig. 43).
Lemn: lucrările tip totem exotice ale Victoriei Săvulescu Domniţa D.60,
Flăcău, D.169(fig.44), Maternitate, D.168, cvasi iconografice gen triptic, Făt
Frumos, D.224, S'cenă pescărească D.223.
Tapiserie: influenţa tehnicii şi tematicii lucrărilor lui Lun;an, Paul Klee,
influenţele op art şi abstract au cedat lent categorici experimentelor formale de abia
după Biennala de la Lausanne din 1962, când apar tehnici noi. În colecţia muzeului
sunt câteva lucrări experimentale prin tehnici mixte, colaje, Moisescu Monica
FotoKrametrit! D.382(fig.45), combinaţii de planuri, tendinţe sculpturale ca şi la
Peter lacobi Compoziţie D.2 I S(fig.46), croşet, împletituri, Lepizsan Zita Compoziţie
D.668, Universum D.656(fig.47), batic Jakab Agnes Devenire D.666, Imagine
D.630(fig.48).
Un aspect distinctiv al post modernismului este dispariţia categoriilor
artistice traciiţionale lăsânci loc intrării unor categorii conceptuale noi în conformitate
cu era informaţiilor electronice. Receptivitatea în acest sens au dat dovadă câţiva
artişti la alegerea ilustrării în lut, porţelan, sticlă, a unor concepte noi, ca dinamism,
evoluţie.

Ceramică: Costel Badea, Efect dinamic, D.653, Sens evolutiv, D.652(fig.49);
fenomenul de coeziune de grup: Grup, D.532, 620; fenomenul de transformare pe
secvenţe: Proces de transformare, D.670; etape de metamorfozare: Trecere, D.631,
Trei forme, D.663, Ikebana, D.594, D.629, Compoziţie D.626(fig.50) la lucrările
celebrei ceramiste Jakobovits Marta.
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THE CONTEMPORARY DECORATIVE ART COLLECTION
OF THE ORADEAN CRIŞ COUNTRY MUSEUM
ABSTRACT

The artistic education was developed after 1950 in the two roman ian artistic
centre, in the Institute of Decorative and Fine Arts „Nicolae Grigorescu" at Bucharest
and Institute of Decorative and Fine Arts „Ion Andreescu" at Cluj.
Many famous personalities of the roumanian artistic world, was students
and profesors in that institutes and take part in the many roumanian, european
intemational exhibitions and alsa around the world . The Criş County Museum
have a great tapestry, ceramic, glass, metal and wood artistic workshop collections.
Between 1950-70 on first place was the popular art inspiration pieces, in
form and function, al so the european styles of the first half of XX-th century.
After 1970 the industrial design, the electronic informations era, changet
the traditional categories of arts representations, the new conceptual arts, reserching
and finding nonconformist experimental, multimedia zones, possibilities, to expiare
several arts representations. Some handicrafts pieces, exemplify this news
experiments.
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Ileana Balotă
I. Târg de fete la Găina ( 1960?)
2230 x 1000 mm
haute lisse, lână + bumbac
nesemnat, nedatat
inv. 125

Vasiliu Simona
2. Obiceiuri de anul nou ( 1964)
3900 x 2370 mm
haute lisse, lână+ bumbac
semnat şi datat dreapta jos: S. Vasiliu 1964 cu
violet
inv.205

Teodorini Dan Ileana

3. Maramu
2250 x 1650 mm
haute lisse, lână + bumbac
semnat stânga spre mijloc 1965 cu gri, dreapta
sus titlu: Maramu
inv. 190

Elena Pană
4. Păpuşa de turta dulce ( 1965)
1670 x 650 mm
haute lisse, lână + bumbac
semnat şi datat dreapta jos: P.E. 1965 cu gri
inv.117
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Lucreţia

Pacea
5. Din lumea .wtului ( 1968?)
2160 x 2340 mm
haute lisse, păr de capră
semnat jos cu monograma L.P. cu negru,
nedatat
inv.128

Geta Brătescu
6. Fertilitate ( 1965)
2880 x 3240 mm
haute lisse, lână + bumbac
semnat şi datat dreapta jos: Geta
Brătescu 1965 cu roşu
inv.100

Valentina Ghinea - Delaport
7. Cules de struguri ( 1970?)
1500 x 2850 mm
haute lisse, lână+ bumbac
semnat stânga jos cu monogram G. V. cu
gri inv.199

Valentina Ghinea - Delaport
8. Grădină Suceviţeană ( 1968?)
2480 x 2010 mm
haute lisse, lână + bumbac
semnat stânga jos cu monogram: V.G.D.
cu verde, nedatat
inv.104
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Cela Maria Neamţu-Grigoraş
9. Compoziţie ( 1968?)
1500 x 1000 mm
haute lisse, lână + bumbac
semnat stânga jos cu negru Cela, nedatat
inv.138

Simona Vasiliu
I O. Pom cu păsări ( 1966)
1500 x 1600 mm
haute lisse, sisal + bumbac
semnat stânga jos cu monogram S. V.
( I )966 cu gri
inv.364

Ileana Teodorini-Dan
11. Structură l ll lll ( 1960)
Dimensiunea I: 1300 x 830 mm
Dimensiunea li : 1300 x 880 mm
Dimensiunea III: 1300 x 320 mm
haute lisse, lână+ bumbac
semnat şi datat stânga jos pe două
Ileana T. 1960 cu brun şi gri
inv.371

bucăţi :

Maria Ciupe
12. Reflexe ( 1968?)
2170 x 925 mm
haute lisse, lână + bumbac
nesemnat, nedatat
inv.178
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Valeriu Nedelcu
13.Compuziţie ( 1964?)
280 x 335 mm
faianţă cu smalţ mat (parţial)
nesemnat. nedatat
inv.37

Ioana Olteş
14. La târg - Oşancă,

Oşanu I, Oşancă

tânără

!!.,.q.

1=235 mm, 1=285 mm, 1=246 mm

·• .· .
• t..

. -~y.

teracotă smălţuită

nesemnat, nedatat
inv.33, 32, 34

:; t.
-

Violeta Crăciun
15. Ţărancă ( 1965?)
1=305 mm
teracotă smălţuită

nesemnat, nedatat
inv.57

Dumitru Rădulescu
16. Nunta ( 1969?)
465 x 370 x 150 mm
ceramică glazurată

nesemnat, nedatat
inv.162
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Jules Perahim
17. Compoziţie ( 1963)
D=230 mm
faianţă smălţuită

semnat şi datat pe verso: Perahim ( I 9)63
cu roşu
inv.46

Mayer Edith
18. Cu/uşar ( 1963?)
0=690 mm
alamă bătută, colorată, patinată

semnat dreapta jos: Mayer Edith,
nedatat, incizat
inv.675

Mayer Edith
19. Femei din
0=500 mm

ţara moţilor

( 1963?)

alamă bătută, colorată, patinată

semnat şi datat jos cu monogram: M. E.
incizat, nedatat
inv.678

Cerbu Eva
20. Dansul ( 1965?)
0=290 mm
alamă bătută parţial patinată

nesemnat, nedatat
inv.31
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Elena Istrati
2 I. Vas ( I 966)
215 x 80 mm
ceramică smălţuită

semnat şi datat la
incizat în pastă
inv.50

bază

El Istrati 1966,

Patriciu Mateescu
22. Scrumierii ( 1965)
235 x 85 mm
ceramică smălţuită cu smalţ mat :;;i parţial
lucios
semnat şi datat pe verso: Patriciu 1965
incizat în pastă
inv.26. 27

Jules Perahim
23. Şareta ( 1963)
0=235 mm
faianţă glazurată şi sticlă

semnat şi datat pe verso cu negru
Perahim ( 19)63
inv.42

Valeriu Nedelcu
24. Gorgona ( 1964?)
400 x 330 mm
faianţă cu smalţ mat şi

glazură neagră

metalizată

nesemnat, nedatat
inv.38
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Kudelasz Eduard
25. Vas decorativ ( 1965?)
140 x 350 x 100 mm
faianţă cu smalţ mat
nesemnat, nedatat
inv.29

Schlosser Eugen
26. Doi călăreţi ( 1967?)
Î=290 Tlllll
ceramică smălţuită

nesemnat, nedatat
inv.153

Ioana Şetran
27. Vas ornamental ( 1967)
472 x 570 x 120 mm
ceramică glazurată

semnat şi datat pe bază în medalion
( 19)6 7, incizat
inv.225

I.Ş.

Ştefănescu Mihaela
28. Di!iputa ( 1968?)
Î=l060 mm

ceramică smălţuită

nesemnat, nedatat
inv.166
Violeta Crăciun
29. Urcior
260 x 95 mm
ceramică smălţuită

mesemnat, nedatat
inv.368
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Violeta Crăciun
30. Simholul familiei ( 1968?)
467 x 440 mm
ceramică smălţuită

semnat la bază V.
pastă , nedatat
inv.150

Crăciun

incizat în

Violeta Crăciun
3 I b. Vas dec:orativ ( 1970?)
470 x 130 mm
ceramică smălţuită

nesemnat. nedatat
inv.154
Violeta Crăciun
31 a. Câine mecanic ( 1970'?)
Î=S60 mm
ceramică smălţuită

nesemnat, nedatat
inv.155
Violeta

Crăciun

32. Maternitate ( 1972?)
800 x 220 x 170 mm
ceramică glazurată

nesemnat, nedatat
inv.369
Hagi Atanasiu
33. Vas decorativ ( 1969?)
190 x ISO mm

•

sticlă suflată, glazură eozinată

nesemnat, nedatat
inv.157
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Constanţa

Dogeanu
34. Vas înalt roşu ( 1972?)
330 x 75 mm
sticlă suflată rubin
nesemnat, nedatat
inv.373
Kocsis Nagy Margit

35. Formâ spaţială li ( I 973 ?)
Î=910 mm
sticlă colorată turnată

nesemnat, nedatat
inv.420

Maria Molnar
36. Gemeni(l975?)
235 x 500 x 250 mm
sticlă suflată parţial matată

nesemnat, nedatat
inv.554
_-..;-"

Dan Băncilă
37. Vas decorativ ( 1979?)
Î=245 mm

•
.

.

sticlă turnată

[\t;?
,~--".,_.. . . ,,'J...-~....•

nesemnat, nedatat
inv. 648

:·

Matei Negreanu
38. Vas (l 986?)
31 O x 140 x 80 mm
sticlă turnată şlefuită, parţial mată

nesemnat, nedatat
inv.650
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Aursulesei Gheorghe
39. lntro.~pecţii optice ( 1982?)
Îmax =250 mm
sticlă turnată

nesemnat, nedatat
inv.671
Aursulesei Gheorghe
40. Caleidoscop ( 1982?)
240 x 50 x 50 mm
sticlă turnată+ metal
nesemnat, nedatat
inv.674
Aursulesei Gheorghe
41. Viziune concavei asupra seminf ei
( 1982?)
Îmax =250 mm
sticlă turnată

nesemnat, nedatat
lnv.672
Crăciun

Eugen
42. Pe.şie ( 1970?)
490 x 530 mm
metal sudat, suport lemn cadru metal
nesemnat, nedatat
inv.173
Iosif Fekete
43. Cariatidă ( 1977)

Î=500 mm
fier forjat
nesemnat, nedatat
inv.606
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Victoria Săvulescu
44. Flăcău ( 1969?)
Î=2200 mm
lemn colorat aurit, piele
colorată, aurită, cuie
nesemnat, nedatat
inv.169

repusată,
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Moisescu Monica
45. Fotogrametrie ( 1970?)
1028 x 750 mm
mixtă

nesemnat, nedatat
inv.382
Peter lacobi
46. Compoziţie ( 1970?)
2070 x 3000 mm
mixtă, păr de capră
semnat dreapta sus lacobi cu alb, nedatat
inv.218
Zita Lepizsan
4 7. Universwn ( 1980?)
2700x 720 mm
mixtă, sisal
nesemnat, nedatat
inv.656
JakabAgnes
48. Imagine ( 1980?)
700 x 1000 mm
imprimeu pe pânză
nesemnat, nedatat
inv.630
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Costel Badea
49. Sens evolufiv ( 1975)
930 x 270 x 290 mm
faianţă

semnat stânga jos pe verso C Badea,
datat stânga sus pe verso ( 19)75
inv.652

Marta Jakobovits
50. Compoziţie ( 1977?)
Î=l75 mm
porţelan bisquit
nesemnat, nedatat
inv.626
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PREGĂTIREA COLECŢIEI DE PICTURĂ A SECŢIEI DE ARTĂ DIN

CADRUL MUZEULUI ŢĂRII CRIŞURILOR DIN ORADEA ÎN VEDEREA
MUTĂRII ÎNTR-UN NOU SEDIU. CONSIDERA ŢII ASUPRA
PROCESULUI DE AMBALARE
SZILĂGYI MĂRIA ILDIKO, VASILE SARCA

Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, începând cu anul 2005, se află, din
nou, în situaţia de a-şi schimba sediul. De multe ori, o instituţie se confundă cu
edificiul care o adăposteşte. Instituţia în sine este un organism viu, funcţional, un
mecanism, în timp ce sediul care o adăposteşte, reprezintă carcasa sau ambalajul
care la rândul său îşi are rolul funcţional bine definit.
În anul 1872 ia fiinţă la Oradea Asociaţia de Arheologie şi Istorie a
comitatului Bihor şi oraşului Oradea. La acea dată instituţia, axată pe colecţii, nu
dispunea de un spaţiu propriu, desfăşurându-şi activitatea într-o sală a unei clădiri
publice. După câteva schimbări de locaţie, în anul 1896, prin contribuţia propriilor
săi locuitori, oraşul îşi clădeşte o instituţie muzeală proprie. Naşterea acestei clădiri
are la bază adăpostirea Colecţiejl episcopului romano-catolic al diocezei Oradea,
Arnold Stummer lpolyi (l 823-1886)2. În această clădire, singura proprie până la
această dată, instituţia muzeală orădeană a funcţionat până în anul 197 l când, din
considerente de spaţiu în primul rând, muzeul îşi mută sediul în clădirea fostului
palat episcopal orădean cunoscut şi sub numele de Palatul baroc 3.
În urma procesului în vederea retrocedării clădirii Palatului baroc către
Episcopia romano-catolică de Oradea, în baza unei sentinţe civile, începând cu data
de 31 decembrie 2005 Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea îşi încheie activitatea
expoziţională a principalelor colecţii şi trece la o intensă activitate de ambalare şi
pregătire în vederea mutării în noul sediu, cel oferit de către clădirea fostei Divizii
a Armatei Române (clădire ridicată în anii 1897-98 şi îndeplinind funcţii militare 4
până în momentul cedării acesteia ca sediu al noului muzeu 5 ).
1
Bir1> Ji>zsef, A miizeiim tbrtenetel istoria m11ze11l11i. In: Fehcr lJezso. Bihur-Biharmegye. Oradea Nagy1·ârad. k11lt11rtiirtenete es ăregd(iâkjainak emlekkbnyve I Istoria culturală a_j11deţ11l11i Bihor. a
Oradiei şi alh11m11I comemorativ al vechilor săi absolvenţi. Oradea. 1933-193 7. p.204
'Vasile Sarea, Restituirea unui document (două procese verhale pril'ind Colecţia de ohiecte de artă
lpulyi Stummer Arnold). în Munţii Apuseni l'//-1'/II. Nr.1-4, Universitatea din Oradea. 2002, p.4556
' Biro Jozsef, Idem. p.204
' Szentesy J6zsct: A Nagyvaradi M. Kir.l/011ved liadaprodiskula tbrtenete 1898-l 94 l (Istoria Şcolii
de Cadeţi din Oradea 1898-19-l l), Tipografia Bi har, Oradea. I 943. passim
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În perioada 1971-2005 Muzeul Ţării Crişuri lor din Oradea funcţionează cu
de Istorie şi Arheologie. Secţia de Artă, Secţia de Etnografie şi
Secţia de Ştiinţele Naturii. Secţia de Artă este organizată pe patru mari colecţii: de
pictură. de sculptură, de grafică (cu o subdiviziune consistentă de grafică mică), şi
una de artă decorativă. Lucrările din cele patru colecţii au fost structurate pe două
subdiviziuni: artă universală şi artă româneasâi modernă ~i contemporană.
patru

secţii: Secţia

I. Premisele teoretice ale pregătirii colecţiei de pictură În vederea
ambalării pentru transport, la schimbarea sediului expoziţional.
În procesul de pregătire teoretică şi execuţie practică nu s-a beneficiat de o
literatură teoretică care să fi putut sprijini această activitate. Cu toate că, muzeul
orădean şi-a schimbat anticipat, de câteva ori locaţiile şi sediul, date fiind colecţiile
relativ reduse ca număr, comparativ cu cele de azi, nu s-a considerat necesar a se
face o descriere, pentru posteritate, a condiţiilor în care s-a desfăşurat mutarea. De
asemenea, nu am luat cunoştinţă de o literatură asemănătoare, nici în cazul mutării
altor muzee din ţară ( de exemplu Timişoara, Deva), dintr-un sediu în altu I şi nici din
străinătate.

Se poate considera că, fiecare operaţiune de mutare a fiecărei instituţii
muzeale în parte, este o operaţiune unică şi în multe privinţe irepetabilă. Cu toate
acestea există un segment de operaţiuni general valabile care pot constitui un exemplu
şi un ajutor pentru o anumită perioadă de timp. Dacă nu altceva, rămâne faptul de a
fi consemnat efortul supradimensionat al unei operaţii de mutare.
Textul de faţă îşi propune să consemneze, cât mai fidel posibil, procesul de
pregătire şi ambalare a colecţiei de artă în vederea transferului la noul sediu.
Ambalarea a fost precedată, fapt deosebit de important, de fotografierea
materialului existent, atât în spaţiile expoziţionale, cât şi în depozite, atât în forma
sa generală, de ansamblu (săli, depozite), cât şi imortalizarea individuală pc suport
electronic ( video, CD), piesă cu piesă, a întregii colecţii a Secţiei de Artă. Abia după
această fază, s-a trecut la pregătirea pieselor 1i1 vederea ambalării. S-a avut în vedere,
înainte de toate, criteriul tipodimensional".
În procesul ambalării pieselor de muzeu un rol de scamă revine alegerii şi
proiectării tipului de ambalaj ce urmează a fi utilizat la împachetare. acesta urmând
să îndeplinească anumite condiţii, de siguranţă, fiind vorba de protejarea unor bunuri
'La data redactării acestui material. noul sediu destinat a adăposti institu\ia muzeală orădeană. a fost
pus din nou in discu\ie. A sc consulta prcsa orădeană din săptămâna 25-31 august 2008.
• /\urci Moldoveanu. C·onservarea preventivci a h111111rilor culturale. Ministerul Culturii. Centrul de
pregătire şi formarc a personalului din instituţiile de cultură. Bucureşti. 1999, p.160-162
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culturale muzeale. În primul rând acestea trebuie să confere o protecţie excelentă,
deplină, împotriva degradărilor de toate tipurile, mecanice în primul rând 7 • Din acest
motiv, opţiunea alegerii materialelor s-a oprit asupra unor produse optime, de bună
calitate, destinate unor astfel de operaţiuni de ambalare. Se procedează apoi la
întocmirea necesarului de materiale destinate ambalării constând din: cutii din
carton, carton ondulat, folii cu bule de aer, netex, polistiren expandat, bandă adezivă
pentru lipit, dispozitiv pentru mânuit banda adezivă, lame (cuttere) şi foarfece pentru
modularea materialului de ambalat, şnur şi sfori pentru legat, markere colorate în
vederea diferitelor consemnări, liniare etc.
În vederea ambalării colecţiei de pictură, ideal ar fi fost să se proiecteze şi
confecţioneze câte o cutie care să cuprindă Labluul cu toate cele trei dimensiuni ole
sale: înălţime, lăţime şi grosime. Datorită numărului relativ mare de tablouri, circa
I OOO de piese, ar fi fost complicat să se confecţioneze pentru fiecare lucrare în parte
câte o cutie de dimensiune diferită. În consecinţă, s-a luat decizia ca tablourile să fie
grupate pe dimensiuni apropiate, în ordinea crescătoare a dimensiunilor. S-a ajuns
astfel la proiectarea a douăzeci şi şase de tipuri de cutii din carton. Se impune aici
următoarea observaţie: la proiectarea fiecărei cutii în parte, a fost luat în calcul şi
spaţiul necesar unor materiale adiacente ( coli veline, folii cu bule de aer, carton
ondulat). excedentul de spaţiu existent de la o cutie la alta de aceeaşi mărime, dar
impus de dimensiunile tabloului, fiind completat tocmai cu aceste materiale de
umplutură, pentru mai mare siguranţă. Cunoscând dimensiunea fiecărui tablou, cu
ramă cu tot, adică înălţimea, lăţimea şi grosimea, s-a introdus în calculator datele
cunoscute sub forma unui tabel, după cum se poate observa în cele ce urmează:

în

Tot cu ajutorul computerului s-a procedat la aşezarea în ordine crescătoare,
de dimensiunile lor, după cum se poate observa mai jos:

funcţie

Nr.
cn.

Locul din depozit

I

Rastel" 7 (i) fa\ă
Rastel 7 (i) fa\ă
Rastel 7 (i) fata

2
3
4

...

Rastel 7 (i)

fa\ă

Nr. inventar
al picturii
P 137
Pl65
P 166
P 167

Dimensiunea tabloului
în cm
67 X 54 X 5
33 X 30 X 5
60 X 5) X 5
60 X 5) X 4

Dimensiunea interioara a
cutiei în cm
70 X 57 X 7
36 X 33 X 8
63 X 54 X 8
63 X 54 X 7

...

...

...

1
Jhidem. p.204-208
• Rastelurile sunt panouri glisante utilizate la Muzeul Tării Crişurilor. pentru depozitarea colecţiei de
pictură. Ele sunt confcc\ionate din plasă metalică. Pictura se suspendă prin prindere în două puncte
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Nr.
crt.
I
2
3
4

...

Locul din depozit
Rastel
Rastel
Rastel
Rastel
. ..

7
7
7
7

( i)
(i)
(i)
( i)

fală
fa!ă
faJă
faţă

(4)

Nr. inventar al
picturii
I' 165
P 167
I' 166
P 137

Dimensiunea tabloului
în cm
3) X 30 X 5
60 X 51 X 4
60 X 51 X 5
67 X 54 X 5

Dimensiunea interioară
a cutiei în cm
36 X 33 X 8
63 X 54 X 7
63 X 54 X 8
70 X 57 X 7

...

...

. ..

Astfel. acelor tablouri de mici dimensiuni care, s-au încadrat între parametrii
(înălţime, lăţime şi grosime/lungime) de 39 cm/ 39 cm/ 7 cm, în total 30 de lucrări,
li s-a afectat câte o cutie de carton având parametri de 42 x 42 x I O cm. De menţionat

faptul că diferenţa de câte 3 cm dintre parametri tabloului şi cei ai cutiei pentru
ambalaj, au rolul să includă şi acele materiale cu care se ambalează tabloul, într-o
primă fază, dar au şi destinaţia de a feri lucrarea de eventuale accidente.
Cunoscând faptul că, fiecare secţie în parte a cerut confecţionarea cutiilor
necesare ambalării, s-a impus cerinţa ca aceste ambalaje să poarte anumite semne
distincte, care să le deosebească de ambalajele celorlalte compartimente, spre a nu
se amesteca cu acestea şi a nu crea confuzii. Fiind vorba de lucrări de pictură, s-a
însemnat fiecare cutie cu litera P, de dimensiuni vizibile şi culoare uşor sesizabilă.
Iniţiala P, a fost folosită, de altfel şi în cadrul însemnării lucrărilor de pictură cu
literă şi număr de inventar, aşa cum figurează ele în registrul de evidenţă al secţiei 9 .
Demarând ambalarea cu lucrările de dimensiunile cele mai mici, toate acele lucrări
care s-au încadrat în prima grupă de parametri (în cazul de faţă 42 x 42 x I O) au fost
inscripţionate şi cu un număr arab, pe lângă literă, exemplu PI. A rezultat un număr
de 30 de cutii ambalate, având dimensiuni identice. În procesul de confecţionare a
cutiilor din carton s-a unnărit ca dimensiunile crescătoare ale ambalajelor ce unnau
a fi confecţionate, să nu depăşească cu mai mult de 5-1 Ocm parametri dimensiunilor
ambalajelor precedente. Pasul următor a constat în măsurarea şi selectarea acelor
tablouri care să se încadreze între valorile de 40 - 47 cm I 37 cm I 7 cm, cărora li
s-a adăugat, şi de această dată, acea toleranţă de care a beneficiat şi primul grup de
ambalaje. Acestui al doilea grup de tablouri, notate de acum cu P2, i-a revenit un
număr de 35 de lucrări. Şi în cazul acestui grup de lucrări ambalate, ca de altfel şi în
primul caz, dar şi a tuturor celor care au unnat, s-a păstrat marja de toleranţă care să
includă prima fază a ambalării, cea de siguranţă, lucru care să ţină cont, pe de o
parte ca lucrarea să intre cât se poate de precis în ambalaj, iar pe de alta să nu se
creeze toleranţe în unna cărora tablourile, fie că ar fi intrat cu greu în cutii, fie că ar
• Registrul de e1·idenţ,i al depo=it11/ui de pict11rci din cadrul
din Oradea

Secţiei

de Artă al Muzeului Ţării
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fi avut un joc în interiorul ambalajului, care nu ar fi fost benefic siguranţei operei de
pe parcursul transportului.
Operaţiunea a fost continuată până la terminarea ultimului model de cutie
(26 tipuri), după cum se poate observa şi în tabelul ce urmează:
artă

Nr.ul.
I

2
3
4
5
6
7
8

9
10

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

01mcns1unca mtenoara a cut1e1 în cm
42 X 42 X 10
50x40x 10
55 X 50 X 12
60 X 60 X 14
70x60x 12
75 X 70 X 10
80 X 70 X li
90 X 70 X 12
95 x 80 x 11
100 X 90 X 10
J 10 X 100 X 10
120xl!Ox10
132x 120x 10
150x 130x 12
200x 160x 10
IOOx58x7
170 X 140 X 10
150 X 85 X 10
305 X IU5 ,\ 7
240 X 145 X 12
302 X 206 X 8
180 X 140 X 20
220 X 185 X 25
310x2l0x JO
360x210x20
390 X 275 X 10

Hucă\1

30
35
50
60
115
90
100
95
88
55
85
55
30
42
35
2
2
9
I
3
I
3
4
3
I
I

Cutia
pI
P2
P3
P4
PS
P6
P7
1'8

P9
PIO
I' li
Pl2
P 13
1'14
P 15
Pl6
Pl7
Pl8
I' 19
P20
1'21
P22
P23
P24
P25
P26

Observaţie:

Pentru lucrările de pictură supradimensionate, la care nu s-a
pretat confecţionarea de cutii, au fost utilizate doar folii cu bule de aer şi carton
ondulat. S-a pus un accent mai mare pe ambalare şi pe asigurare prin lipire cu bandă
adezivă.

În scopul derulării procesului de ambalare 10 s-a ţinut cont de o serie de
reguli şi percepte de diverse naturi: conservare preventivă, protecţia muncii, de
manipulare, reguli de protecţia împotriva incendiilor etc. În acest sens s-a procedat
1
"

Aurel Moldoveanu. op.cit .. p.204-208
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la o prealabilă instruire detaliată a întregului personal cuprins în munca de pregătire
a ambalării în vederea transportului operelor de artă. Dintre acestea amintim doar

câteva:
- Bunurile culturale urmau a fi manipulate numai de către persoane pregătite
în acest sens, care au fost instruite asupra modului de manipulare şi transport a unor
astfel de obiecte.
- Chiar şi în aceste condiţii s-a asigurat o supraveghere suplimentară a
persoanelor în procesul de ambalare şi manipulare, dat fiind faptul că buna pregătire
în acest proces, încă nu elimină automat şi riscurile care decurg din eventuale
neatenţii, neglijenţă sau din factorul neprevăzut.
- S-a stabilit traseul de deplasare a lucrărilor ambalate din spaţiul de pregătire
la cel de depozitare. Eventualele uşi de trecere au fost asigurate cu personal de
siguranţă, care să Ic manipuleze, în timpul deplasării, de aşa manieră încât să se
elimine posibilele accidente.
- La deplasarea obiectelor de dimensiuni mai mari, s-a stabilit numărul de
persoane optim în manipularea acestora, astfel ca să nu se ducă lipsă de personal
manipulant dar nici să se creeze un excedent uman care să obstrucţioneze buna
desfăşurare a operaţiunii.
- În instruirea asupra transportului acestor bunuri, s-a atenţionat de la bun
început asupra renunţării la manipulările grosiere, de smucire, de târâre forţată, ori
manipulare neatentă spre a nu afecta integritatea obiectului transportat.
- În timpul transportului picturile care unnau a fi ambalate au fost menţinute
în poziţie verticală şi prinse numai de ramă. Fiecare lucrare a fost verificată în ce
măsură şasiul era bine fixat în ramă. Picturile care nu aveau ramă se manipulau de
şasiu fără însă să introducă mâna între acesta şi pictură.

II. Condiţiile practice ale ambalării şi pregătirii tablourilor Secţiei de
Artă, la vechiul sediu În vederea efectuării transportului.
În faza a doua s-a trecut la operaţiunea practică a ambalării lucrărilor.
S-a aşezat fiecare lucrare, în parte, pe o masă de lucru şi s-a verificat starea
lor de conservare. De pe versoul lucrării au fost scoase agăţătoarele. S-a desprăfuit
lucrarea. S-a trecut la ambalarea cu hârtie subţire albă (foto nr. I), a fost acoperită cu
folie cu bule de aer, după care a fost ambalată în carton ondulat iar la urmă introdus
în cutia corespunzătoare (foto nr.2). Acesteia, după lipire i s-a adăugat o etichetă
conţinând datele importante ale lucrării de pictură, adică: numărul de inventar,
autorul, titlul lucrării, locul de unde a fot luată lucrarea (dacă a fost expusă atunci i
https://biblioteca-digitala.ro
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iar dacă a fost în depozit, rastelul din

Depozitarea lucrărilorÎn vederea mutării (foto nr.4):
Din fragmentul de tabel de mai jos reies informaţii asupra lucrărilor ambalate:
numărul de inventar, autorul, titlul lucrării, dimensiunea acesteia, dacă provine din
expoziţie sau din depozit, cărei şcoli îi apartine (artă românească contemporană,
artă românească interbelică sau artă universală), locul exact de unde s-a ridicat
lucrarea, starea de conservare a lucrării respectiv locul unde se depoziteaz.ă lucrarea
după ambalare.
Lucrări

de

pictură

din

expoziţie:

Arta

Românească

contemporanri - Sala I Baba

Locul unde se va pune dupli ambalare: Sala 4 C.Bogdan

Nr.
crt.
I
2
3

4
5
6
7
8

Nr.inv.

AUTOR

Titlul

P.319
P.318
P.317
l'.607
P.360
P.690
l'.329
P.525

Baba Corneliu
Baba Corneliu
Baba Corneliu
Ciupc Aurel
Abrudan Petre
Ţuculescu Ion
Ciupe /\urci
Baba Corneliu

Studiu la odihnă
Peisaj de iarnă
Studiu la ţărani
Natură stal. cu sfeşnic
Mitrea
Interior cu două femei
Autoportret
Maternitate

Foto nr. I

lucrării

foto nr. 2
https://biblioteca-digitala.ro

Dimens.
cm
39x47
48x42
54x44
47x39
43x36
54x45
48x40
52x43

Stare de
conservare
Bună
Bună
llună
llună

Bunii
Bună
8ună

Bună
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Foto nr. 3
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nr. 4

Comunicarea de faţă şi-a propus, pe de o parte, să consemneze şi să transmită
acele experienţe de ordin teoretic şi practic acumulate de personalul Secţiei de Artă
a Muzeului Ţării Crişurilor cu prilejul ambalării şi pregătirii pentru transfer ale
picturilor din colecţie, în vederea transmiterii de idei, sugestii, şi experienţe unor
instituţii similare aflate sau care s-ar putea afla într-o situaţie similară.
În cazul în care condiţiile întâmpinate de noi vor fi depăşite în timp şi de
către evoluţia tehnică, rămâne experienţa consemnării unei situaţii posibil irepetabile
în istoria unei instituţii culturale.
În concepţia autorilor comunicării de faţă se conturează ideea de a continua
consemnarea experienţelor acumulate într-un ciclu de articole care să comunice
operaţiunea mutării pieselor unei secţii de artă a unui mare muzeu românesc. Astfel
se prefigurează câteva comunicări vizând pregătirile teoretice şi practice privind
colecţiile de: sculptură, grafică şi artă decorativă. Se preconizează de asemenea, ca
pe parcurs să se înregistreze spre comunicare experienţele privind transportul,
depozitarea şi expunerea în noul spaţiu, precum şi eventualele evenimente
neprevăzute.

LE TRAVAIL PREPARATOIRE DE LA COLLECTION DE PEINTURE
DU MUSEE D ' ORADEA POUR LE TRANSFERT DANS UNE NOUVELLE
SIEGE, CONSIDERATIONS SUR LE PROCESSUS D' EMBALLAGE
RESUME
Le present etude se propose de transmettre Ies experiences theoriques et
practiques resultees dans le proces de prcparation pour le transfert des picces dans
le nouveau sicge du Musee d'Oradea . C:ette situation nouvelle et irrepetable peut
gencrer des idecs et des suggestions pour Ies musees trouves dans Ies situations
similaircs.
https://biblioteca-digitala.ro

RESTAURARE

RESTAURAREA UNEI ICOANE PE STICLĂ, DIN COLECŢIA
MUZEULUI ŢĂRII CRIŞURILOR DIN ORADEA.
DISPOZITIVAJUTĂTOR UTILIZABIL ÎN PROCESUL
RESTAURĂRII ICOANELOR
FLORIAN HEREDEA

,.Deopotrivă artist şi artizan, ţăranul zugrav de icoane pe sticlă, explică în
graiul său simplificat tot ceea ce percepe prin existenţă reală înconjurătoare şi tot
ceea ce intuieşte din lumea biblică. Cu vocabularul ei redus, cu maniera primitivă,
care nu cunoaşte perspectiva, tridimensionalitatea şi anatomia, cu stilul narativ şi
decorul naiv şi culoarea fascinantă, cu libertăţile numeroase care împing fantezia
spre neverosimil, cu compoziţia organizată după bunul plac al creatorului şi în sfârşit,
cu exagerările ei generoase, arta acesteia este expresia spiritului popular şi a simţului
artistic care definesc pe meşterul iconar"•.
Problematica restaurării icoanei pe sticlă este una specială, ea rezidă din
însăşi caracteristicile acestor icoane, într-o succintă prezentare se pot structura în:
- materiale constitutive;
- tehnică de execuţie;
-degradări specifice datorate factorilor de mediu, manipulări
necorespunzătoare şi intervenţii neadecvate.
Fie şi numai foarte sintetic prezentată, ca structură, icoana pc sticlă prin
fragilitate, vulnerabilitate, se impune ca prioritate ce necesită intervenţii de primă
urgenţă de conservare şi restaurare. În spiritul rigorii ştiinţifice orice operaţiune de
restaurare este precedată obligatoriu de investigaţii - analize chimice, fizice, biologice
- care, vor dicta modalităţile şi tipuri de intervenţii asupra obiectului. Astfel se elimină
arbitrariul şi amatorismul, acestea constituindu-se ca real atentat la integritatea

1

Cornel Irimic. Marcela

Foşca.

Icoane pe sticlă. Ed. Meridiane. Hucurc~li, 1971 (lc:-.l copcrla IV)
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patrimoniului. Fiind un ansamblu complex structural şi actul de restaurare impune
o abordare complexă, adecvată fiecărei componente din structura icoanei. Astfel
putem structura problematica restaurării icoanei pe domenii:
- a. probleme de restaurare a elementelor de lemn:
- b. probleme de restaurare a picturii pe sticlă şi a sticlei;
- c. probleme de înrămare.
I. Specifice elementelor de lemn sunt unnătoarele operaţii: demontarea capacului
din spate prin scoaterea, tăierea cuielor de metal, recuperarea cuielor de lemn
originale, demontarea ramei, descleierea colţurilor de rame care prezintă mobilizare:
- curăţarea mecanică (prin pensulare, aspirare, răzuire), a interiorului ramei,
de depuneri (praf. insecte. resturi vegetale. murdăria aderentă);
- dezinfecţia cu substanţe fungicide şi insecticide;
- completarea lipsurilor cu material lemnos din aceeaşi esenţă, uscat, cât
mai vechi pentru a elimina riscul tensiunilor prin uscare;
- chituirea:
- curăţarea umedă (chimică cu solvenţi a depunerilor, a petelor de pe suprafaţa
ramei);
- retuşul ramei.
2. Problematica restaurării peliculei de culoare rezidă din particularităţile
tehnicii de execuţie a picturii şi ale suportului, precum şi materialelor (pigmenţi,
lianţi) folosiţi în procesul de pictare.
Icoana fiind produs al unui demers dobândit, nu prin studiu, în condiţii
precare şi cu mijloace de execuţie rudimentare, acestea se constituie ca factori care
au contribuit la fragilitatea şi vulnerabilitatea stratului pictural. Dacă adăugăm şi
fragilitatea suportului. a glajei (sticlei), precum şi a condiţiilor de locuit ale
destinatarului obiectului căruia i-i se adresează, avem ansamblul de elemente care
au contribuit la perisabilitatea obiectuluF.
Rt:slauran:a stratului pictural presupune o succesiune de operaţii, amploarea
acestora şi durata, fiind dictate de amploarea şi gravitatea degradărilor. Operaţiunea
de restaurare a stratului pictural este dictată de rezultatul analizelor chimice şi fizice
ale stratului pictural, în unna cărora, se stabileşte strategia de restaurare. Rezultatul
fiecărei operaţiuni este analizat în detaliu la lupă şi chiar microscop.
~Asupra producerii
(sticlei). utilizate în epocă drept suport al icoanei, vezi Alice Ta.mas, stiluri
de prelucrare a sticlei la manufactura de sticlă din Dinstrictul Beliu. Comitalul Bihor. secolul al
XVlll-lea şi al XIX-iea. în Colocviul Naţional de Istoria Artei Decorative. 7-8 octombrie 1996,
Muzeul Na(ional Cotroceni. Bucureşti, p. 41-46.
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Curăţarea este prima operaţie care se efectuează. În cadrul acesteia, începem
cu curăţarea mecanică foarte uşoară cu o pensulă moale, a peliculei de culoare în
zonele unde este posibil, în care aderenţa stratului de culoare la suport este bună,
permiţând îndepărtarea murdăriei superficiale fără agresarea stratului de culoare. În
zonele unde se găsesc aderenţe de murdărie sau hârtie (folosită de iconar pentru a
elimina jocul sticlei), care în timp s-a lipit la stratul de culoare se poate folosi cu
foarte mare atenţie bisturiul.
Consolidarea, a doua operaţiune, uneori poate să o prcceadă pe prima.
Atunci când starea stratului pictural prezintă un grad mare de fragilizare, când simpla
atingere pune în pericol integritatea stratului pictural prin pierderea definitivă de
material pictural, se impune ca primă operaţie. Aceasta are un dublu rol, acela de a
hrăni stratul pictural şi de a consolida, a reface, aderenţa la suportul de sticlă. Este
cea mai importantă dintre operaţiunile din cadrul procesului de restaurare al icoanei.
necesită o foarte mare atenţie. de reuşita căreia depinde prelungirea vieţii icoanei.
Atât la hrănirea stratului de culoare, cât şi la consolidarea acestuia, se foloseşte
emulsia de ou, gălbenuşul de ou întrunind cel mai bine, prin calităţile sale, condiţiile
necesare:
- adezivitate - fără a crea tensiuni;
- emoliere şi elasticitate;
- o foarte bună Jtabilitate şi rezi.\·tenţci, durahilitate.
Este indicat a se lucra cu concentraţii mici, pentru a evita riscul tensionării
stratului pictural, iar acolo unde straturile de culoare sunt mai groase, se poate
reveni cu emulsie. După verificarea reuşitei operaţiunii de consolidare a stratului de
culoare, se trece la curăţarea umedă a acestuia, folosimJ lol emulsie de ou în
concentraţie de 1/5 şi un antiseptic care se aplică cu tampon umed, îndepărtând
depunerile de murdărie înmuiate, cu un tampon uscat.
În cazul în care suportul (sticla) este deteriorat, spart. se procedează la
curăţarea şi degresarea suprafeţelor de contact ale crăpăturii, cu acetonă, iar ca adeziv
se foloseşte unul cu calităţi de transparenţă şi rezistenţă adecvate. Indicate sunt
răşinile sintetice bicomponente, UHU, LOKTITE, BISON, cu rezultate foarte bune
în rezistenţă. Lipirea se va realiza cu atenţie, pentru a reface planeitatea, iar zonele
cu lacune (pierderi de material), se vor confecţiona din sticlă de grosime cât mai
apropiată de original.
Integrarea cromatică este ultima operaţie legată de restaurarea stratului
pictural şi care conform teoriei restaurării: ,,reintegrarea comportă ansamblul de
operaţiuni, privind tratarea lacunelor imaginii picturale, în vederea refacerii lecturii

https://biblioteca-digitala.ro

Florin JJeredea

348

(4)

operei fără a produce un fals istoric şi estetic··~. În funcţie de tipul, locul şi extinderea
lacunelor, este pennisă sau nu, refacerea integrităţii imaginii. Acolo unde avem
suficiente date, repere care să excludă ipoteticul, integrarea poate fi posibilă. Uzual,
distingem ca metode de integrare:
- metoda TralleRio. prin utilizarea efectului optic al unei texturi liniare care
compune tonalitatea originală;
- metoda Velaturi (imitative). prin unificarea suprafeţelor lacunare cu
suprapuneri de tonuri transparente funcţie de tonalitate locală;
- metoda Punctţformă, prin reali7..area unei texturi de puncte, utilizând efectul
optic, care compune tonalitatea locală.
Odată tenninată intervenţia asupra stratului pictural, se poate trece la faza
finală, respectiv curăţarea suprafeţei nepictate a sticlei şi operaţiunea de înrămare.
În scopul asigurării unei cât mai bune integrităţi a sticlei, pentru eliminarea jocului
dintre sticlă şi ramă, precum şi capacul din spate, se vor folosi materiale care să
întrunească necesarul de stabilitate chimică şi fizică ( cât mai neutru chimic, fizic să
aibă rolul de amortizare a şocurilor). Se pot folosi cu foarte bune rezultate pâsla,
pluta, chiar şi lemnul de balsa (ochroma pyramidale). Închiderea capacului se face
cu şuruburi pentru lemn, foarte mici. care permit accesul ulterior fără şocuri pentru
tot ansamblul.
În cazul piesei având drept temă Pogorârea în mormânt, starea de degradare
era foarte gravă, suportul de sticlă spart (25 de cioburi), cu pierderi de material atât
sticlă, cât şi strat pictural, ramă descleiată cu lipsuri de pene la colţuri, material
lemnos cu aspect de burete, fără capac de protecţie - probabil, cauza pentru care
icoana ne mai având protecţie, fatalitatea distrugerii era iminentă.
Ca particularitate, în cazul acestei icoane, refacerea planeităţii, dar şi a
reconfecţionării lacunelor de sticlă a necesitat o foarte multă atenţie. Adezivul folosit
a fost din gama răşinilor sintetice bicomponente BlSON. Odată refăcută planeitatea
şi integritatea suportului de sticlă, întrucât următoarele operaţiuni (curăţare, integrare
cromatică şi înrămare), presupun manevrarea sticlei frecvent, ceea ce, pentru
suprafaţa deja fracturată, chiar şi refăcută, constituia un factor de risc şi stres pentru
lucrare, am recurs la confecţionarea unui dispozitiv, prin intennediul căruia toate
riscurile ridicate de manevrarea sticlei dispar şi care, pare a fi nou, ceilalţi colegi
restauratori din sistem, din documentarea pe care am făcut-o, folosesc doar rama
pentru protejarea sticlei.
Acest dispozitiv se compune dintr-un ecran transparent (în cazul nostru
plexic de foarte bună calitate, nu este casant, nu distorsionează cromatic), pe care
' Cezarc Brandi. Teoria

restaurării.

Ed. Meridiane.

Bucureşti.

1996. p.33
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icoana este ataşată, printr-o ramă falsă, cu rol de fixare şi care poate fi modificată
dimensional după mărimea icoanei , deci dispozitivul nu este de unică folosinţă.
Acest ecran transparent este mobil, prins în balamale la o planşetă, deci vizuali7..area
intervenţiei de integrare cromatică se face prin simpla mişcare de ridicare, gen
fereastră. Avantajele sunt evidente, eliminarea aproape totală a riscurilor pentru
suprafaţă de sticlă şi aşa fragi lizată, aceasta fiind ataşată la ecranul transparent. Fie
şi numai gândind la faptul că, la un suport fragilizat, cedarea, sau cel mai mic şoc,
pot fi fatale pentru icoană, acest dispozitiv îl văd ca unul salutar şi indispensabil în
munca restauratorului de icoane pe sticlă .
După consolidarea masei lemnoase, a ramei şi refacerea încleieri lor în colţuri,
s-a confecţionat manual capacul de protecţie din şipci de lemn răşinos stabilizat
dimensional (vechi), cu fantă de îmbinare, pentru a preveni pătrunderea prafului la
stratul pictural.
Dacă „prin restaurare se înţelege orice intervenţie menită să repună în
eficienţa sa un produs al activităţii de restaurare"4, la rezultatul final al restaurării
icoanei pe sticlă din colecţia Muzeului Ţării Crişuri lor, nu pot să nu amintesc ajutorul,
îndrumările şi experienţa transmisă de colega de la Muzeul „Astra'" Sibiu, restaurator,
dr. Olimpia Sipeanu Coman, căreia îi mulţumesc şi pe această cale pentru nepreţuitul
ajutor.
Faze din procesul de restaurare

' Ibidem. p.215
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Aspect icoană şi ramă înainte de restaurare
romplctare cu material lemnos la ramă
lncleiere ramă
Conlcclionare capac spate
Refacere planeitate icoană
Probă curăţare

Completarea locurilor cu pierderi de suport
Detaliu după lipire

9 - R.ama în dispozitivul de restaurare
I O - lnaintc de integrarea cromatică
11 - Icoana după restaurare
12 - Verso icoană după restaurare

THE RESTORATION OF AN ICON ON GLASS, FROM THE COLLECTION
OF "MUZEUL TARII CRISURILOR" IN ORADEA. HELPING DEVICE USED
IN THE PROCESS OF RESTORING ICONS ON GLASS
ABSTRACT

The article presents synthetically the proccss ofrestoring icons on glass, its
details, as well as the order ofthc rcstoration operations. This order is connected to
the structure of the materials composing thc icon on glass.
I . Issues with restoring wooden components
2. lssucs with restoring the icon on glass and the glass
3. lssues with framing that are particular to icons on glass
Within each section în the structure of the icon, the order ofthe restoration
operations îs described: cleaning, consolidation, fixing, chromatic integration. These
operations display thc details ofthe technique used to create icons on glass, as well
as the materials in its structure and the substances used. ln this material, a helping
device used în thc process ofrestoration of icons on glass îs presented. This device
is a novelty, as it reduces considerably the risks related to handling a structural
ensemble as fragile as an icon on glass.
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RESTITUTIO

UN TEXT SEMNAT .JOZSEF BIR(), CU PRIVIRE LA
ISTORIA MUZEULUI ORĂDEAN ŞI A "SOCIETĂŢII
DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE AJUDEŢULUI/COMITATULUI
BIHOR ŞI A ORAŞULUI ORADEA"
VASILE SARCA

Sub genericul de mai sus, anuarul muzeului orădean îşi deschide paginile
în faţa unor traduceri din texte notorii, redactate iniţial în alte limbi decât cea română.
dar care privesc istoria şi cultura oraşului. Sunt vizate, în general, textele unor
cunoscuţi monografi şi istorici de artă ai urbei, utilizate şi până în prezent, dar care
nu au văzut lumina tiparului în traducere.
Scopul este acela, în primul rând, de a facilita accesul la informaţie. al celor
ce vor să studieze şi să cunoască bogatul trecut al aşezării de pe Crişul Repede. Se
urmăreşte apoi, eliminarea eventualelor erori posibile, ivite ca urmare a necunoaşterii
unei limbi străine, a slabei cunoaşteri a acesteia ori de o traducere făcută în mod
neprofesional. Este cunoscut îndeobşte dictonul „tradullore, tradiflore" (traducător,
trădător). Şansa de a comite greşeli pe parcursul traducerii unui text este iminentă.
Cu atât mai mult, în cazul unor limbi de mică circulaţie, cum este şi cazul limbii
maghiare.
Suntem, azi, moştenitorii unei Europe, zguduite pe parcursul veacurilor
trecute de mari cataclisme economice, politice şi sociale, dar, pare-se să fi înţeles
într-un final, că important este să preţuim ceea ce ne uneşte şi nu ceea ce ne desparte.
Animozităţile care au măcinat relaţiile dintre state, atât cele mari cât şi cele mici,
par a fi pe cale de aplanare. Tocmai din acest motiv este necesară cunoaşterea
reciprocă a valorilor, prezente şi trecute, a fiecăruia dintre noi. La nivel individual
s-a întreprins deja câte ceva; la nivel statal, comisii de istorie se străduiesc să pună
de acord lucrurile. Rezultatul nu poate fi decât unul singur, cel al beneficiului bisau multilateral al celor implicaţi.
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Iniţiativa noastră debutează

prin publicarea unui text în traducere, din limba
în limba română, care tratează istoricul muzeului orădean, între anii 1872
şi 1935, text ieşit de sub pana unui valoros istoric de artă orădean, a lui Jozsef Biro.
În condiţiile de azi ale muzeului, considerăm că transmiterea unei astfel de informaţii,
este mai mult decât utilă.
În traducerea amintită, ţinând cont de faptul că, limba maghiară, în care a
fost conceput şi scris studiul, este una modernă, dar care, pentru coloratura epocii
face apel, uneori. la termeni arhaici. Textul este dens, uneori eliptic, fără
corespondenţă în limba română. În consecinţă, spre a respecta conţinutul, în traducere
s-a ţinut cont atât de spiritul literei cât şi de cel al logicii textului.
maghiară

ISTORICUL MUZEULUI (SOClET ĂŢII DE ARI IEOLOGIE ŞI ISTORIE A
JUDEŢULUI /COMITATULUI BIHOR ŞI A ORAŞULUI ORADEA- n. a)
de dr. Jozsef Biro
- traducere din limba maghiară 1 În deceniile care au urmat înţelegerii, în epoca fericită de aur a Ungariei
istorice, când accede viaţa comunitară, conştiinţa naţională şi se consolidează ştiinţele
istorice, acestea toate împreună. au acţionat asupra constituirii unor societăţi de
arheologie şi istorie~. Aceşti embrioni ai cercetărilor parţiale cu caracter local, în
marea lor majoritate au luat naştere din iniţiative sociale, la fel precum, la începutul
secolului, însăşi Acadcmia 3 • Asupra monumentelor artistice ecleziastice, aflate sub
tutela preoţimii, a vechilor moşteniri de familii, a lăzilor pline de înscrisuri
îngălbenite, s-au aplecat, trudind umăr la umăr, marea nobilime şi aşa numita
categorie socială gentry, burghezia orăşenească aflată pe calea îmbogăţirii şi a
instruirii, ca prin efort comun să adune la un loc relicvele şi contribuţiile istorice ce
priveau trecutul unor comitate 4 •
1
Bir6 J(Jzscf. ,./\ m(1zcum tortenetc•· ( ..Istoria muzeului"") în Bihor-Biharmegyc. Oradca-Nagyvărad
kulturtortenete es oregdiăkjainak emlekkonyve ( Istoria culturală a judeţului Bihor şi a oraşului Oradea
şi albumul vechilor absolvenţi de liceu). Oradea, Editura Tipogralia Sonnefeld Adolf, 1933-1937,
p.204-208
'Kiegyezes, lb. magh.= in/elegere. termen prin care istoriografia maghiară. desemnează actul de la
1867. în urma căruia Ungaria. componentă a Imperiului habsburgic, profitând de slăbirea Austriei.
în urma unor răt.boaie cu mari puteri europene. pentru un rol dominant în Europa. formează o uniune
personală cu Viena. fapt consemnat de istoriografic sub numele de Imperiul /\ustro-1 lngar (n. tr.)
'Academia de Ştiinţe a Ungariei (n. tr. ).
• Categoric socială genii")'. termen cu care era desemnată. uneori cu o tentă de umor. burghezia
orăşenească. Termenul este de origine engleză şi desemna. în trecut. la origine, pc membrii înaltei
societăţi. Cuvântul derivă din latinescul gentis care înseamnă neam. familie (n. tr.).
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Atmosfera spirituală a judeţului Bihor şi oraşului Oradea, nu a fost cea mai
propice, în anii '70, în cc îi priveşte pe arheologi 5 • Pe cât de mare şi strălucitor a fost
trecutul cu care se poate lăuda oraşul, pe atât de puţine monumente arhitectonice sau păstrat spre aducerea aminte a locuitorilor băştinaşi şi a străinilor peregrini printre
ziduri, despre acestea.
L-a data respectivă Oradea era un oraş nou, un centru industrial şi comercial
înfloritor, cu biserici şi case a căror patină istorică priveau în urmă, cel mult până la
începutul veacului al XVIII-iea. Barocul şi azi ne este mult prea viu apropiat, necum
la nivelul anilor '70 când, catedrala de I 00 de ani şi palatul episcopal, treceau încă
în rândurile spectaculozităţilor. Unde era pe atunci, goticul strălucitor şi fastuos al
oraşului medieval, precum şi catedrala Sfântului Ladislau, la fel ca şi toate celelalte
biserici?! Turcul a distrus tot în secolul al XVII-iea, a brăzdat de-a lungul Bihorului,
distrugând cu predilecţie reşedinţele umaniste ilustre ale episcopilor". În cuvântul
său de inaugurare a muzeului, Vilmos Frakn6i remarca trist faptul că: "bisericile,
mănăstirile, palatele, la fel ca şi comorile ştiinţei, a artelor şi a produselor
manufacturiere, ce decorau şi incadrau Oradea, au dispărut fără urmă. Jar cele
puţine, care au mai rămas, sunt Împrăştiate prin toate colţurile lumii. osuarul (racla)
Sfântului Ladislau se află la Gyor. cârja episcopală a prelatului Perenyi. la Nyitva.
manuscrisele lui .Janos Vitez la Viena, Munchen, Constantinopol . ... 1 ". În
exclusivitate, după conturarea imaginii noului oraş, o veche cetate, aşezată limitrof,
cu bastioane şi un şanţ, aflate în dărăpănare, mai ilustrau istoria. Amintiri ale unor
războaie, din vremuri trecute, într-o epocă realmente îmbibată de adevăratul spirit
al păcii ... 8 • *
Carenţele acelui trecut încă viu, au fost compensate de însufleţitul entuziasm
lipsit de egoism al bihorenilor. Dimensiunea naţională a mişcării i-a cooptat, în
'Anii '70 ai sec. al XIX-iea, articolul se scrie în I 935, astfel că, în continuare, pe toată înlinderea
textului, până la sfârşit, trimiterea cronologică se va face în raport cu acest an (n. tr.).
6
În scrierea istorică maghiară se practică numirea uncia din părtilc aflate în conflict, prin forma la
singular.
7
S-au enumerat pcrsonalitiili ecleziastice medievale care au avut un rol însemnat în viaţa oraşului şi
a bisericii catolice orădene.
• Liviu Borcea., Agonia.Oradea 1919, Bucureşti. Editura societăţii Tcmpus. 1995. p. I 11; Liviu Borcea
citând ziarul Nagyrarad, arată atitudinea rabinului şef al Oradiei, Fuchs Benjamin, care. în calitate
de participant la Congresul Mondial al Evreilor de la Ziirich, într-un discurs de o oră, a cerut cu
insistenţă păstrarea Ungariei în forma sa milenară. Printre altele motiva cu următoarele ..... !'./e-am
contopit total c11 c11lt11rn maghiară şi sângele ne-a rnrs împreună pe câmpiile de hlitaie CIi sî11gele
lor ... "; La data redactării textului, anul 1935, autorul, J6zscf Rir6, refuză să intuiască războiul ce
urma să vină, atrocităţilor căruia el însuşi i-a căzut victimă.
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primul rând, pe tineri. La piatra de temelie a muzeului bihorean, cele mai multe
merite revin membrilor familiei Gyal6kay În vara anului 1871, Lajos Gya16kay senior, preşedintele de mai târziu al tribunalului, a iniţiat, în cadrul unei adunări, la
nivelul judeţului, inaugurarea unei mişcări, cu caracter comunitar, în scopul
organizării unei societăţi de arheologie şi istoric. Cu transpunerea în practică a
iniţiativei deja acceptate, susţinută cu eficienţă, în şedinţa din 17 noiembrie 1871, a
fost însărcinată comisia constituită în acest scop care, cu sprijinul lui Lajos Gyal6kay
- junior, a întocmit regulile de bază (statutul) şi listele de subscripţie. Un număr de
124 de persoane, formând elita judeţului, şi-au exprimat dorinţa de a se număra
printre membri; arhiva muzeului păstrează şi azi, cu pioşenie, colile îngălbenite cu
subscripţiile, în care sunt nominalizaţi primii membrii şi bănu\ii <laţi <le ei. Adunarea
de constituire a Societăţii de arheologie şi istorie a judeţului Bihor, desfăşurată
după aprobarea statutului, a avut loc la 28 august, într-un cadru festiv. Fotoliul
prezidenţial a fost ocupat de către baronul J6zsef D6ry, prim comite, în timp ce,
funcţia de vicepreşedinte, i-a revenit lui Lajos Gyal6kay - senior. Pe posturile de
secretar şi cel de custode. au fost numiţi doi preoţi. profesori premonstratenşi:
Adorjan Barlangy şi Peter Csepl6 9 •
În scurt timp demarează şi acţiunea de colectare a materialului muzeal. În
maniera acelor timpuri, Floris R6mer consemna: ,, ... aici, pe acest teren care, până

acum epata prin ariditatea sa, a luat naştere o colecţie arheologică şi numismatică,
arhivistică şi bihliofilă, demnă de admirat şi care, mărturisea. de ce era capabilă
să doneze, inclusiv cu preţul sacrţficiilor nobila comunitate a unui judeţ, spre
revitalizarea vlăstarelor.funcţionale În propriul sediu... "
Primul muzeu s-a deschis într-o sală, cu vederea spre două străzi, pusă la
dispoziţie de către prefectură 1°. Mobilierul a fost confecţionat pe cheltuiala lui Karoly
Kruszper Des Echerolles. Micul muzeu, în scurt timp, devine neîncăpător, rolul
preponderent, în dotarea sa cu obiecte, revenind lui Lajos Gyal6kay şi neobositului
cercetător istoric Sandor Boloni -junior, sufletişti apostoli peregrini ai muzeului
bihorean.
9
În text se menţionează funcţia de ,mize1111101: cuvânt care mot â mot se traduce prin paznic de m11ze11
dar care în contextul lucrării desemnează de fapt funcţia de custode.
10
Letiţia Roşu, ..Istoricul primului edificiu stabil a muzeului orildcan". în Centenar muzeal orădean,
Oradea. 1972. p. 83. Autoarea, care utilizează printre altele ~i acest text. aminteşte de existenţa. de la
începui, a două încăperi. Textul de fa\ă indică o singură încăpere, cu deschidere spre doua străzi,
probabil încăperea din colţul clădirii prefecturii, cea cu privire spre intersecţia străzilor Andrei Şaguna
cu Parcul Traian. Mai târziu, realmente şi textul de mai sus aminteşte de existenţa a două săli muzeale
în incinta aceleiaşi clădiri.
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Tânăra societate a organizat şi o expoziţie în sala mică a prefecturii, între 24
decembrie I 872 şi 2 ianuarie 1973. Erau expuse: colecţii de imagini ale lui Lajos
Mczey, antichităţile pompei-ene ale lui Tivadar L6nyai, iar familiile Echerolles,
Klobusitzky şi Gerliczy şi-au împrumutat propriile bijuterii vechi. Sub impulsul
expoziţiei. arheologia, până atunci destul de desconsiderată şi necunoscută în Bihor,
si-a atras mulţi simpatizanţi, curioşi şi adepţi.
În unna plecării lui Adorjăn Barlangy, devine secretar Lajos Gyal6kay junior care, din însărcinarea comitatului a iniţiat tipărirea unui buletin al societăţii,
cu denumirea de "Regeszeti es Tortenelmi Kozlemenyek"(,,Buletine arheologice şi
istorice"). Un an mai târziu, în februarie 1876, acea publicaţie, promiţătoare de
mari speranţe, ajunsă la numerele 9-10, şi-a sistat apariţia, în unna apatiei şi a lipsei
de participare manifestată de public. În 1877 însă, soseşte la Oradea Floris Ferenc
R6mer, marele maestru de renume european al arheologiei ungare şi practician
deosebit în epocă, al acestei îndeletniciri. Neaşteptat de repede s-a integrat în
activităţile societăţii şi sub impulsul acţiunilor sale, societatea a decis ca, în primăvara
lui 1878 să organizeze o nouă expoziţie (a doua la rând - n. tr), de importanţă
naţională. Organizarea acesteia a reuşit; prefectura i-a concesionat spaţii, societăţile
ecleziastice şi ale marii aristocraţii şi-au împrumutat tezaurele. Cu ocazia vernisajului
desfăşurat la 21 aprilie 1878 s-au ţinut şi lecturi publice. Venitul net încasat cu
expoziţia a depăşit 500 de florini.
Cu toate că, în faţa societăţii de arheologie s-au deschis perspective strălucite,
curios rămâne faptul că expoziţia a avut drept consecinţă regresul şi nu evoluţia
instituţiei. Marea parte a membrilor au părăsit asociaţia, iar tânărul Gyal6kay s-a
mutat în provincie. Prefectura Bihor şi-a retras concesia făcută către muzeu, constând
în cele două săli expoziţionale, astfel încât societatea a fost văduvită de un spaţiu în
care să-şi etaleze colecţiile. În cele din urmă Societatea economică judeţeană din
compasiune faţă de arheologi, le-a cedat acestora un spaţiu de depozitare, într-o
casă situată la marginea oraşului, în zona numită „grădina cu fragi/frăgari/duzi" (n.
tr.). Aici a lâncezit societatea, vreme de şase ani, în condiţii financiare precare,
deoarece nici nu intra în discuţie ca piesele colecţiei, sporite între timp la numărul
de 4737, să facă obiectul unei expuneri demne, sau măcar ca, publicul orădean să o
vizioneze în mod consecvent la periferia oraşului.
Decăderea neaşteptată a muzeului şi jalnica lâncezire a societăţii, i-a întristat
profund pc baronul J6zsef Dory şi pe Floris R6mer. Au întrezărit faptul că, nu numai
indiferenţa şi lipsa spiritului de sacrificiu al publicului stau la baza tuturor
neajunsurilor, ci şi comoditatea conducerii. Fără investiţii de ordin spiritual şi fără
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agitatori însufleţiţi. nicicând nimic nu a fost posibil, aşa că, în primul rând aici se
impunea un ajutor. Lui R6mer îi revine sarcina, de a sparge indiferenţa glaciară. În
cadrul adunării generale din anul 1885 s-a decis intensificarea preocupărilor. Baronul
Dory devine preşedinte de onoare, Floris R6mer preşedinte titular, în funcţia de
secretar este ales Mărton Hegyesi, istoricul de mare talent, iar funcţia de custode îi
revine lui Săndor Boloni- junior. Vicepreşedinte rămâne pe mai departe Lajos
Gyal6kay.
La congresul naţional de arheologie de la Pesta (din anul 1876 n. tr.),
societatea orădeană este reprezentată de o delegaţie. Pe plan local, în interesul
muzeului, se închiriază, în centrul oraşului, pe fosta stradă Apăca (azi Moscovei,
casă neidentificată - n.tr.). în casa Ferenc T6th, două încăperi elegante. Instalarea,
în noua locaţie. s-a făcut cu mult sârg, după care au fost alese şi ajutoarele custozilor
muzeului; Kălmăn Riman6czy a donat o valoroasă descoperire de piese din argint.
Numărul abonamentelor făcut de societate la publicaţia „lnfonnatorul arheologic",
se ridica la acea dată, la SO exemplare. Vechile familii bihorene: Frâter, Baranyai,
Nadănyi s-au arătat şi ele dispuse să-şi încredinţeze societăţii arhivele familiare. În
anul 1886 a fost organizată o nouă expoziţie strălucitoare (a treia la număr-n. tr), a
cărei deschidere a avut loc la 14 iunie, printr-o înălţătoare cuvântare rostită de
preşedintele Ramer. În acest timp, soseşte în oraş, venind de la Banska Bystrica, în
calitate de păstor principal, Arnold (Stummer-n. tr) lpolyi, nemuritorul deschizător
de drumuri al istoriei artelor din Ungaria şi al salvgardării patrimoniului. Episcopul
lpolyi, spre marea durere a comunităţii, a decedat prematur, locul său fiind ocupat,
în 1887, de către episcopul Lorinc Schlauch, marele cardinal de mai târziu. Ambilor
mari principi ai bisericii, le-a revenit, prin activitatea lor, un mare şi memorabil rol
în istoria muzeului 11• Aici îndeplinea la acea vreme, funcţia de director de seminar,
Bela Czobor, istoricul ecleziast, de mare renume, de la sfârşitul secolului trecut,
referent al Comisiei Naţionale a Monumentelor (din Ungaria n. tr.). Aceste
circumstanţe de ordin pcrsunal, au jucat un rol important în faptul că, la sfârşitul
anilor '80, societatea de istorie putea privi cu mari speranţe spre viitor. Sandor
Boloni putea consemna în raportul său achiziţionarea de noi piese pentru muzeu:

Atitudinea lui fozsef Hiro faţă de pozitia episcopului Schlauch este una lauJativă. În realitate,
acesta nici măcar nu a dorit constituirea unui muzeu creştin în cadrul episcopiei. ca atare. întreaga
Coleqie lpolyi. sosită la Oradea este depozitată într-un gimnaziu/liceu (în clădirea Mănăstirii
Fecioarelor Ursuline. azi Liceul .. Endre Ady"'). lnformatia este furnizata de Cscfalvi Pal în Ipolyi
Arnold a miigviijt6 (lpolyi Arnold colecţionarul de artă). din Nagyvărad tud6s piispiikei (Episcopii
savanţi ai Oradiei). Oradea. Comisia Partium. 2003. p. 74.
11
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794 în 1887 şi 675 în 1888. Printre membrii de onoare ai societăţii se disting:
principele moştenitor Jozset: Mihăly Hotvăth, Kalman Thaly, lmre Henszlmann,
Kăroly Szabo, precum şi ale unor orădeni; majoritatea membrilor fondatori fiind
reprezentată de aristocraţie şi de înalţii prelaţi ai bisericii. Din rândul membrilor
simpli făceau parte preoţii catolici, intelectualitatea avută evreiască şi fruntaşii locali
ai românilor, în egală măsură, cu micile comune şi cercurile de lectură, în înţelegere
reciprocă frăţească şi paşnică. În 1888 vede lumina tiparului primul „Anuar" al
societăţii, în redactarea secretarului Mărton Hegyesi. Articolele ştiinţifice poartă
semnăturile lui Lajos Gyalokay - senior, Floris Ramer şi Mărton Hegyesi. La
adunarea generală, ţinută în acel timp, este ales în funcţia de secretar dr. Janos
Karăcsonyi - junior, mândria de mai târziu a istoriografiei maghiare, în locul lui
Mărton Hegyesi care, tocmai demisionase.
Locaţia muzeului din str. Apâca, odată cu trecerea timpului, se dovedeşte a
fi neîncăpătoare, iar chiria consuma cea mai mare parte a veniturilor. Adunarea
generală a societăţii îşi dorea o clădire proprie şi mult mai impunătoare ca sediu,
astfel că, în adunarea ţinută la 28 decembrie 1888, s-a luat decizia să se solicite, de
la autorităţile legale ale oraşului, un teren adecvat pentru construirea unei clădiri
muzeale. Societatea a constituit în acest sens, un comitet, când, în primăvara anului
1889, se răspândeşte ştirea că, binecunoscuta colecţie a episcopului lpolyi, urmează
a fi adusă la Oradea. Această colecţie de artă, de o rară valoare, care a fost constituită
din: 521 de tablouri pictate în ulei, 26 de gobelinuri, 83 de covoare orientale, 77 de
piese de mobilier vechi, 219 piese de orfevrărie, 518 vase antice, precum şi din
numeroase alte genuri de relicve, avea menirea să îndeplinească un rol major în
istoria muzeului orădean.
Cererea înaintată primăriei, în scopul obţinerii terenului, a fost rcspinsă 1 ~.
Atunci conducerea muzeului s-a orientat spre Kălmim Tisza, fost prim ministru,
reprezentantul de atunci al oraşului, pentru sprijin, însă nici acest demers nu a avut
mai mult succes. Spre marea neşansă a cauzei, în primăvara lui 1889, Floris R6mer,
trece în lumea celor drepţi şi locul său este ocupat de Lajos Gyal6kay şi Janos
Karăcsonyi care, umăr la umăr, se situează în fruntea acţiunii. Gyalokay convoacă,
pentru 5 ianuarie 1890, o adunare, a cercului de intelectuali ai oraşului. Se constituie
şi un comitet de sprijin a cauzei. Iniţial se adresează diecezci , prin angajarea de a
expune în muzeul ce urmează a se construi, întreaga colecţie Ipolyi, în cazul în care
episcopul donează un teren corespunzător. În înţelepciunea sa, episcopul Lorinc
" Arhivele
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Schlauch, evaluând marea importanţă culturală a ideii, a oferit societăţii terenul de
azi (cel din str. Muzeului nr. 2 - n. tr.), în calitate de persoană fizică, în proprietate
veşnică şi neînstrăinabilă. În adunarea generală, ţinută în anul 1890, se lecturează
statutul de bază. în forma sa nemodificatăD; de acum încolo, în sigla societăţii
figurea7.ă şi numele oraşului alături de cel al judeţului (Societate de Arheologie şi
Istorie a judeţului Bihor şi oraşului Oradea, n. tr.).
Între timp, terenul destinat construirii muzeului a fost transcris, prin
intermediul autorităţilor, pe numele societăţii, iar colectarea sumei necesare
cheltuielilor legate de construcţie devine problema cea mai arzătoare a acesteia.
Arhitecţii de seamă a oraşului sunt chemaţi să întocmească planuri adecvate;
proiectele participante la un concurs desfăşurat sub semnul anonimatului, au fost
supuse unei supervizări din partea societăţii, care se opreşte la cel semnat de arhitectul
Kălmăn Riman6czy, purtând motto-ul „lpolyi", pe care îl consideră a fi cel mai
adecvat.Acest proiect. prin intennedierea lui Frakn6i. este, după unele mici corecturi,
supervizat şi aprobat de către Ministerul Cultelor.
În cadrul adunării generale din anul 1891, cu prilejul alegerilor, Gyalokay
îl omagiază pe defunctul Floris Romcr. În funcţia de preşedinte este ales Vince
Bunyitay, istoricul de renume al diecezei. Restul funcţiilor sunt îndeplinite de către:
Gyalokay în calitate de vicepreşedinte, Karăcsonyi ca secretar, Săndor Bolăni junior. rămâne custode al colecţiei arheologice, Sândor Gâlbory, casier, după intrarea
lui Hegyesi în procuratură. Printre membrii adunării generale se regăsesc: istoricul
dr. Alajos Bozoky, profesor al Academiei de drept, canonicii Peter Csepl6 şi Sândor
Kotunovics, profesor premonstratens, Karoly Des Echerolles, Andor Nemeskey,
Ferenc Petrovich, Zsigmond Ritook, dr. Kâlmân Szemelyi, Iosif Vulcan, Mihâly
Mezey şi Lajos Winkler.
Se desfăşurau cu succes şi colectările de bani în vederea edificării muzeului.
Însuşi împăratul şi regele Franz Iosif I, a donat suma de 5347 florini şi 33 krăiţari,
prin renunţarea la dividendele ce-i reveneau din valoarea colecţiei, episcopul L6rinc
Schlauch şi capitlul de rit latin au donat, fiecare în parte, câte I OOO de florini,
episcopul unit cu Roma, Mihai Pavel donează 500 de florini, familiile Des Echerolles
şi Sandor Bolăni-senior donează fiecare câte 300 de florini, marele prepozit Janos
Racsck şi Casa Locală de economii şi Banca Comercială, donează fiecare câte 200

i;

Oupf1 părăsirea clădirii. în 1970, de către instituţia muzeală orădeană. autorităţile oraşului o cedează

către fosta Ca.wi a l'ionierilor. Club al copiilor. după 1989, care o deţine şi azi Între timp clădirea a

fost

intabulată

pc numele noului beneficiar.
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de florini. Persoane particulare au donat individual suma totală de 3 .200 de florini 14 •
Nu au rămas mai prejos nici reprezentanţii oraşului şi ai judeţului. În scurt timp,
societatea dispunea, în vederea construirii muzeului, de aproximativ 20.000 de florini,
o sumă considerabilă în acele vremuri.
În adunarea generală ţinută în anul 1892, în discursul său preşedinţial de
deschidere, de mare efect, Vince Bunyitay, schiţa dublul scop urmărit de societate:
înnobilarea gustului, pe de o parte şi pregătirea redactării istoriei judeţului. Cu acest
pril~j a lecturat studiul „Reprezentaţii teatrale şi de operă la Oradea în secolul
trecut" (al XVIII-iea - n. tr.). Sunt aleşi noii membrii de onoare, în persoanele
următorilor: (Mihai-n. tr) Pavel, contele Jeno Zichy, episcopul de Kosice Zsigmond
Bubics, pe Vi Imos Frakn6i, pe Karoly Des Echerolles şi Sandor Boloni. Custode al
muzeului devine Peter Cseplo. În anul 1893 se editează cel de-al treilea „Anuar" al
societăţii, în redactarea lui Janos Karacsonyi, un loc de frunte având amintitul studiu
al lui Vince Bunyitay.
În anii ce urmează, întreaga atenţie se concentrează asupra construirii noului
muzeu. La I 4 octombrie 1894 se semnează contractul cu arhitectul Kalman
Riman6czy 15 •
La I noiembrie 1895 se încheie lucrările la noua clădire a muzeului, situată
pe terenul aflat de acum în proprietatea societăţii, cheltuielile ridicându-de la 30. 704
florini şi 96 krăiţari 10 • În afara celor 20.000 de florini existenţi, societatea face un
împrumut de 12.000 de florini, pe care, pe parcursul timpului. i-a rambursat în
totalitate. Prin urmare, proprietar al întregului edificiu al muzeului, până în ziua de
azi, este Societatea de Arheologie şi Istorie, în calitate de persoană juridică.
În efortul de încheiere a construcţiei, a participat cu multă energie şi noul
preşedinte, comitele Laszlo Beothy, ministru al comerţului, de mai târziu şi consilier
1
• Franz Iosif I îndeplinea funcţiile de împărat al Austriei. rege al Ungariei şi mare principe al
Transilvaniei. Aceasta, intrând după 1867 în componcn\a Ungariei. titulatura de rege se extinde şi
asupra ei. Mihai Pavel episcopul român, unit cu Roma, este trecui, în ordine, al doilea după episcopul
romano-catolic Schlauch pc placa comemorativă din holul mare a primei clădiri proprii a muzeului.
11
A.N-D.J.Bh.fondul Societăţii ...• dus. 8/1889-1914, f. 8/ 12 - 8/24. cun\ine un contract de angajament.
datat 11 octombrie 1894. semnat de către Societatea de Arheologic şi Istorie pe de o parte şi arhitectul
Kâlmân Riman6czy, şi care stipulează. în 17 puncte. condiţiile construirii clădirii şi fixează drept
termen de predare ziua de 31 decembrie 11!95.
10
A.N-D.J.Bh.fond11/ Societăţii ...• dos. 8/ 1889-1914. f. 8/1 O - 17. con\inc un preconizat proiect de
cheltuieli, datând din 30 aprilie 1890, în valoare de 28.866 florini şi 80 de krăi\ari; lila 18-19 conţine
un bilant rectificat, punând data de 15 februarie 1891. care indică suma de 30. 704 florini şi 96 de
krăiţari; lila 8/25 con\ine o dare de scamă da1a1ă 25 ianuarie 1895. asupra sumei de 29.376 florini şi
3 krăitari; iar lila 29-31 conţine o a doua dare de scamă. din 13 mai 1895, care indică plata în plus
a sumei de 9.779 florini şi I krăiţar.
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de taină. În fine, în primăvara anului 1896, comisia de organizare a societăţii, transferă
şi depozitează ambele colecţii în sediul noului muzeu. Cu mare entuziasm oraşul sa pregătit de sărbătoarea inaugurală, care s-a desfăşurat la 27 iunie 1896. Ziua va
rămâne una memorabilă în viaţa Societăţii de Arheologie şi Istorie. Adunarea festivă
s-a deschis cu o misă solemnă, celebrată de cardinalul Schlauch, ţinută în catedrala
romano-catolică, după care, invitaţii s-au deplasat spre marea sală a palatului
episcopal, trecând printr-un rând fonnat de o gardă militară festivă. Cuvântul de
deschidere a fost rostit de către Laszlo Beothy, preşedintele societăţii care, cu
îndreptăţită mândrie, s-a referit la faptul că efortul depus în ultimele decenii nu a
fost zadarnic. Muzeul, atât de necesar pentru ştiinţele istorice şi arheologice, pentru
răspândirea cunoştinţelor necesare unei instrucţii colective, pentru înnobilarea
generală a gustului, s-a realizat „pentru că aproape nu existâ mijloace mai adecvate

pentru autoeducare decât colecţiile care, În mod vizual, Încântând, aproape pe
neobservate, ne procurâ acele cwwştinţe generale. care azi se pretind unui om
educat, dar care nu dispune de timpul necesar unei acumulâri consecvente şi
constante... "
După

cuvântarea rostită de prim comite, episcopul Vi Imos Frakn6i, în studiul
său pătrunzător, a amintit îndatoririle culturale ale muzeului. A făcut o trecere în
revistă a istoriei judeţului şi a oraşului şi a apreciat în mod călduros meritele deosebite
ale activităţii lui Arnold lpolyi în plan ştiinţific şi educaţional naţional. A unnat la
cuvânt neobositul cercetător al istoriei, Vince Bunyitay, care şi-a lecturat deosebita
comunicare intitulată „Cetatea Bihariei şi descălecatul''. Apoi, Janos Karâcsonyi,
pe atunci profesor la seminar, şi-a citit studiul asupra devenirii muzeului. Membrii
adunării de onoare, cei ai Academiei, ai Asociaţiei de Istorie, ai Societăţii Muzeului
Transilvaniei, în acompaniamentul reprezentanţilor diverselor corporaţii, s-au
îndreptat spre clădirea noului muzeu. Cei prezenţi aici, au beneficiat de ghidajul
tânărului custode al muzeului, omul de ştiinţă dr. Gyula Nemethy. Acesta, împreună
cu Gyula Kozepessy au fost autorii primului ghid al muzeului. Volumul de amintiri
al acestei adunări a fost întocmit de aceeaşi călăuză a expoziţiei, împreună cu
Karacsonyi şi a văzut lumina tiparului în acelaşi an.
Se încheiaseră lucrările de la intrarea susţinută de coloane a porţii muzeului,
în stil neorenascentist, dimpreună cu acoperişul-cupolă, ce se înălţa deasupra marelui
salon. La vremea respectivă au fost puse la dispoziţia expoziţiei muzeale, doar nouă
încăperi. În primele trei săli au intrat propriile colecţii ale Societăţii, iar în restul de
şase, precum şi în mareic salon, aşezat între ele, au fost etalate piesele aparţinătoare
colecţiei lpolyi. Trecerea dintre holul principal înspre marele salon se face printr-o
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poartă frumos ornamentată în stil renascentist, executată la comanda şi pe cheltuiala
canonicului Bunyitay. Aspectul în care a fost organizată expoziţia permanentă (în
anul deschiderii muzeului n. tr.), de către Gyula Nemethy şi Gyula Kozepessy a
rămas neschimbat (vreme de I 5 ani n. tr.), până în I 91 I. Muzeul odată predat
destinaţiei, a stat sub semnul unei promiţătoare evoluţii. Un eveniment de importanţă
majoră l-a constituit depozitarea în muzeu a succesiunii testamentare a tânărului
Sandor Boloni, constând dintr-o bibliotecă şi o arhivă de familie, de mare valoare.
Muzeul s-a îmbogăţit în mod substanţial prin intrarea a peste 1300 de volume şi a
unor documente preţioase în informaţii. Atunci a fost ales pentru prima dată în
funcţia de bibliotecar Karoly Tarnay.
Organizarea colecţiei a fost o obligaţie permanentă. De remarcat că şi din
taxele de intrare s-au adunat 215 florini. Cel puţin 1500 de persoane au vizionat
noul muzeu în primul an, număr care va scădea, odată cu diminuarea interesului
publicului. Aceasta este soarta muzeelor orăşeneşti şi provinciale. În acel an 1897
se tipăreşte cel de-al treilea volum al ,.Anuarului" societăţii, cuprinzând studii semnate
de Janos Karăcsonyi, Adolf J. Zsăk şi Peter Cseplo.
În anul 1898, în mijlocul unui interes general, au fost expuse obiectele suvenir de cult, ale cardinalului Lorinc Scblaucb, dăruite cu ocazia misei solemne
de aur. Acum sunt aşezate în muzeu, pietrele sculptate, vestigii ale catedralei Sfântului
Ladislau, din cetate. La adunarea din 30 mai, Karacsonyi demisionează din postul
de secretar, în locul lui fiind ales fostul custode al muzeului, dr. Gyula Nemethy
.. ... căruia societatea noastră şi până În prezent Îi poate mulţumi atât de mult şi de
la care putem aştepta, În mod îndreptăţit, înflorirea asociaţiei ... ". El va lectura
atunci, biografia pictorului Otto Koroknyai şi va aprecia calităţile tabloului de mari
dimensiuni, expus în muzeu 17 •
Colecţiile sporesc neîncetat; în 1898 cu 139 de piese, care sunt înregistrate
cu sârg de Gyula Kozepessy. În anul 1899 moare Lajos Gyalokay, cel căruia îi
revin nenumărate merite. Locul său, în funcţia de vicepreşedinte, este ocupat de
către Janos Karăcsonyi, alături de Samuel Gălbory. În cadrul adunării generale,
Adolf J. Zsak şi Gyula Nemethy citesc studii. Vilmos Fraknoi, inspector general al
muzeelor şi al bibliotecilor, a fost un mare partizan şi susţinător al cauzei muzeului.

17

Amintitul tablou exerntat Je căire pictorul maghiar Olto Kuroknyai (0116 Truszt. 1856-1898) ~i
intitulat .. Matei Corvin în fala Vienei·· a fost executat la comanda cardinalului Schlauch. în vederea
serbărilor milenare. din 1896, şi a deschiderii noului muzeu. Este singura lucrare de mari dimensiuni
a pictorului. acesta liind specializat în lucrări de gen. În urma cererii de retrocedare din partea
Episcopiei romanu-catolice. tabloul a revenit acesteia.
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Sprijină săpăturile arheologice, pinacoteca şi biblioteca în dezvoltarea lor. Doar
dezinteresul publicului este ostentativ şi vizionarea muzeului a fost mai modestă
decât ar fi meritat. Colecţiile totuşi sporesc: cu 257 de piese în 1899, cu 448 în
1900 şi cu 793 în 190 I. În anul 1900 moare Peter Csepl6, directorul muzeului.
Mărton Hegyesi demisionează, noul procuror devine Geza Rito6k, mai apoi, pentru
o perioadă lungă de timp dr. Kălmăn Thury. În anul 1902 apare cel de-al patrulea
,.Anuar" în redactarea lui Gyula Ncmethy. Studii de înaltă ţinută, cu teme culese din
trecutul istoric al judeţului şi al oraşului, ies de sub pana lui Frakn6i, a lui Karăcsonyi,
a lui Păi T6th - Szabo şi Adolf J. Zsak.
Numărul pieselor din colecţie, odată cu trecerea timpului, sporesc de aşa
manieră încât, din cauza înghesuielii, etalarea acestora, conform unor criterii
profesionale, a devenit din ce în ce mai dificilă. Clădirea în sine, în permanenţă, a
fost ţinută în stare bună; episcopul Szmrccsănyi. pe propria cheltuială, amenajează
gardul bogat ornamentat, ce se deschidea spre drumul principal. Un incident regretabil
s-a petrecut în noaptea de 22 aprilie 1904 când, făptuitori necunoscuţi, au intrat prin
efracţie în clădirea muzeului şi au jefuit. din cele 40 de piese de orfevrărie, de preţ,
depozitate în marele salon; bijuterii din aur decorate cu pietre preţioase 1 K. Nicicând
făptuitorii nu au fost descoperiţi şi prinşi, siguranţa muzeului, în schimb, a fost
întărită. De atunci, paza clădirii a fost încredinţată lui Gyula Bartha, care până azi.
este administratorul credincios al muzeului.
Din 1902 Laszlo Beothy nu se mai afla în oraş. Samuel Gălbory era deja
înaintat în vârstă, iar vicepreşedintele Marton Hegyesi moare în 1906. Din 1906,
Janos Karacsonyi a condus societatea în calitate de vicepreşedinte, până la schimbarea
puterii centrale în stat, apoi, în calitate de preşedinte, până la moartea sa, survenită
în anul 1926. Activitatea-i sufletistă, în clădirea muzeului, a fost un moment istoric,
de neuitat. Gyula Nemethy, custodele colecţiei lpolyi devine noul secretar, Pal T6th
- Szabo s-a mutat la Pesta şi din 1906 Jeno Kis Kolos, canonic premonstratens,
rezolva problemele de secretariat. Pentru o lungă perioadă de timp, bibliotecar şi
arhivar a fost Karoly Karakas. În 1907, în cumilclul llt: cu11lluct:rt: întâlnim
personalităţi ale trecutului nu prea îndepărtat: Antal Fetser, Pal Bar6thy, Antal Glatz,
precum şi profesori premonstratenşi, în frunte cu directorul Alfonz S. Novotny.
Conducerea societăţii, până la sfârşit includea întrînsa somităţile somităţile
intelectualităţii orădene, iar documentele, ce cresc numeric, de la an la an, reflectă o

1
•

După

unele infonna\ii autorul/autorii jafolui ar li fost un angajat/angajati al/ai muzeului. Acesta,
cu obiectele sustrase. ar li părăsit ţara cu destinaţia S.U.A. undei s-a pierdut urma.

împreună
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sinteză fidelă a momentelor culturale. Dintre vechii membri de onoare, în 1908, se
mai aflau în viaţă doar Vince Bunyitay şi Kalman Thaly...
În anul 1909 vede lumina tiparului al cincilea „Anuar", în redactarea lui
Jeno Kis Kolos. A fost o nouă piatră de temelie în viaţa asociaţiei. Studii de arheologie
şi istorie, sunt scrise de: Janos Karacs6nyi, Gyula Nemethy şi Jeno Gyal6kay. în
calitate de, ultimul locotenent major de artilerie, şi cercetător al trecutului cetăţii.
Toate întrunesc calificativul de izvoare valoroase.
Indiferenţa publicului nu afecteaz.ă dispoziţia sufletească a conducerii
asociaţiei. Vechiul proiect de lărgire a muzeului. se realizeaz.ă în 1910; clădirea se
măreşte cu încă cinci săli, lucru salutar pentru colecţia societăţii care, sporeşte
continuu. Acum sunt instalate interioarele bihorene, unguresc şi românesc, din piesele
colecţiei etnografice. Dovadă elocventă a faptului că Societatea de Arheologie şi
Istorie nu a neglijat documentele privind producţiile artistice ale fiecăreia dintre
etniile judeţului ...
Bela Csemy organizează depozitul impozantei colecţii de antichităţi. Între
1911 şi 1912, au loc mari săpături arheologice, în cetate, la baza fostei catedrale,
sub conducerea profesionalistă a lui Jeno Gyal6kay, având drept scop efectuarea de
noi descoperiri. Numărul pieselor, încet şi sigur sporesc, nu şi cel al vizitatorilor.
Înaltele scopurile ştiinţifice, pe care societatea şi le-a propus, abia mai puteau fi
atinse în insuficienţa mijloacelor materiale. Schimbările în rândul conducerii societăţii
sunt rare; locul lui Jeno Kis Kolos, din postul de secretar, este preluat de către
Ferenc Peszeki, profesor de teologie. Laszlo Beothy, preşedintele, va deveni ministru
al comerţului, iar greutăţile conducerii apasă pe umerii lui Karacsonyi.
În 1913, Endre Hlatky, prim comitele, va deveni vicepreşedinte al societăţii,
casier este ales Oliver Ferdenyi, bibliotecar şi arhivar devine dr. Kalman Ferdenyi,
canonicul de mai târziu; custozi chemaţi să îndeplinească funcţia de coordonatori
ştiinţifici, au fost Gyula Nemethy şi Gyula Kozepessy. Printre membri comitetului
s-au numărat Păi Bar6thy, Alajos Boz6ky, Vince Bunyitay, Antal Fetser, Gyula
Hovanyi, Ferenc Kollânyi, Lajos Lakos, D6zsa Szilagyi, Gyula Vucskics, Erno
Szmazsenka şi alţii.
În 1913 apare cel de-al şaselea şi din păcate. până acum şi ultimul „Anuar",
apărut cu titlul de „Biharvarad'' (Oradea bihoreană), în redactarea lui Ferenc Peszeki.
Studiile sunt semnate de către: Jeno Gyal6kay şi Janos Karacsonyi.

*
Anul următor izbucneşte războiul mondial. Aceasta este deja o istorie mult
prea vie, atât pentru noi, cât şi în viaţa Societăţii de Arheologie şi Istorie. Viaţa
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asociaţiei decurge, aparent, în mod normal; se ţin adunările generale şi cele elective,
se înregistrează publicaţiile nou sosite, precum şi donaţiile şi se încasează cotizaţii.
Karăcsonyi munceşte neobosit, însă interesul publicului scade tot mai mult.
Anunţurile de tip Hoffer au atras asupra lor atenţia ... Inter arma sileni musae ... " 19 •
În 1916 muzeul suferă o grea pierdere. Expunerea colecţiilor, în spaţiile
devenite neîncăpătoare, este din ce în ce mai dificilă; colecţia lpolyi ar fi fost demnă
de un muzeu mult mai grandios, a cărui construcţie era permanent pe ordinea de zi
a episcopiei catolice, însă în zgomotul luptelor şi al mereu crescândei mizerii, nici
că se mai punea problema:. 0 •
În rândurile testamentului amintit, un paragraf stipula şi construirea unui
muzeu lpolyi independenf 1• Astfel ajunge, în anii tulburi ai războiului, colecţia
lpolyi la Budapesta, mai apoi la Esztergom, în Pinacoteca primatului romano-catolic
al UngarieP". Renumele internaţional de care se bucură azi Muzeul Creştin din
Strigoniu (Esztergom - Ungaria), se datorează tocmai colecţiei lpolyi, care include
întrînsa numeroase capodopere ale artei italiene şi care, prezintă arta picturală
maghiară medievală într-o lumină nouă"3. Consecinţa directă a constat în faptul că,
dintr-o dată, Societatea de Arheologie şi Istorie orădeană şi-a putut etala propriile
colecţii într-un spaţiu devenit mult prea încăpătorz 4 • Muzeul a fost reorganizat. sub
îndmmarea lui Gyula Nemethy, mai apoi, cea a lui Kălmăn Fendenyi, formă pc care
şi-o păstrează şi în care îşi primeşte vizitatorii. Sub aspectul de azi. cu toate că
1
'' Probabil una dintre problemele actuale ale acelor zile, care a timii trează atenţia popula\ici
'" În realitate problema unui muzeu de artă religioasâ, propusă pc vremea episcopului Schlauch,
iniţial a întâmpinat opoziţia vehementă a acestuia.
" Episcopul Arnold lpolyi. creatorul colectici de artă rcligioasâ ce-i poartâ numele, înainte de a fi
venit la Oradea, în testamentul redactat la Banska Bystrica, stipula câ va lăsa colectia sa moştenin:
acelui oraş care ii va construi un muzeu în vederea adăpostirii acesteia. Testamentul mai arăta că, în
cazul în care acest lucru nu se va respecta acest deziderat, colec\ia va reveni muzeelor de artă din
Budapesta şi Esztergom.
22
În cc priveşte soarta colcc)ici lpolyi. in sensul plecării acesteia peste hotarele tării, de după 1919,
Jozsef Biro lasă sa se înţeleagă că arc o atitudine aprobativă. Lucrul acesta se explică prin faptul că
a beneliciat de o cduca\ic şi o formaţie intelectuală de factură maghiară. fit\ă de care se simţea
obligat. În perioada respectivă, marca majoritate a locuitorilor evrei din Oradea, au acceptat, până la
identificare condiţia de maghiar, de care se simtcau deosebiţi doar prin religie.
n Nicolae Sabău. Coriolan l'etranu şi colcctia episcopului catolic de Oradea; lpolyi Arnold, Studii
istorice, Universitate ··Babcş-Bolyai"' Cluj Napoca. 1998, p. 443-449;
24
Coriolan Pctranu. Revendicări artistice ale Transifraniei, Arad, Tiparul Tipografici Diccezale.
1925, p. 122. arată contrar pozitiei cosmopolite partinice a lui J6zsef Bir6, privind soarta ColecJici
lpolyi. că prin rămânerea pinacotecii la muzeul din Oradea. acesta ar fi devenit .. cel mai bogat
muzeu de istoria artelor din România dupâ M11zeul Br11kenthal şi cel mai multilateral m11ze11 de
istoria artelor din ţarii··.
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i s-a diminuat, se conturează cu claritate faptul că, scopul de
era colecţionarea de vestigii şi informaţii istorice legate de judeţ şi
de oraş, începând cu epocile preistorice, cu materiale aduse la lumină în urma
săpăturilor arheologice, mergând până la colecţii de portrete şi fotografii ale unui
trecut apropiat.
Schimbarea puterii supreme, nu a afectat în mod esenţial situaţia societăţii
şi a muzeului şi nici raporturile lor juridice. Statul român a recunoscut, fără rezerve.
personalitatea morală şi juridică a corpului ştiinţific al societăţii şi dreptul neştirbit
şi indivizibil al proprietăţii asupra terenului, a clădirii şi a colecţiei. Societatea a
cărei străduinţă principală devenise apărarea şi păstrarea muzeului, a colecţiilor,
sprijinirea - şi pe cât i-ar permite criza economicii devastatoare pe plan mondial,
precum şi sărăcia generalizată - şi sporirea acelora, în spiritul statutelor sale
recunoscute şi aprobate, prin care funcţionează, fără a da loc nici unei obiecţii, din
orice direcţie ar veni ea, pentru că nu are motiv să dea ...
Moartea lui Janos Karacsonyi, îndoliază profund societatea. Eminentul
istoric ecleziast a fost profesor al Universităţii din Budapesta şi membru permanent
al Academiei de Ştiinţe a Ungariei şi s-a ridicat în cele mai înalte funcţii ecleziastice,
a închis ochii în 1929, în calitate de mare prepozit şi episcop titular. În cadrul adunării
elective, ţinută în acelaşi an, 1929, a fost ales, în funcţia de preşedinte al societăţii
dr. Gyula Nemethy, prelat papal, stareţ de Tarmova, canonic de prim rang, cel care,
de la întemeierea muzeului a îndeplinit, pe rând, funcţiile de custode, mai apoi
secretar şi vicepreşedinte. Personalitate preţuită, cunoscută pe plan naţional, om de
ştiinţă arhicunoscut, cu o cultură universală, Gyula Nemethy a fost garantul cel mai
sigur al unei funcţionări netulburate a societăţii şi a muzeului; mărturie strălucită a
înţelepciunii sale fiind funcţionarea paşnică şi armonioasă a societăţii. El a deschis
adunările societăţii, la care îşi fac prezenţa fruntaşii comunităţii maghiare a oraşului,
în calitate de membrii. În cadrul acestor adunări erau prezentate acele lucrări ştiinţifice
care tratau trecutul judeţului şi al oraşului. În ultimi ani lecturile studiilor despre
istoria străveche, ale arheologului de renume dr. Mărton Roska erau la ordinea zilei;
în 1935, semnatarul rândurilor de faţă a conferenţiat la Beiuş pe tema comorilor
ecleziastice.
Actualul corp conducător al societăţii, în urma adunării elective de la 29
iunie 1935, era format din următorii: dr. Gyula Nemethy, preşedinte, dr. Kalman
Cziffra, vicepreşedinte şi comite, şi Geza Follmann, profesor de teologie, procuror,
secretar, dr. Istvan Gyongyossy, prim procuror pensionar, Tamas Szepki'.1thy, canonic
premonstratens, custode, Istvan Bruszt, casier, dr. Jozsef Biro, bibliotecar, Lajos
bază al societăţii
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Brosztel. canonic şi Pal Mate, membrii ai comisiei de cenzori, precum şi membrii
comitetului: Antal Gresinszky, prelat, mare prepozit, Zoltan S. lmrik, prelat canonic,
dr. Bela SchrifTert, abate canonic, Kandid Kovacs. stareţ premonstratens, dr. Mano
Markovits. comite pensionar, dr. Ferenc Medvigy, baronul Istvan Gerliczy, Zsigmond
Lowenstein şi Istvan Kakas.
Trecutul Societăţii de Arheologie şi Istorie este deosebit de bogat în nume
de bărbaţi care au atins rezultate strălucite pe plan ecleziastic şi ştiinţific. Piatra de
temelie/leagănul a fost aşe7.ată de personalităţi precum: Floris Romer, Arnold lpolyi,
Lorinc Schlauch, Vince Bunyitai; la evoluţia edificiului ştiinţific au trudit: Vilmos
Frakn6i, Janos Karacs6nyi; cu multă râvnă şi pe bună dreptate se raliază marilor
înaintaşi şi Gyula Nemethy. Tradiţiile de nouă sute de ani ale episcopiei şi ale
capitlului, rolul lor conducător în istoria oraşului precum şi acei bărbaţi care îşi duc
traiul în sânul acestei corporaţii de înaltă moralitate şi care azi în calitate de lideri ai
societăţii, sunt cei mai siguri garanţi ai faptului că asociaţia nu şi-a încheiat încă
menirea. O vreme mai liniştită şi mai paşnică va duce la reînflorirea muzeului şi la
împlinirea scopului de bază al societăţii: la înnobilarea generală a gustului estetic şi
la păstrarea obiceiurilor şi ocrotirea vestigiilor locale, care vor contribui cu mari şi
binecuvântate rezultate.
*

JOZSEF BIRO (Oradea, 8 iulie 1907 - Budapesta, 6 ianuarie 1945)
-

scurtă

biografie -

Este un caz aparte în pleiada artiştilor plastici orădeni interbelici. A intrat în
lumea artelor, ca pictor, la o vârstă fragedă şi a părăsit-o, tragic şi prematur, în
calitate de eminent istoric al artelor orădene, transilvane, implicit europene.
S-a născut la 8 iulie 1907, la Oradea, în clădirea fostului Liceu evreiesc (azi
str. Mihai Viteazul), unde tatăl său era director de şcoală. După mamă ,Maria Hirschl,
se trăgea dintr-o veche familie de orădeni. Tot prin ea. se înrudea cu Nandor Hegedus,
exeget al poetului Ady şi Hegediis Geza scriitor şi memorialist, care a şi lăsat o
,,Schiţă de portret din memorie", despre Bir6::5.
Tatăl. Mark Bir6, un bun cunoscător al culturii latine, al ştiinţelor sociale şi
ale naturii, a predat geografia. istoria şi limba gennană la Şcoala generală evreiască
' I. Zoltăn Peter. ,.Destinul lui Jozscf Biru··. în l'rogra11111/ comemorativ Ju=sef Birâ. \inul la Oradea
la (iimnaziul rcformat(pe alunei) din sir. Mihai Viteazul. la 9 iulie 1994, orcic I O, la aniversarea zilei
de naştere. ocazie cu care s-a dezvelii şi o placă. p. 3

1
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- ortodoxă din Oradea, pe care, mai apoi, în calitate de director, a ridicat-o la nivel
de gimnaziu (corespunzând azi treptei de liceu). A fost şcoala orădeană care, după
1918 a concentrat în jurul său spiritualitatea de limbă maghiară a oraşului. A fost
totodată şi un caz de identificare a spiritualităţii ebraice cu cultura maghiară, fapt de
care nu se va mai ţine seama, când câteva decenii mai târziu, după actul arbitrar de
la Viena, din vara anului 1940, când noile autorităţi instaurate în Ardealul de nord,
vor introduce legi antisemite, urmate de deportarea în masă a populaţiei evreieşti în
lagăre de concentrare= 6 •
Studiile preuniversitare şi le desăvârşeşte la Oradea, mai întâi la Gimnaziul
premonstratens, iar după închiderea acestuia, începând cu clasa a VI-a, urmează
cursurile Liceului evreiesc, unde îşi susţine şi bacalaureatul în anul 1925" 7 •
De tânăr manifestă înclinaţii spre desen şi pictură. Talentul său a fost remarcat
de către lgnac Odon Udvardi (1877-1961), pictor şi profesor de desen la Liceul
premonstratens care, a fost şi el membru al Coloniei artistice de la Baia Mare.
De la o vârstă destul de fragedă, ca elev în clasele a Vll-a şi a VIII-a, în
timpul vacanţelor de vară, Biro Jozsef frecventează colonia băimăreană. Aici ia ore
cu Janos Thorma. Mărturie stă caietul cu schiţe cu portretele dascălilor şi al
învăţăceilor, realizat la Baia Mare în anul 1924. Talentatul elev de liceu, îşi construia
compoziţiile cu o siguranţă de sine, surprinzătoare pentru vârsta sa. Tocmai din
această cauză a fost încurajat să-şi urmeze studiile la o academie de artă, de studii
superioare. Numele lui figurează şi în rândul participanţilor la Colonia de creaţie
băimăreană din anul 1925. A fost prezent aici în anii 1924 şi I 925:a_
Influenţat de Istvan Reti, pe care I-a cunoscut aici şi beneficiind de sprijinul
acestuia, după examenul de bacalaureat, susţinut în anul 1925, pleacă la Budapesta,
unde se înscrie la Academia de Arte Frumoase, la clasa mentorului său.
Pe lângă cursurile lui Reti, se simte atras şi de pictura lui Gyula Rudnay şi
Vaszary Janos. Impulsionat de profesorul său de istoria artelor, Karoly Lyka, Biro,
se înscrie şi la cursurile de istoria artelor a facultăţii budapestanc. Studiile şi le-a
absolvit la catedra profesorului Tibor Gerevich. În anul 1932 îşi susţine teza de
doctorat cu titlul „Monumente artistice baroce şi neoclasice ale oraşului Oradea",
pe care a publicat-o având concursul Episcopiei romano-catolice din oraşul natal.

2
'·

/hidem
Ădăm Hir6, Pal Lovei. Biro .lozsef( 1907-1945) emlekk.icilitcis (L,1m::i/ia retrospectil'ă /Jir6 .f<i::sef
I 907-19./5), Orszăgos Muemleki Feliigyeloscg Budapest (Inspectoratul Na1ional pentru Monumente.
Budapesta), 1991, p. 8 şi passim
2
• lhidem
27
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Sfera preocupărilor sale s-a lărgit. În diverse cotidiene ale vremii i-au apărut
frecvent nuvele. critici, articole de fond şi studii de istoria artelor. Student fiind,
scrie „Grafologia modernă", o carte care arc şi astăzi căutare. Într-un volum, tipărit
mai târziu, într-o ediţie lărgită, incluzând amintirile unor membrii ai familiei, precum
şi ale foştilor coleg, aceştia adeveresc faptul că, cercetările sale în această direcţie
au continuat şi în anii care au urmat.
Creaţiile sale sunt mărturii ale unui talent real. Caracterizându-i opera,
pictorul Istvan Cs6k arăta „A rămas doar o promisiune, o speranţă, care s-ar fi ridicat
la înălţimea unui artist însemnat. dacă nu l-ar fi răpit ştiinţa, teoria'".
Tibor Gerevich, la rândul său, făcea o apreciere pertinentă şi universal
valabilă, în sensul că .,Studiilefăcute în piclură, mai târziu au consliluitfundamenlul
aclivită(ii sale ştiinţţfice şi tocmai pentru că a /răii prin .'iine Însuşi aria, a putui fi
un hun isloric de artă, deoarece afâsl un adeviiral artist. căruia arta însuşi i-afost
obiect şi hază "~9 •
După tenninarea studiilor revine la Oradea, unde ocupă funcţia de bibliotecar
al Societăţii de Arheologie şi Istorie a judeţului Bihor şi a oraşului Oradea, din
cadrul Muzeului. Reorganizează, mai apoi, cele 30.000 de volume din biblioteca
contelui Mikl6s Banffy, din castelul de la Bonţida Uud. Cluj). Între anii 1937 şi
1939 se stabileşte la Târgu Mureş, ocupând postul de director al Bibliotecii Teleky.
Cutreieră Ardealul şi pe lângă edificiile ecleziastice construite în manieră
barocă, aprofundează studiul clădirilor baroce civile, incluzând castele şi palate
urbane. Îşi publică lucrările în Transilvania mai întâi, mai apoi la Budapesta.
L-a legat o strânsă prietenie de istoricii de artă Kăroly Lyka şi Tibor Gerevich.
A fost adeptul pozitivismului în cercetarea istorică, al publicării căt mai
amănunţite a cercetărilor de arhivă, atrăgând ades dezaprobarea colegilor de breaslă,
adepţi ai curentului istoricist al ideilor, atât de la modă la aceea vreme. În majoritatea
scrierilor sale s-a ocupat de vestigiile transilvane şi în cadrul acestora, de castele, un
domeniu aproape deloc cercetat de către literatura de specialitate la acea vreme.
Familiile nobiliare din Transilvania, Banffy, Teleky, Toldalaghi, i-au recunoscut
meritele ştiinţifice, l-au considerat egalul lor şi l-au găzduit în rezidenţele lor,
punându-i la dispoziţie, în vederea studiului, întreaga informaţie de care dispuneau.
Izvoarele cercetate de Bir6 Jozsef cu referire la bisericile şi castelele ardelene,
constituie şi azi puncte de referinţă pentru cei interesaţi în domeniu.
Între anii 1940 şi 1943 scrie un ciclu de articole în sprijinul conservării
monumentelor istorice. Ultimul său manuscris, referitor la Gubernium-ulArdealului
a dispărut la sfârşitul războiului.
20

I.

Zoltăn

Peter. op. cit. p. 3
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În pofida confruntărilor pe planul ideilor cu reputatul istoric de artă clujean
Coriolan Petranu, Bir6 J6zsef a recunoscut meritele istoriografiei româneşti
interbelice din domeniul istoriei artelor, atrăgând totodată atenţia cercetătorilor
maghiari din domeniu asupra cunoaşterii şi importanţei publicaţiilor româneşti. Acest
schimb de idei i-a fost facilitat de către de o buna cunoaştere a limbii române. A
procedat şi invers, făcând cunoscut românilor, ardelenilor în general, rezultatele
cercetărilor din Ungaria, prin publicarea de articole în periodicele culturale de
specialitate.
În anul 1944 se mută la Budapesta. În plină putere creatoare, în timpul
dictaturii lui Szălasi, la 6 ianuarie 1945, împreună cu tatăl său, sunt asasinaţi de
către reprezentanţii regimului nyilasist în faţa clădirii Academiei Ungare de Ştiinţe
de pe cheiul DunăriP •
0

Lista titlurilor lucrărilor publicate de Jozsef Biro În cărţi şi publicaţii de
specialitate editate şi recenziile lorân diverse periodice ale vremii 31
- Nagyvarad barokk es neoklasszikus miiveszeti emlekei (Vestigiile baroce
Oradiei), Teză de doctorat, Budapest, Ed. Centrum, 1932 - recenzată
de Coriolan Petranu, în Gândul românesc, 111, 1935, p. 49-53
-A kolozsvari Banffi-palota es tervezo mestere .Jihann Eborbard Blaumann,
(Palatul Banffi de la Cluj şi J.E. Blaumann, meşterul său proiectant). în Erdelyi
Muzeum (Muzeul ardelean), XXXVIII, u. F. Cluj - Kolozsvăr, 1933 - recenzată
de Coriolan Petranu, în Gândul românesc, III. 1935, p. 49-53
- Megszolalnak Kolozsvar kăvei (Cuvântă pietrele Clujului), în Pasztortiiz
(Foc păstoresc), XIX, 1933, p. 402-403, 424-425 şi Pasztortiiz, XX, 1934, p. 1516

şi neoclasice ale

30

Amiralul Mikl6s Horthy. regent al Ungariei. beneficiar al actului arbitrar de la Viena, din august
1940, pierzând încrederea lui Adolf Hitler este debarcat de la putere în martie 1944 şi înlocuit cu o
guvernare de extremă dreaptă pronazistă. Armata gennană ocupă punctele cheie ale Ungariei confonn
planului „Margareta I" (un posibil „Margareta ir· viza şi ocuparea României) a avut drept simbol
săge\ile încrucişate (nyilak în limba maghiară însemnând săge\i). de unde şi numele adep\ilor de
nyilasok. Sunt cunoscuţi şi sub numele de saloşişti (s:alasistâk). de la numele liderului partidului de
extremă dreaptă. Partidul crucilor cu săgeţi. În timpul domina\iei sale teroriste au avut loc asasinatele
şi deportările comise împotriva popula\iei civile cu precădere a celei evreieşti din Ungaria şi provinciile
anexate: Provincia de Sus (Slovacia de Sud). Provincia de Jos ( zona limitrofă cu l lngaria a fostei
lugoslaviei de Nord), şi nordul Ardealului; I. Zoltăn Peter. op. cit. p. 3
JI /\dăm Biro, Păi Lovci, Biro .J,bef.., p. 8 şi passim
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- fo11eretle11 Maulhertsch kep a koloz.n 1âri Szenr Mihâly-temp/omban (Un
tablou necunoscut a lui Maulhertsch în biserica ~l Mihai din Cluj, în Erdelyi
Tudosito (Vestitorul Ardealului), 1934, p. 303-308
-A kolozsvari Szent Mihaly Temp/om barokk emlekei (Vestigiile baroce ale
bisericii .~'f Mihai din Clui, Cluj- Kolozsvâr. 1934, recenzată de Coriolan Petranu,
în Gândul românesc, III. 1935, p. 49-53
- Ket kolozsvârifâuri barokkpalota (Două palate baroce nobiliare clujene),
în Archeologiai Ertesito (Anunţul arheologic) XLVII, 1934, p. 115-134 (şi sub
formă de extras)
- A belenyesi ramai katholikus templom (Biseica romano-catolică de la
Beiuş/jud. Bihor*). în Archcologiai Ertesito, XLVII, 1934, p. 115-158 (şi sub fonnă
de extras)
-A honczidai Bânffy-kastely (Castelul Banffy de la Bonţida(jud. Cluj*), în
Erdelyi Muzeum, XLII, U. F„VI 1935, p. 1922-1953
- lsmeretlen Kracker -kep a belenyesi ramai katho/ikus templomban (Un
tablou neczmoscut a lui Kracker în biserica romano-catolică de la Beiuş), în Erdelyi
Lapok (Pagini Ardelene), 1935, 32 sz. Uulius 7)
- A Szent Mihaly - templom tortenete (l5toricul bisericii .~f Mihai), în
Pasztortuz, XXII, 1936, p. 193-195
-Az erdelyi magyar miiemlekek es a romanok (Monumentele maghiare din
Ardeal şi românii), în Magyar szemlc (Revista presei maghiare), XXVIII, 1936,
p. 71-76, (Szenttamâsi Istvan âlnev alatt- sub pseudonumul Sz. I.)
- Uj ldiik Lexikona 1-24 (Lexiconul timpurilor noi), Budapest, Singcr es
Wolfner, 1936-193 7. A lcxikon munkatarsa - colaborator al lexiconului
- Uj lexikon 1-6 (Noul lexicon), Domadi Lâszl6, Juhâsz Vilmos, Budapest,
Dante - Pantheon, 1936-1937. A lexikon munkatarsa- colaborator al lexiconului
- Traum 01tâ grofsibiui siremleke (Mormântul contelui T Otto de la Sibiu),
Magyar lapok (Pagini maghiare), 1937,januâr 31, p. 7-8
- A marosvâsârhelyi keptar (Pinoteca din Târgu Mureş), în Magyar
Muveszet (Arta maghiară), XIII, 1937, p. 169-185
- Hat ismeretlen Maulbertsch kep Erdelyben (Şase tablouri necunoscute
ale lui Maulbertsch, în Ardeal), în Magyar Muveszet, XIII, 1937, p. 377-388
-A mai erdelyi kepzomiiveszet (Artele plastice ardelene contemporane), în
Magyar Szemle, XXIX, 193 7, p. 159-167
- Erdelyi Kastelyok (grof Bânffy Miklos boncidai kastelya) (Castele
transilvane. Castelul contelui Miklâs Bânffede la Bonţidaljud. Cluj), în Pcsti Naplo
(Jurnalul de Pesta), nr. 88, 1937, aprilis 4, p. 38
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- A gyulafehervari piispăkseg miikincsei kiiziill (Printre ohiectele de tezaur
ale episcopiei de la Alba Iulia), în Pesti Naplo, nr. 88, 1937, aprilis 4, p. 35-36
- A saromherki Teleki- kastely (Castelul Teleki de la Dumbrăvioara/jud.
Mureş*), în Pesti Naplo, nr. 88, 1937, november 21, p. 37
-A gernyeszegi Teleki- kastely (Castelul Teleki de la Gorneştil_jud. Mureş*).
Budapesta. 193 8
- A koronkai Toldalaghi - kastely (Castelul Tolalaghi din Corunca(jud.
Mureş*), în Pasztortuz (238), p. 67-71
- l!dvardy lgnac kiallitâsa Nagyvâradon (Expoziţia lui Udvarc~v lgnac de
la Oradea), în Pasztortuz, XXIV (1938), p. 572-573
- VaszaryJânos (1863- 1939). in Pasztortuz, XXV, 1939, p. 221-222
- Kolozsvâri Kepeskbny (Cartea CIi ilustrate/vederi ale Clujului), Budapesta.
Officina Kcpeskonyvek, 1940, în germană: Kolozsvăr in Bildem ( 1941)
- Regi erdelyi kastelyok (Vechi rnstel" din Ardeal), în Uj idok (Timpuri
Noi), XLVI, 1940. p. 308-309
- Erdelviseg a miiveszethen (Ardele11i.rn,u/ in artă), în Uj idok, XLVI, 1940,
p. 778-779
- Erdely mi'iveszete (Arta în Transilvania), Budapesta, Singer cs Volfner,
1941 -hasonmăs kiadăsa - reeditare; Budapesta, 1989
- A zsihâi kaste~v (Castelul de la .Jihoul_jud. Sălaj*), în Emlekkonyv
Gerevich Tibor sziHetesenek hatvanadikevfordulojara (Omagiu aniversarTibor
Gerevich). Budapesta, 1942, p. 171-190 (ki.ilonlenyomat is-şi sub formă de extras),
reeditare Kelemen Lajos în Muveszettorteneti tanulmanyok I., (Studii de istoria
artelor), Bucureşti, 1977, p. l 08-109
- Chateaux de Transilvanie (Castelele Transilvaniei}, în Nouvelle Revue
de Hongrie (Noua revistă a Ungariei), noiembrie 1942, p. 347 (ki.ilonlenyomat is
- şi sub formă de extras)
- Eur6pafesteszete (Pictura europeanii). Budapesta, Officina, 1942
- A kolozsvari Maulbertsch kep kăriil (Circumscrierl'a picturii lui
Maulbertsch de la Cluj), Magyar Nemzet (Naţiunea maghiară), 1942. julius 14
- Erdelyi kastelyok (Castele transilvane), Budapesta, Singer es Volfner, 1943
-A boncidai Banffi - kastely csaladi arckepei (Portretele de.familie de la
castelul Ban_ffy de la Bonţida/_jud. Cluj'"), în: Emlekkonyv Lyka Karoly,
hetvenotodik sziiletesnapjara (Omagiu aniversar Lyka Karoly), Budapesta, 1944,
p. 191-220
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Cl1idirca Societf1tii de
Arheologic şi Istoric din _judetul
Bihor şi oraşul Oradea.
Fotografie de epocă.
Sursa: Fcher Dezsii. BihorBiharmcgyc. Oradca-Nagyvârad
ku lturliirtcnctc cs
orcgdiakjainak cmlckkiinyvc

Biri, fozscf
Sursa: /\dăm Biro.
Păi Lovci. Biru
.lo=sef (I 907-/ 945)
emlekkialitas

Clădirea Socictătii

de Arheologie
Istoric din j udcţu I Bihor şi
oraşul Oradea (imobilul primului
Muzeu). azi Clubul Copiilor.
Fotografie contemporană (2009).
Sursa: Colecţia foto Vasile Sarea
şi

Material tradus, comentat şi îngrijit de
Vasile Sarea
muzeolog

A TEXT BY JOZES BIRO ON THE HISTORY OF THE
MUSEUM OF ORADEA, THE HISTORY OF ARCHAEOLOGY,
OF BIHOR COUNTRY AND ORADEA
ABSTRACT
Under the theme Restitutio/Restituîri, the Annuary of the Museum from
Oradea envisages to publish field texts translated into Romanian, regarding the
history of Bihor County, of Oradea and of the local museum, written by famous arts
people who have written the texts în other languages. The initiative starts with a
historical presentation of the Archeological and Historical Society and ofthe first
headquarters of the museum of Oradea. The study is written by a remarcable pa inter
and arts historian, J6zsef Bir6 ( 1907-1945), citizen ofthe city, and nowadays nothing
can be written about the baroque and the neoclassicism from Oradea, without
reference to his scientific work. Despite this, the author was not granted his righteous
place. For the nowadays Roman ian language researchers, an obstacle is represented
by the lack of knowledge ofthe Hungarian language, which Bir6 used to write his
work. He was the son ofthe lirst Principal ofthe Jewish High School from Oradea.
He studied in the artistic colony from Baia Mare and he graduated from theAcademy
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of Arts in Budapest. He also graduated from the Faculty of Arts History. He is the
author of several books and studies regarding the Transylvanian baroque. His
authenticity is represented by the tackling of the civil baroque architecture. He died
in Budapest, at the early age of 38, a victim of the antisemit terror. The present
translation is accompanied by comments in the footer, by a short biography, as well
as by a bibliographic tist comprising the main writings of J6zsef Bir6, carefully
written by the translator.
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Mihail Kogălniceanu, Kostache Negruzzi, Carte de bucate boiereşti 200 reţete
cercate de bucate, prăjituri şi alte trebi gospodăreşti. Tipărite cu cheltuiala şi
ingrijirea unei societăţi de iubitori de inainlarea şi strălucirea neamului
românesc. Editura Vremea, Bucureşti, 2007

"Carte de „bucate boiereşti" este o grupare a ,.,200 de reţele cercate de hucate,
alte treburi gospodâreşti" scrisă de Mihail Kogălniceanu şi Kostache
Negruzzi, ediţie din 2007 îngrijită de Rodica Pandele şi apărută la Editura Vremea,
Bucureşti. Aşa cu reiese din Preambulul volumului, ce ţine loc de prefaţă, prima
ediţie a cărţii s-a tipărit în 1841 la laşi semnată doar cu iniţialele K.N şi M.K., dar
autorii n-au stat mult timp „incognito" fiind „descoperiţi" chiar prin propria lor
confirmare. Cartea a cunoscut un real succes în epocă din moment ce la doar un an,
în 1842, s-a tipărit a doua ediţie, urmată de o alta în 1846. Rodica Pandele descrie în
„Preambul " cele trei ediţii din secolul al XIX -lea, toate având se pare acelaşi
aspect poligrafic ca paginare şi ca înfăţişare generală. Pe lângă faptul că a fost „cea
dintâi carte de bucate rânduite", autorii au mai realizat un lucru inovator pentru
acea vreme şi anume „primul vocabular al domeniului artei culinare" aşa cum
precizează Rodica Pandele. Autorii au avut în vedere reţete tradiţionale moldoveneşti
dar şi de „import" nemţeşti şi franţuzeşti ce au pătruns în bucătăria boierească.
Cartea propriu-zisă începe cu aşa numita „scară" sau cuprins ce redă succesiv reţetele
aşa cum au fost scrise de autorii săi celebrii. Reţetarul începe cu o succesiune de
supe (p.9 - p.11) continuând cu feluri de mâncare din came (p.11 - p.23 ). Sunt
descrise trei feluri de aluaturi întrebuinţabile „la orice vrei" după cum afinnă autorii.
Reţetarule îmbogăţit cu feluri de mâncare din came cu adausuri de legume şi sosuri
(p. 38 - p. 40), feluri de gelatină din came sau pentru fructe (p. 38 - p.40). budinci
(p. 45 - p. 53), torturi de diferite feluri (p. 54 - 56) şi alte aluaturi numite „babe" .
.,cozonaci"', .,posnaci" (p. 56-p. 59); felurite deserturi- ,,bezele", ,,scoarţe'", prăjituri,
sufleuri (p.59-p.72). Nici băuturile nu au fost lăsate deoparte, cei doi autori oferind

prăjituri şi
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trei feluri de „vişinap" (p. 73, 74). Reţetele culinare sunt suplinite de reţete de
conserve precum „pătlăgele murate'', ,,must", ,.halva" dar şi diverse sfaturi pentru
păstrarea alimentelor - ,.mijloc de a ţine nucile proaspete un an întreg'" sau „mijloc
de a scoate sarea de prisos din bucatele cele prea sărate" etc.
Cele „200 de reţete cercate" sunt unnate la pagina 83 de un vocabular redat
în ordine alfabetică, foarte util în a desluşi limbajul vremii. La pagina 89 se află
nota editorului ce explică modul de transcriere a cărţii confonn cu nonnele filologice
acceptate pentru editarea textelor din secolul al XIX -lea. Conform explicaţiilor,
editorul s-a străduit să păstreze particularităţile fonetice, morfologice şi lexicale ale
vremii în care a fost scrisă cartea (p. 89 - I 03 ). Ediţia 2007 a cărţii „Carte de bucate
boiereşti" se termină cu un „Indice alfabetic al reţetelor" (p. I 05).
Din mulţimea reţetelor se pot desprinde reţete tradiţionale româneşti precum
,.Trahană pentru ciorbă"(p.38), ,,Răcituri de cap de viţel" (p.17): din categoria
modalităţilor tradiţionale de păstrare a alimentelor menţionăm ,.fasole, mazăre şi
bob verde murat" (p.26), ,,Mazăre verde în grăunţe" (p. 26) ,,Caşcaval de vacă",
.,Muşchi'' (p.70). sunt doar câteva sfaturi prin care autorii îşi încheie pledoaria
culinară.

Din punct de vedere ştiinţific cartea prezintă interes pentru istoria alimentaţiei
tradiţionale prin descrierea modalităţilor de preparare a alimentelor în mediul social
boieresc. Considerăm că volumul prezintă interes şi pentru publicul larg datorită
varietăţii reţetelor culinare atât a celor tradiţionale cât şi celor „importate'' nemţeşti
şi franţuzeşti, aşa cum reiese chiar din denumirea lor (p.18 - p.19).
Sabina Horvath

Florian

Ţigan,

Crâmpie de monografie sentimentală a satului Duşeşti judeţul Bihor 1508-2008, Editura Didactica militans Casa Corpului Didactic Oradea, 2008.

Cercetările

monografice s-au impus pretutindeni începând din a doua
jumătate a secolului trecut, în strânsă corelaţie cu afirmarea ştiinţelor socio-umane,
în speţă a celor sociologice, antropologice şi etnologice, dar şi a unui curent demofil
aflat în strânsă corelaţie cu cercetările sociologice, în special.
Investigarea socialului a preocupat deopotrivă specilalişti ai domeniului
sociologi, etnologi, antropologi, istorici, geografi, demografi, psihologi etc, dar şi

'
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nespecialişti, care prin eforturile lor au căutat să adune un bogat material
etnosociologie şi antropologic de certă valoare, dar încă nesistematizat suficient
încât să prindă conturul unei cercetări ştiinţifice, sistemice asupra fenomenelor şi
faptelor sociale locale sau zonale. Aceste cercetări rămânând de cele mai multe ori
în sfera simţului comun sau cum ar zice antropologul clujean Achim Mihu ·'a
raţionalităţii eronate" 1• Avem în vedere în acest sens, lucrări de grad ale profesorilor
şi învăţătorilor, lucrări de licenţă ale studenţilor dar şi ansambluri monografice ale
unor împătimiţi ce îşi doresc să evoce, să descrie din punct de vedere istoric,
etnografic şi chiar demografic locuri şi fapte ale unor localităţi sau chiar subzone
etno-culturale.
Între aceşti împătimiţi temerari, se numără şi profesorul Florian Ţigan, născut
pe „această gură de rai", în aceste locuri în care „ne refugiem în vremuri de răstrişte":
/Din tine vin I Şi-n tine mergi E locul veşniciei/. .. , care ne-a pus la dispoziţie un
manuscris, intitulat sugestiv „Crâmpeie de monografie sentimentală a satului
DUŞEŞTI - judeţul Bihor··, în care caută „gândul" despre trecutul îndepărtat, despre
prezent şi viitorul satului.
Lucrarea profesorului Florian Ţigan este, cum am fost înclinat să cred înainte
de a o parcurge, o monografie clasică, istorică şi etnografică, a unui sat, Duşeşti,
aflat la răscruce de drumuri pe şoseaua ce leagă Beiuşul de Oradea, o carte orientată
nostalgic spre trecut, scrisă cum spune chiar autorul ci ,.mai întâi în inima mea cu
cerneala emoţiei şi credinţei natale".
Volumul reuneşte în paginile sale multe informaţii, parte din ele obţinute,
de la „apostolii satului, dar mai ales de la ţărani vârstnici'', dar şi trăite de autor.
Lucrarea este structurată după formule deja devenite clasice, aşezarea,
probleme de toponimie locală, istorie, sistemul ocupaţional, cultura materială şi
spirituală alături de culgerile de folclor şi un glosar, care întregesc cunţinutul ideatic
al cercetării.
Pentru a surprinde realitatea socială a satului Duşeşti, autorul prezintă mai
întâi cadrul geografic şi istoric sugestiv intitulat .,Istoria între legendă şi trăire",
căutând să surprindă specificitatea cadrului natural local alături de marile evenimente
istorice la care a fost partaşă această comunitate.
În continuare autorul trece în revistă principale ocupaţiii ale locuitorilor
satului Duşesti, ocupaţiii ce aduc aminte de „ultimul segment al lumii ţărăneşti".
Parcă nostalgic la ceea cc se întâmpla altădată, autorul recunoaşte progresele
tehnologizării agriculturii „actualmente peste o pătrime din gospodăriile ţărăneşti
dispun de trfctoare ce Ic uşurează mult munca, în diferite faze ale trudei lor de zi cu
zi".
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Dimensiunea etnografică şi etnologică a

lucrării

profesorului Florian Tigan,
oferindu-ne un tablou coerent
al vieţii spirituale a satului tradiţional în general, a l)uşeştilor în mod special. E
vorba, înainte de toate, de o oglindire a sistemului ocupaţional. extrem de important
în configurarea modelelor economice de tranziţie, în producţiile folclorice ale satului.
Pentru fiecare îndeletnicire, privirile se îndreaptă spre fundamentele vieţii rurale,
fără digresiuni în empiria monografică, acest procedeu fiind reluat şi în relatările
privind viaţa spirituală, unde credinţele, riturile şi ceremonialurile tradiţionale legate
de evenimentele "veacului de om" sunt relevate mai ales pe baza informaţiilor din
teren.
Cartea va prezenta, cu sigurantă, un succes şi un pas în cunoaşterea realităţilor
satului Duşeşti, dar în acelaşi timp un punct serios de plecare pentru cei ce vor sa
adâncescă şi să continue acest travaliu.
reuşeşte să cuprindă toate aspectele culturii tradiţionale,

Vasile Todinca
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