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CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE SATELOR ȘI
GOSPODĂRIILOR ŢĂRĂNEŞTI DE PE CURSUL SUPERIOR AL
CRIŞULUI NEGRU – SEC. XVIII-XX (I)
MELANIA ŢĂRĂU*
TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PEASANT
VILLAGES AND HOUSEHOLDS ON THE SUPERIOR STREAM
OF BLACK CRIȘ RIVER – XVIII-XX CENTURIES (I)
In the present study we set out to draw up a synthesis of the research carried out by us,
in the last decade, in the villages located on the upper course of the Crişul Negru, in the matter
of the typology of these villages. In this sense, we have sought to outline the general and at the
same time common characteristics of the way in which these villages were born and developed
over the centuries, the agricultural and industrial concerns of the generations of people who
inhabited them and the way in which they these people have formed the households that
define the villages in which they live. Two first common features emerge from our study.
The first is related to mining and the technological extraction of iron and copper, activities in
which all the inhabitants of the area were involved, and the second characteristic refers to the
systematization of the villages where these people lived.
Key words: Crişul Negru, Criştior, Cărpinet, Lunca Vaşcău, tipology, characteristics,
mining, metallurgy, systematization.

Ne-am propus în studiul de faţă să analizăm caracteristicile tipologice ale
gospodăriilor ţărăneşti aflate într-o serie de localităţi situate pe cursul superior
al Crişului Negru, aşezări care au făcut obiectul cercetării noastre de teren
de-a lungul ultimului deceniu. Zona cuprinde sate ale comunelor Criştioru de
Jos1, Cărpinet2, Lunca3 şi parţial ale oraşului Vaşcău4, acesta din urmă purtând
*Muzeul Țării Crișurilor; etnografie@mtariicrisurilor.ro
1
Criştioru de Jos (Alsóbiharkristyór), reşedinţa comunei, cuprinde azi localităţile Bâlc, Criştioru
de Sus (Felsőbiharkristyór), Poiana (Biharmező) şi Sălişte de Vaşcău (Vaskohszeleste). Cf.
Nicolae Istrate, Indicatorul comunelor din Ardeal şi Banat, Editura Cartea Românească,
Cluj, 1925, p. 94, 152, 162.
2
Cărpinet (Kerpenyéd), reşedinţa comunei, cuprinde azi localităţile Călugări (Ponoare,
Kalugyer), Izbuc (Sohodol, Vaskóhaszód) şi Leheceni (Lehecsény). Ibidem, p. 82, 80, 171,
126.
3
Lunca (Biharlunka), reşedinţa comunei, cuprinde azi localităţile Briheni (Berhény), Hotărel
(Határ), Sârbeşti (Szerbesd), Seghişte (Szegyest) şi Şuştiu (Susd). Ibidem, p. 128, 74, 118,
167, 176, 179.
4
Vaşcău (Craiva, Vaskoh), oraş reşedinţă, cuprinde azi localităţile Câmp (Vaskohmező),
Câmp-Moţi, Coleşti (Kolafalva), Vărzarii de Jos (Alsófüves) şi Vărzarii de Sus (Felsőfüves).
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astăzi pregnant amprenta procesului de urbanizare accelerată derulat sub
regimul comunist începând cu a doua jumătate a anilor ’70 ai secolului trecut.
O primă caracteristică a tuturor acestor aşezări este legată de geneza lor
comună şi de evoluţia urmată de-a lungul secolelor, întrucât locuitorii acestora,
pe lângă preocupările agro-pastorale specifice întregului univers rural, şi-au
câştigat existenţa şi din minerit ori din procesele tehnologice de prelucrare a
minereurilor de fier şi de cupru extrase din munţii din apropierea localităţilor
în care vieţuiau5. Datorită acestor importante resurse naturale, întregul areal
al bazinului superior al Crişului Negru s-a aflat în proprietatea Episcopiei
Romano-Catolice de Oradea încă de la înfiinţarea acesteia, care l-a păstrat apoi
pentru sine chiar şi după înfiinţarea şi organizarea Episcopiei Greco-Catolice
de Oradea (16 iunie 1777), când domeniul economic al Ţinutului Beiuşului a
fost în mare parte atribuit noii dieceze româneşti6. Din perspectivă sfragistică,
o serie dintre aşezările implicate în atari activităţi industriale au ţinut să le
şi ilustreze în matricele sigilare cu care forurile lor administrative investeau
documentele oficiale emise (fig. 1-4)7.
În strânsă corelaţie cu această caracteristică se poziţionează şi atestarea
documentară comună a majorităţii satelor ce compun comunele actuale. În
conscrierea din anul 1552, ultima efectuată de Episcopia Romano-Catolică
de Oradea înainte de destructurarea ei temporară, deşi nenominalizate, aceste
aşezări sunt recenzate laolaltă cu cele 57 de localităţi ce alcătuiau la epoca
respectivă pertinenţa românească (pertinentiae valachales) a Beiuşului.
Toate însumau 420 de porţi iobăgeşti, adică 840 de familii. Conform normei
demografice propuse de către istoricul şi academicianul clujean David Prodan,
care aproxima media de şase membri pentru o familie la acea vreme8, populaţia
fiecărei aşezări s-ar fi cifrat la 88,4 suflete9. Separat este conscrisă cu această
ocazie doar aşezarea Vărzari de Jos (Alsofywes)10, ca aşezare românească, însă
Ibidem, p. 194, 80, 90, 194.
5
Valer Butură, Străvechi mărturii de civilizaţie românească. Transilvania, studiu etnografic,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 367.
6
Daniel Dumitran, Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub
conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, p. 176.
7
Augustin Ţărău, Sfragistica rurală din Crişana, Editura Arca, Oradea, 2009, p. 48, 62, 123,
124.
8
David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul XVI, vol. II, Editura Academiei RSR,
Bucureşti, 1968, p. 837.
9
Liviu Borcea, Conscrierea Comitatului Bihor din 1552, în „Crisia”, nr. XXIV din 1994,
Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, p. 278.
10
Jakó Zsigmond, Bihar megye a török pusztítás előtt, Sylvester Nyomda RT, Budapest, 1940,
p. 386.
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şi aceasta împreună cu alte trei localităţi, anume Vaşcău (Nagykó), Vărzarii
de Sus (Felsöfüves) şi Buchus, toate aflate în posesia Episcopiei RomanoCatolice de Oradea, care deţinea 16 porţi iobăgeşti, adică 32 de familii cu cel
puţin 192 de suflete, cu o medie de 48 de locuitori pentru fiecare aşezare11.
Apoi, în anul 1588, nouă dintre așezări sunt nominalizate individual în
registrele de dijme ale comitatului. În ordine alfabetică, au fost înregistrate
atunci satele Briheni (Brehen), cu menţiunea „sat românesc” (villa olachalis),
Cărpinet (Carpinet), cu menţiunea că aparţine Şpanatului din Burda, Criştioru
de Jos (Chiscior), cu menţiunea „sat românesc” (villa olachalis), Izbuc
(Sohodol), locuitorii de aici fiind notaţi ca lucrători la morile de minereu de fier
(malleus ferreus) şi de cupru din zonă, Leheceni (Lehechien), Lunca (Lonka),
cu menţiunea că aparţine Crăiniciei din Burda, Călugări (Kaluger), Săliştea
de Vaşcău (Zelesthe), şi ea cu menţiunea că aparţine Crăiniciei din Burda, şi
Şuştiu (Közebsushd)12.
Excepţie, ca vechime a atestării lor, fac localităţile Seghişte, pomenită
documentar în anul 1503, cu menţiunea că aici păstorea un preot român
(presbyter valachalis de Segesfalva) şi că aparţinea Crăiniciei din Hârşeşti13,
Hotărel (Hathar), în 1527, cu menţiunea „sat românesc” (villa olachalis)14,
şi Coleşti (Kolest), în 1580, notată cu aceeaşi menţiune şi că aparţinea
Crăiniciei din Burda15. Alte trei dintre aşezări sunt atestate documentar mai
târziu, în Urbariul domeniului Beiuşului, întocmit în anul 1600, şi anume
Câmp (Keompeolsboy), Poiana (Poian)16 şi Sârbeşti (Serbest)17. Ele au fost
înregistrate printre localităţile ai căror locuitori deserveau topitoriile de fier
şi moara de fier (malleus ferreus) domeniale, respectiv săteni din Băiţa, Boiu
(Boy, contopit cu Vaşcăul), Craiova, Şuştiu, Briheni, Urseşti, Câmp, Folteşti
(Foltesth Sukan, contopit cu Sârbeşti), Valea Mare de Codru, Vărzarii de
Sus şi de Jos, toate însumând 312 capi de familie. Documentul precizează că
lucrătorii domeniali beneficiau la sărbătorile Crăciunului şi Paştelui de câte o
săptămână liberă, iar la seceriş de o lună18.
Conscriptorii zăbovesc asupra aşezării Poiana, oferind detalii privitoare
la ocupaţiile cotidiene ale locuitorilor de aici. Astfel, sub aspect economic,
ei se îndeletniceau cu creşterea animalelor, deţineau 577 de oi, împărţite în
Liviu Borcea, Loc. cit., p. 278.
Jakó Zsigmond, Op. cit., p. 221, 267-268, 275, 288, 290, 293, 342, 348, 358.
13
Ibidem, p. 336.
14
Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti,
vol. IV, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1929, p. 143; Jakó Zsigmond, op. cit., p. 255.
15
Jakó Zsigmond, op. cit., p. 281.
16
Ibidem, p. 279, 325.
17
David Prodan, Op. cit., p. 849.
18
Ibidem.
11

12
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cinci mari turme, şi deserveau topitoriile de aramă din zonă (fodina cupri)
asigurând câte doi oameni zilnic la lucru şi unul pentru pază noaptea, în
schimbul scutirii lor de dări. Prestau însă dijma porcilor, a oilor şi caprelor;
fiecare poartă iobăgească având obligaţia să dea la Crăciun şi Paşti câte o
găină, o măsură de unt, iar la „chişlegi” (Bacchanalibus), între postul
Crăciunului şi cel al Paştelui, un cerb lopătar19. Apropiată era starea de lucruri
din Izbuc, unde sătenii deţineau 555 de oi20, în vreme ce în cazul locuitorilor
din Vărzarii de Jos, se face precizarea că ei deserveau topitoriile de fier şi
moara de fier (malleus ferreus) ale domeniului, una dintre ele aflându-se chiar
în sat, beneficiind la Crăciun şi Paşti de câte o săptămână liberă, iar la seceriş
de o lună liberă21. (Prodan, II, 849).
Urbariul oferă şi o serie de alte informaţii valoroase privitoare la realităţile
întâlnite şi notate de oamenii administraţiei în zonă. Astfel, satul Hotărel era
la vremea respectivă reşedinţa unuia dintre şpanatele ţinutului, celelalte centre
aflându-se la Totoreni, Josani (Cranykfalwa) şi Crânceşti (Kraynikfalwa), fapt
ce probează că odată cu decăderea instituţiei voievodale, crainicii au preluat
atribuţiile foştilor voievozi22; apoi că satul Lunca era condus de doi juzi23, că
în satul Seghişte slujeau trei preoţi ortodocşi români, consemnaţi sub termenul
rutean „bateko” 24, şi că în Şuştiu, pe lângă cei 40 de iobagi înregistraţi, în sat
gospodărea şi libertinul Laza Drăguş, împreună cu trei fraţi ai săi, scutiţi de
dijmă, dar având obligaţia de a participa la oaste25.
Începând cu data de 27 august 1660, Oradea şi Bihorul vor fi cucerite
şi ocupate de turcii vreme de 32 de ani26, până în 6 iunie 1692, când armata
austriacă le va reda creştinătăţii după un asediu prelungit şi o blocadă de
şapte luni27. În a doua jumătate a aceluiaşi an, Curtea de la Viena va derula o
conscriere generală a comitatului Bihor, fiind interesată să obţină o imagine cât
mai reală a situaţiei demografice şi economice rezultate de pe urma ocupaţiei
turceşti şi a recentelor confruntări militare, cu scopul de a reface şi a racorda
regiunea la circuitul economic al imperiului.
Situaţia imortalizată de conscriptori în statisticile lor oferă un tablou
Ibidem, p. 831, 835, 851-852.
Ibidem, p. 835, 849.
21
Ibidem, p. 849.
22
Ibidem, p. 829.
23
Ibidem, p. 830.
24
Ibidem, p. 832.
25
Ibidem, p. 831, 849.
19
20

*** Călători străini despre ţările române, vol.IV, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1972, p. 546.
26

Mihai Georgiţă, Asediul Cetăţii Oradea (1691-1692), în „Crisia”, nr. XXXI, din 2001, p.
71-100.
27
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dezolant cu privire la dimensiunile dezastrului demografic şi economic suferit
de comitatul Bihorului. Satele Briheni, Hotărel, Lunca, Sârbeşti (Szurbesty)
şi Seghişte sunt notate doar nominal într-o lungă înşiruire a aşezărilor locuite
în vechime dar acum pustiite şi părăsite28, altele, aflate în aceeaşi situaţie,
beneficiază de scurte menţiuni, precum Criştiorul, pe care conscriptorii îl
găsesc „complet ruinat”, dar despre care apreciau că dispunea de ogoare bune
şi păşuni suficiente, pentru folosinţa cărora sătenii prestau odinioară stăpânului
domenial, principele Transilvaniei, robotă la topitoria de fier, până la ocupaţia
turcească. Asemănătoare erau menţiunile făcute în cazul satului Leheceni
(Possessio Leheczen), „complet ruinat” şi el, dar beneficiar şi acesta de
„ogoare, păşuni şi păduri suficiente”, ce aparţinuseră şi acestea tot principelui
Transilvaniei şi pentru folosinţa cărora sătenii prestaseră robotă la topitoriile
de fier. Tot astfel se prezenta Vaşcăul, „complet ruinat”, dar cu „ogoare, păşuni,
păduri şi ape cu peşti”, pentru folosinţa cărora sătenii nu prestau nici un fel de
dări, întrucât ei prestau robotă la moara şi topitoria de fier29.
În numai patru dintre aşezările zonei mai vieţuiau câţiva săteni. În
Cărpinet (Possessio Kerpenyed) conscriptorii întâlnesc doi, satul dispunea
pe atunci de 25 de sesii agricole, iar odinioară locuitorii prestaseră robotă la
topitoria de fier în schimbul scutirii de orice dare, iar în Săliştea de Vaşcău
(Possessio Szetestye) tot doi, satul dispunând de ogoare, păşuni şi păduri
suficiente, pentru folosinţa cărora sătenii prestau stăpânului domenial robotă
la topitoria de fier. În Călugări, conscriptorii austrieci au găsit în sat şapte
locuitori, printre care şi Gheorghe Românul (Georgius Rumany). Aşezarea
aparţinuse principelui Transilvaniei, pentru care locuitorii prestau robotă la
topitoria de fier în schimbul scutirii de orice dări (omnis aliis oneribus libera
fuerat). Tot şapte locuitori mai vieţuiau şi în Izbuc, satul beneficia de „ogoare,
păşuni şi păduri din belşug”, aparţinuse şi acesta principelui Transilvaniei,
pentru care sătenii prestau robotă la topitoriile de fier în schimbul scutirii de
orice alte dări30.
Pe parcursul veacului al XVIII-lea Bihorul, şi întreaga Transilvanie, vor
alcătui scena unor profunde şi importante procese de remodelare a societăţii,
toate demarate şi orientate de Curtea de la Viena în direcţia modernizării lumii
rurale şi aducerea acesteia cât mai aproape de standardele occidentale. O primă
măsură implementată va fi aceea a restaurării Episcopiei Romano-Catolice de
Oradea şi odată cu ea şi a domeniului pe care îl avusese în folosinţă până în
aprilie 1557, când calvinii maghiari, conduşi de Varkocs Tamás, au cucerit
Mezösi Károly, Bihar Vármegye a Török Uralom Megszünése Idejében (1692), Budapest,
1943, p. 116.
29
Ibidem, p. 112, 113.
30
Ibidem, p. 112, 113, 114.
28
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Cetatea Oradiei, i-au alungat pe austrieci şi31, în virtutea hotărârilor Dietei
Transilvaniei din iunie, au trecut desfiinţarea acestei vechi dieceze catolice
şi confiscarea domeniului ei32. Parohia romano-catolică a Vaşcăului (Vaskoh
Oppidum Episcopale), în care, printre cele 23 de aşezări, erau înglobate şi
satele ce fac obiectul acestui studiu, a fost restaurată oficial în anul 174133.
Până atunci însă, autorităţile austriece s-au îngrijit să repopuleze satele
pustiite şi abandonate, reuşind să obţină rezultate notabile în următoarele
două-trei decenii de când au preluat administrarea comitatului Bihor şi apoi
au înfrânt devastatoarea mişcare armată anti-habsburgică condusă de Francisc
Rákóczi (1703-1711). O dovedeşte conscrierea întocmită în anul 1726, care
surprinde întregul şpanat al Vaşcăului bine înzestrat cu forţa de muncă necesară
muncilor agro-pastorale şi industriale specifice zonei. În cele 17 aşezări ale
şpanatului îşi desfăşurau activitatea 459 de gospodari, cu o medie de 27 pentru
fiecare localitate, o parte dintre ei îşi gestionau singuri gospodăriile iar o altă
parte cu câte unul sau doi dintre fraţi. Laolaltă, aşezările dispuneau de 158 de
sesii agricole, cu o medie de 9,29 sesii pentru fiecare localitate, şi 807 fălci de
fâneţe, cu o medie de 47,47 fălci pentru fiecare localitate. Inventarul animal al
locuitorilor şpanatului se cifra la 1740 de oi, cu o medie 102,35 de oi pentru
fiecare localitate, 625 de boi, cu o medie de 36,76 boi pentru fiecare localitate,
527 de vaci, cu o medie de 31 de vaci pentru fiecare localitate, 257 de cai, cu o
medie de 15,11 cai pentru fiecare localitate, şi 913 porci, cu o medie de 53,70
de porci pentru fiecare localitate. În şpanat, comunităţile mai dispuneau de 12
mori de măcinat cereale şi 31 de cazane de fiert ţuică, însă comercializarea
alcoolului le era permisă sătenilor doar în sărbătorile Sfântului Gheorghe şi a
Sfântului Arhanghel Mihail, întrucât desfacerea băuturilor spirtoase constituia
monopol seniorial, revenind de drept stăpânului moşiei, adică Episcopiei
Romano-Catolice de Oradea34.
Desigur, între sate existau diferenţe cu privire la gradul lor de populare
şi de înzestrare a sătenilor cu sesii agricole, fâneţe şi cu inventar animalier,
însă doar o mică parte a acestora erau jeleri cu casă (inqulini) şi foarte puţini
jeleri fără casă (subinqulini). Pe primul loc se situa aşezarea Izbuc (Possessio
Zsolt Bogdándi, Locurile de adeverire din Oradea în a doua jumătate a secolului al XVIlea, în „Oradea, poarta Ardealului… Rolul istoric al Oradiei în epoca principatului. Studii
despre istoria Ţării Bihorului”, vol. 2, (coord. Teréz Oborni), Asociaţia Tanoda şi Asociaţia
Culturală Varadinum, Oradea, 2017, p. 44

31

Traian Ostahie, Şcoala Capitulară din Oradea, în „Acta Mvsei Varadiensis,
nr. II, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2019, p. 44-45
33
*** Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Vradinensis L. R. Pro
Anno MDCCCLI, Typis Aloysii Tichy, M. Varadini, 1851, p. 32-93
32

34

HU aMNL OL E, Urbaria et Conscriptiones, 156 - a. - Fasc. 023. - No. 006, f. 209-211.
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Szohodol), în care locuiau 40 de gospodari, dintre care 22 erau capi de familie35.
Ei plăteau 35 de florini ungureşti pentru folosirea suprafeţelor agricole
şi prestau săptămânal muncă în carieră36. Următoarea aşezare era Lunca
(Possessio Lunka cum Ursesdt), conscrisă împreună cu satul Urseşti, în care
locuiau 39 de gospodari, dintre care 26 erau capi de familie37. Pentru folosirea
terenurilor agricole, sătenii din Lunca plăteau o taxă de 26 florini ungureşti, cei
din Urseşti 14 florini ungureşti, pentru ocuparea vechii vetre părăsite a satului
(fundus desertus), iar ca robotă cu toţii asigurau aprovizionarea săptămânală
cu cărbuni a cuptorului de topit fier38. Apoi se situa aşezarea Şuştiu (Possessio
Sust), în care vieţuiau 38 de gospodari, din care 23 erau capi de familie39. Ei
plăteau 24 florini ungureşti pentru folosinţa terenurilor agricole şi aprovizionau
săptămânal cu cărbuni topitoria de fier40.
Apoi urma Cărpinetul (Possessio Kerpenyest) unde locuiau 37 de
gospodari, dintre care 21 erau capi de familie41. Pentru folosinţa terenurilor
agricole ei plăteau stăpânului moşie 14 florini ungureşti şi de două ori pe
săptămână (hebdomatatum) aprovizionau cu cărbuni topitoria de fier42. În
Vărzarii de Sus (Possessio Felso Varzar) vieţuiau 34 de gospodari, dintre care
19 erau capi de familie43. Ei aprovizionau săptămânal (hebdomatatum) cu
iudex Bodgya Ianos, Stolya Miklos, Toma Mattyas, Mancs Ignat, Miklya Peter, Czigany
Thodor, Czigany Gyorgy, Czigany Flora, Nyika Iovan, Gavrilla Togyer, Mancs Pask, Berta
Lunka, Nogy Vaszil, Nogy Marian, Pappar Balas, Bogya Iovan, Balas Togyer, Balas Miere,
Mattias Gyorgy, Buda Gyorgy, Philes Ieremia, Czurla Iovan. Ibidem, f. 205.
36
Ibidem.
37
judex Herla Lup, Petrus Gyorgy, Ignat Iovan, Kodo Iovan, Szarak Illiszia, Kodo Peter, Boka
Triff, Kotor Flora, Szakal Iovan, Szakal Miklos, Czikul Stephan, Gorogh Iovan, Bua Gyorgy,
Szendrucz Nyika, Mercse Miklos, Bara Togyer, Kodo Ignat, Porff Mihaly, Szarak Peter,
Heyre Mihaly, Kodo Demeter, Sandra Gyorgy, Krucz Lup, Marian Sandor, Kotu Gyorgy,
Erdelan Peter. Ibidem, f.206.
38
Ibidem.
39
iudex David Klepcsa, Simeon Ivan, Bogdan Iovan, Sava Tivadar, Kricsna Hitzi, Nyegrita
Iovan, Bajko Opra, Ladar Peter, Nyera Peter, Laza Peter, Bogdan Miklos, Many Iovan, Ferencz
Iovan, Boka Mihaly, Sustyan Gabor, Thoma Kozma, Gyurga Ianos, Paduryan Mihaly, Sandor
Iovan, Sztan Tepricsan, Burzas Florian, Kulik Mihaly, Kicsna Mihaly. Ibidem, p. 194.
40
Ibidem.
41
iudex Georgius Farkas, Lipa Peter, Miklya Ianos, Batranu Danilla, Pakan Ionucz, Balaj
Gyorgy, Laszlo Ioann, Batranu Togyer, Totiran Togyer, Hocse Flora, Ioamsa Illisia, Bolyak
Ioan, Tippa Iovan, Tertyan Daniel, Morucza Miklos, Fason Abraham, Ianos Peter, Ianncsy
Mihaly, Popa Karacson, Forton Gyurka, Forton Gabor. Ibidem, f. 198.
35

42

Ibidem.

iudex Popa Gyorgy, Horvat Baseul, Onicza Tamas, Onicza Mihaly, Vlasik Ivan, Hancza
Iovan, Csura Illyes, Csura Nanu, Thoma Peter, Furgya Ioan, Musar Iovan, Rengle Flora,
Mattiucz Gyorgy, Csura Karacson, Csura Thodor, Krecz Endre, Moss Miklos, Belestye
43
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cărbuni topitoria de fier, iar pentru folosirea terenurilor agricole plăteau taxă
de 1 florin unguresc, cei din Câmp 4½ florini ungureşti şi împreună alţi 20
florini ungureşti44. În Sârbeştii (Possessio Serbest cum Folytesdt), conscrisă
împreună cu satul Folteşti, locuiau 32 de gospodari, dintre care 19 erau capi de
familie45. Sătenii de aici plăteau 30 de florini ungureşti pentru uzul suprafeţelor
agricole şi prestau şi ei robota aprovizionării cu cărbuni a cuptorului de topit
fier46.
În Vaşcău (Vaskoh) vieţuiau 28 de gospodari, din care 18 erau capi de
familie47. Ei achitau 15 florini ungureşti pentru uzul terenurilor agricole, 10
florini renani pentru arendarea cârciumii domeniale şi alţi 12 florini renani
pentru folosirea cazanului de fiert ţuică. În cadrul robotei prestau cărăuşie cu
cărbuni şi pietre de minereu pentru topitoria de fier48. În aşezarea Călugări
(Possessio Kalugyer) locuiau 28 de gospodari, dintre care 22 erau capi de
familie49. Aceştia plăteau anual 28 florini ungureşti pentru folosirea suprafeţelor
agricole şi prestau muncă pentru cuptorul de topit fier50. În Criştior (Possessio
Kricsor) vieţuiau 26 de gospodari, dintre care 17 erau capi de familie51.
Ei achitau stăpânului moşiei 30 de florini ungureşti pe an pentru folosinţa
suprafeţelor agricole şi prestau săptămânal muncă la carieră52. În Vărzarii de
Jos (Also Varszar) locuiau 24 de gospodari, din care 16 erau capi de familie53.
Gyorgy, Mikle Groza. Ibidem, f. 197
44
Ibidem.
45
judex Barta Iovan, Flora Mark, Mihaly Iovan, Folka Nikola, Barbucz Gyorgy, Rosmia
Iovan, Rosmia Stephan, Koszta Ieremia, Micses Gyuri, Borza Mihaly, Pugna Flora, Pugna
Abram, Dancs Iovan, Dancs Ursz, Dancs Abram, Nyika Ionucz, Dancs Flora, Kricz Ionucz,
Dancs Deliman. Ibidem, f. 207.
46
Ibidem.
47
iudex Ioan Kirilan, Petrus Czukra, Petrus Czukra, Petrus Hanya, Dan Hana, Palya Szava,
Petrus Pulya, Abraham Hanya, Michael Barucza, Nicola Kirilan, Mattheus Pullya, Georgius
Pullya, Ioan Stephan, Ioan Bitye, Lucas Benye, Ioan Pullyas, Michael Rab, Georgius Pullyas.
Ibidem, f. 186.
48
Ibidem.
49
judex Roman Flora, Zdrinka Dileman, Marta Gavrilla, Marta Mihaly, Tokan Peter, Klop
Miklos, Klop Gyorgy, Roman Iovan, Palya Flora, Mercse Ignaţ, Mercse Marian, Kosztya
Tamas, Brinda Mihaly, Serb Illia, Bodgya Lup, Szim Szemedre, Szim Luka, Dusa Ioan,
Kumser Illia, Moczka Pascul, Rigo Mark, Erdelan Mihuza. Ibidem, f. 204
50
Ibidem
51
judex Dobra Lup, Kondre Iovan, Duma Mihaly, Balas Karacson, Balas Miklos, Tomsa
Danilla, Groza Nikola, Bogdan Iovan, Bacs Peter, Thoma Peter, Petrucz Pascul, Philip Marian,
Nemes Martony, Szika Mihaly, Koszta Onucz, Szava Mihaly, Dovra Iovan. Ibidem, f. 208
52
Ibidem
53
iudex Petri Dullo, Duma Mattyas, Csep Gabor, Csep Ianos, Mikla Gabor, Mikla Ianos,
Sztancso Gyorgy, Lup Peter, Path Ianos, Dumma Ionucz, Dumma Miklos, Ursa Thodor, Lup
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Săptămânal (hebdomatatum) aceştia aprovizionau cu cărbuni topitoria de fier
şi anual achitau o taxă de 13 florini ungureşti pentru folosirea suprafeţelor
agricole54.
În Poiana (Possessio Pojana) locuiau 22 de gospodari, dintre care 12
erau capi de familie55. Plăteau o taxă de 20 florini ungureşti pentru folosinţa
suprafeţelor agricole şi o alta de 100 florini ungureşti pentru pescuit, însă erau
scutiţi de dijmă în schimbul prestării muncii pentru topitoria de fier. În Leheceni
(Possessio Lechcsen) locuiau tot 22 de gospodari, din care 20 erau capi de
familie56. Aceştia achitau o taxă anuală de 25 florini pentru uzul terenurilor
agricole şi săptămânal (hebdomatatum) aprovizionau cu cărbuni topitoria de
fier (ferrifodinae)57. În Sălişte (Possessio Szilistye) vieţuiau 21 de gospodari,
dintre care 16 erau capi de familie. Plăteau anual 23 de florini ungureşti
pentru folosirea terenurilor agricole şi prestau săptămânal aprovizionarea cu
cărbuni a cuptorului de topit fier58. Achitau 23 de florini ungureşti anual pentru
folosirea terenurilor agricole şi prestau săptămânal aprovizionarea cu cărbuni
a cuptorului de topit fier59. În Băreşti (Possessio Baresd) vieţuiau tot 21 de
gospodari, din care 15 erau capi de familie60. Plăteau pentru uzul suprafeţelor
agricole 3 florini ungureşti şi săptămânal prestau munca de aprovizionare cu
cărbuni a cuptorului de topit fier61.
În Coleşti (Possessio Kolestd) locuiau 17 gospodari, din care 10 erau
capi de familie62. Ei achitau 18 florini ungureşti pentru folosinţa suprafeţelor
Demeter, Miklya Mircza, Csep Gyorgy, Path Gabor. Ibidem, f. 196
54
Ibidem.
55
iudex Georgius Ieremias, Ieremia Iovan, Farka Peter, Klipzko Peter, Opria Mihaly, Lucas
Flora, Sztancs Gyorgy, Nyeger Paul, Csoraj Ignat, Mocz Ignat, Balacson Nyekse, Bartos
Gyorgy. Ibidem, f. 199
56
iudex Petrus Matheo, Matheo Iovan, Guga Iovan, Guga Tamas, Kriszta Ursz, Matheo Ursz,
Onucza Mihaly, Onucza Ignat, Cudri Flora, Cudri Onucz, Cudri Mathei, Lisa Iovan, Floralni
Ignat, Csonka Togyer, Cudri Thoma. Boka Toma, Duma Ignat, Tomucza Istvan, Palku Flora,
Palku Petrus. Ibidem, f. 195.
57
Ibidem.
58
iudex Binsaj Peter, Krecz Ioan, Opussa Illyes, Petrucz Karacsony, Hegye Flora, Boja Mihaly,
Krecz Simeon, Boja Togyer, Mada Mihaly, Tulvan Iovan, Brath Petrucz, Tulya Mihaly, Hugye
Iovan, Kocsometye Iovan, Vepzeky Onyzul, Burta Miklos. Ibidem, f. 200
59
Ibidem
60
iudex Michael Ferencz, Georgius Ferencz, Ioan Dragics, Ioan Ungur, Lucas Hoo, Ignat
Thodan, Mattheus Popa, Franciscus Pascul, Ignat Paduran, Popa Kracson, Koruj Kracson,
Theodor Mocz, Bohta Medra, Ioan Fusta, Michael Boka. Ibidem, f. 193.
61
Ibidem.
62
iudex Moss Illia, Moss Iovan, Monye Lup, Adam Ignat, Szucs Onucz, Boska Deliman,
Szucs Iovan, Csiba Nyika, Deliman Triff, Monye Miklos. Ibidem, f. 201.
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agricole şi aprovizionau săptămânal cu cărbuni cuptorul de topit fier63. În
Briheni (Possessio Briheny) îşi duceau traiul 15 gospodari, din care 12 erau
capi de familie64. Întregul sat plătea 13 florini ungureşti pe an pentru folosirea
terenurilor agricole şi 80 de florini ungureşti pentru pescuit, în plus săptămânal
aprovizionau cu cărbuni cuptorul de topit fier65. În Hotărel (Possessio Hatar)
vieţuiau tot 15 gospodari, din care 14 erau capi de familie66. Ei achitau o taxă
anuală de 24 florini ungureşti în schimbul folosirii pământurilor domeniale şi
săptămânal aprovizionau cu cărbuni cuptorul de topit fier67.
Deşi zona Vaşcăului începuse să se reabiliteze economic în prima
jumătate a veacului al XVIII-lea, raporturile de muncă şi cele referitoare
la prestaţiile fiscale stabilite între supuşi şi stăpânul domenial au continuat
să fie subordonate pe mai departe vechilor cutume feudale, perpetuate din
generaţie în generaţie68, situaţie ce nu cadra cu sistemul normativ modern
adoptat şi cultivat în părţile occidentale ale Imperiului Habsburgic. Inevitabil,
intenţiile progresiste ale Curţii de la Viena aveau să se confrunte cu rezistenţa
şi conservatorismul stăpânilor domeniali faţă de tot ceea ce însemna novaţie
în materia ordinii de drept existente. Şi cum puterea centrală nu dispunea
de mijloacele legale menite să-i permită imixtiunea în afacerile stăpânilor
domeniali, decât numai în cazul când ar fi fost sesizată, ea a încurajat
instituţia petiţionării directe în beneficiul populaţiei ţărăneşti, instrument prin
intermediul căruia administraţia era îndreptăţită să intervină şi să demareze
anchete, invocând astfel necesitatea menţinerii ordinii publice69. Instituţia
fusese legiferată şi aplicată iniţial în provinciile Austriei şi apoi în celelalte
provincii ale imperiului, iar în Ungaria a fost introdusă prima oară în anul
1715 şi apoi reiterată în 172370.
Ibidem.
iudex Hanis Illia, Thoma Iovan, Moss Thodor, Laszlo Iovan, Hanczak Mihaly, Hanczak
Nyikes, Hancz Mihaly, Szeme Martony, Krosan Togyer, Hanko Mihaly, Buja Thoma, Dan
Lata. Ibidem, f. 202.
65
Ibidem.
66
Petru Hataran, Gugye Togyer, Szava Mihaly, Gyurko Mihaly, Gyurko Gyorgy, Gyurko
Petrucz, Balint Peter, Kocza Gyurka, Percsa Ieremia, Kotoran Togyer, Klepcsa Gavrilla,
Klepcsa Philep, Klepcsa Iovan, Torok Ferencz. Ibidem, f. 203.
67
Ibdem.
68
Petra Matyas-Rausch, Locul domeniului de la Beiuş şi al extragerii locale a minereurilor
metalifere în guvernarea economică a Principatului (1571-1613), în „Oradea, poarta
Ardealului…”, p. 59-91
69
Gheorghe Gorun, Reformismul austriac şi violenţele sociale din Europa Centrală 17501800, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1998, p. 115-116.
70
Marczali Henrik, Mária Terézia 1717-1780, A Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1885,
63
64
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În acest context, în timpul mandatului episcopului romano-catolic
Pál Forgách, împărăteasa Maria Tereza va reuşi să iniţieze şi în Bihor reformarea
perimatului sistem feudal al raporturilor dintre iobagi şi stăpânii domeniali. Într-o
primă etapă, litigiul ivit între Episcopia Romano-Catolică şi supuşii din satele
acesteia a fost aplanat printr-un rescript imperial emis în anul 1758, iar un an mai
târziu împărăteasa a transmis conducerii comitatului un proiect de „contract urbarial”
în opt puncte, menit să reglementeze sub aspect normativ toate relaţiile dintre supuşi
şi stăpâni, ce conţine şi precizări „individuale” specifice domeniilor episcopale de la
Beiuş, Beliu şi Vaşcău. Documentul a fost analizat de adunarea nobiliară a comitatului
în 29 ianuarie, după care a fost alcătuită o comisie însărcinată să formuleze o „opinie”
şi să o transmită la Viena. Din capitala imperiului, proiectul iniţial, amendat cu
observaţiile şi propunerile nobililor, s-a reîntors într-o formă finală, cu 12 puncte,
document ce a fost adoptat apoi în adunarea nobiliară din 6 mai 1759 şi prezentat ca
un prim „urbariu universal” aplicabil tuturor domeniilor nobiliare din comitat71.
După procesul de repopulare a aşezărilor şi cel de reglementare a
raporturilor dintre iobagi şi stăpâni domeniali, Curtea de la Viena a pornit
procesul de raţionalizare teritorială a aşezărilor rurale, consacrat sub numele
de „aliniere a satelor”, prin care administraţia centrală urmărea să concentreze
gospodăriile ţărăneşti ale fiecărei aşezări în unităţi teritoriale compacte,
generate dacă se putea de-a lungul unei uliţe principale, din care se ramificau
apoi o serie de uliţe secundare, care conducea către sectoarele economice,
agricole sau industriale, exploatate de săteni. Interesul puterii era acela de
a reda folosinţei agro-pastorale o serie de suprafeţe ocupate de gospodăriile
ţărăneşti răzleţe, apoi acela de a comasa mulţimea de cătune şi sălaşuri în
cadrul unor unităţii teritoriale săteşti mai mari şi nu în ultimul rând acela de
a obţine un mai bun control asupra comunităţilor umane trăitoare în satele
odată aliniate, atât sub aspectul menţinerii ordinii sociale, cât şi sub cel al
îmbunătăţirii colectărilor de biruri, dări şi taxe pe care iobagii le prestau
stăpânilor domeniali. Procesul s-a întemeiat pe reglementarea urbarială emisă
în acest sens de puterea centrală, în anul 1767, pentru a fi aplicată în Ungaria72.
În Ţinutul Beiuşului, „aliniere a satelor” a demarat în cursul anului
73
1773 . În locul gospodăriilor răzleţe şi răsfirate de odinioară, locuinţele şi
p. 200. Apud: Gheorghe Gorun, Dimensiunile violenţelor din mediul ţărănesc transilvănean
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în „Historica”, nr. XLI, Cluj-Napoca, 2002, p.
355-361
71
Papp Klára, Prestaţii iobăgeşti în comitatul Bihor în perioada reglementării urbariale, în „Historica”,
nr. XLI, Cluj-Napoca, 2002, p. 361-368
72
Paul Cernovodeanu, Nicolaie Edroiu (coordonatori), Istoria Românilor, vol. IV, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 145-146.
73
Virgil Maxim, Ioan Godea, Consideraţii istorice şi demografice privind evoluţia tipologică
a aşezărilor rurale din nord-vestul României, în „Biharea”, 1974, p. 30-31
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gospodăriile localnicilor vor fi înşiruite acum pe laturile uliţelor principale
ce străbat fiecare sat în parte, iar apoi pe laturile vreunor uliţe secundare sau
pe malurile vreunui pârâu ce coboară de pe culmile ce străjuiesc aşezările.
Tipologia localităţilor din zona noastră de cercetare poate fi lesne analizată pe
baza ridicărilor topografice care au condus la întocmirea „hărţilor iozefine”
(1782-1785), care scot în evidenţă faptul că aşezările din acest areal trecuseră
deja prin procesul de comasare şi aliniere.
Această sistematizare teritorială va constitui cea de a doua caracteristică
tipologică a aşezărilor din zonă. Pornind de la răsărit către apus, comunele şi
satele lor aparţinătoare sunt amplasate pe terasele ce mărginesc cursul Crişului
Negru şi urmăresc traseul drumului ce leagă Oradea de Deva, sau „drumul
ţării”, cum este el botezat de săteni. În ultimul pătrar al veacului al XVIIIlea, când au fost efectuate ridicările topografice, actuala aşezarea Criştioru
de Jos era alcătuită din două vetre de locuire. Prima, „Also Kristior”, avea
gospodăriile aliniate de-a lungul uliţei principale şi de-a lungul unei alte uliţe,
pe latura răsăriteană, paralelă cu cea principală şi despărţită de aceasta de cursul
unui afluent al Crişului (fig. 5). Din uliţa principală se desprindea un drum ce
urca către a doua vatră de locuire, „Kristior”, spre răsărit, cu gospodării mai
puţine, dar aliniate şi acestea de-a lungul unei uliţe principale (fig. 6).
Foarte aproape de această a doua vatră, pe culmile ce o străjuiesc înspre
nord, se afla aşezarea Criştioru de Sus (Felso Kristior), alcătuită din şase vetre
răzleţe de locuire, aflate la distanţe apreciabile una faţă de alta (fig. 9). Era
singura aşezare care se mai încadra în categoria satelor răzleţe şi care a rămas
nesistematizată, celelalte două aşezări, care aparţin astăzi comunei Criştior,
respectiv Săliştea de Vaşcău (fig. 7) şi Poiana (fig. 8) având gospodăriile
aliniate fiecare de-a lungul câte unei uliţe principale ce urmează cursurile
pâraielor ce coboară de pe versanţii nordici către Crişul Negru (fig. 10).
Aşezările următoarei comune, Cărpinet (Kerpenied) erau şi ele amplasate
pe terasele descrise de-a stânga şi de-a dreapta Crişului Negru ori pe cele ale
afluenţilor acestuia, urmând fiecare dintre ele traiectul unui drum ce le asigura
legătura cu „drumul ţării” (fig. 14). Cea mai modestă la acea vreme, ca număr
de gospodării şi ca întindere, era localitatea Cărpinet. Satul avea o structură
liniară, cea mai mare parte a gospodăriilor fiind plasate de-a lungul drumului
ce lega aşezarea cu satul vecin, Leheceni, şi doar o mică parte a acestora pe
drumul principal, ce lega Vaşcăul de Criştior. De altfel, o foarte mică distanţă
despărţea vatra Cărpinetului de cea a Vaşcăului. Gospodăriile din sectorul
sudic al satului erau riverane unuia dintre afluenţii Crişului Negru, care la
rândul său era alimentat de un alt pârâu ce cobora din munţii din proximitate
(fig. 11).
Satul Călugări (Kallugeri) avea o structură liniară, gospodăriile erau
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aliniate de-a lungul uliţei principale, drumul care leagă aşezarea, la nord, cu
satul vecin Izbuc (Sohodol), iar spre sud cu satul Aciua (judeţul Arad), peste
munţi, respectiv cu Criştiorul spre răsărit. Din drumul principal se desprinde
o singură uliţă, spre sud-vest, care leagă satul, tot peste munţi, cu localităţile
Poiana şi Brusturi din judeţul Arad (fig. 12). Şi Izbucul avea o structură liniară,
gospodăriile fiind aliniate pe cele două flancuri ale uliţei principale, respectiv
drumul ce lega aşezarea cu Vaşcăul, la nord, şi cu Călugări la sud. Din vatra
satului se desprindeau două uliţe, spre apus, care duceau, peste munţi, către
satele vecine Crocna şi Zimbru, din judeţul Arad, iar spre răsărit, alte două
uliţe duceau către Cărpinet (fig. 13). Satul Leheceni (Lessen) avea o structură
liniară, cu gospodăriile aliniate de-a lungul uliţei principale, drumul care-l
lega la apus cu Cărpinetul şi la răsărit cu Săliştea de Vaşcău. Paralel cu acest
drum, în sectorul sudic, vatra satului era scăldată de un afluent al Crişului
Negru. O singură uliţă se desprinde din vatra satului, ea urcă spre Vărzarii de
Sus, în nord (fig. 7).
În aceleaşi tipare tipologice se încadrau şi aşezările actualei comune
Lunca (fig. 21). Aşezarea Lunca (Lunka) este comasată cu aşezarea Urseşti
(Lunka-Urzest), cel puţin administrativ, pentru că în teren cele două sate îşi
vor păstra identitatea şi structura până în zilele noastre, caracteristici cultivate
pe mai departe în conştiinţa localnicilor. Ambele aşezări sunt amplasate pe
malul stâng al Crişului Negru şi sunt străbătute, de la vest la est, de câte o
uliţă principală care le asigură legătura, după traversarea râului, cu drumul
Oradea-Deva. Legătura dintre cele două este asigurată de o uliţă, cu traiectul
nord-sud, ce coboară pe lângă poalele munţilor din proximitatea apuseană a
ambelor aşezări. Biserica, probabil folosită în comun de localnicii aşezărilor,
este ridicată pe extravilanul malului drept al Crişului (fig. 15).
Satul Briheni (Brehen) este aşezat pe valea pârâului omonim, la apus
faţă de localitatea Lunca, o vatră locuită fiind amplasată pe malul stâng,
iar cealaltă pe malul drept al pârâului, gospodăriile acestora fiind înşiruite
de-a lungul a câte unei uliţe principale ce dă înspre drumul ce urmează în
paralel cursul pârâului. Pe „harta iozefină” se mai distinge o a treia vatră de
locuire, mai mică, amplasată în amontele văii Brihenilor, aceasta având o
structură similară vetrei principale mai devreme amintite. Drumul principal,
mai devreme amintit, cobora către localitatea Lunca şi asigura astfel accesul
sătenilor la „drumul ţării” (fig. 16). Satul Hotărel (Hattár) este amplasat la
nord faţă de localitatea Lunca (reşedinţa comunei), tot pe partea stângă a văii
Crişului Negru, iar legătură cu „drumul ţării” o are asigurată de drumul ce
coboară din munţii învecinaţi, traversează vatra satului, apoi Crişul, şi intră,
printr-o uliţă, în localitatea Ştei. Structura aşezării, surprinsă de topografii
austrieci în anii 1782-1785, este liniară, cu gospodăriile aliniate de-a stânga
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şi de-a dreapta uliţei principale, uliţă ce urmează în paralel cursul pârâului
omonim ce străbate satul, şi cu biserica edificată în mijlocul aşezării (fig. 17).
Satul Sârbeşti (Zirbiest) este situat pe o terasă din partea dreaptă a
Crişului Negru, la sud faţă de localitatea Lunca, vatra satului desfăşurânduse de-a lungul a două uliţe paralele care, după ce traversează pârâul Văleşti,
coboară la drumul ce face legătura cu „drumul ţării”, şi de-a lungul unei a
treia uliţe care le uneşte pe celelalte două mai devreme amintite. Gospodăriile,
aşadar, sunt înşirate de o parte şi de alta a acestor uliţe, configuraţie imortalizată
de topografii austrieci la finele veacului al XVIII-lea (fig. 18). Satul Seghişte
(Segest) este amplasat pe un platou înalt aflat pe partea dreaptă a Crişului
Negru, la nord-est de aşezarea Lunca. Vatra satului se desfăşoară de-a lungul
uliţei principale, ce coboară de la nord către sud, şi care, după ce traversează
Valea Băiţei, întâlneşte drumul ce urcă de la satul Câmpani înspre satul
Ştei, asigurând accesul la „drumul ţării”. Configuraţia satului este liniară,
cu gospodăriile aliniate de-o parte şi de alta a uliţei principale, surprinsă în
„hărţile iozefine”. Biserica era pe atunci amplasată în extravilanul aşezării, în
partea apuseană a hotarului acesteia, pe partea dreaptă a drumului ce duce la
Ştei (fig. 19). Satul Şuştiu (Suszty) se află aşezat pe o terasă a malului stâng
al Crişului Negru, la poalele munţilor cu care se învecinează înspre apus, la
sud de localitatea Lunca şi vis-a-vis de vatra satului Sârbeşti, aflat pe malul
drept al Crişului. Structura aşezării este liniară, având gospodăriile aliniate
de-o parte şi de alta a uliţei principale, care se continuă înspre sud şi asigură
legătura satului cu „drumul ţării” prin vatra Băreşti a localităţii Vaşcău (fig.
20).
Cu mici diferenţe, în aceeaşi categorie tipologică se încadrează şi
aşezările ce alcătuiesc astăzi oraşul Vaşcău (fig. 27). Astfel, localitatea Vaşcău
(Vaskoh) era traversată pe atunci de „drumul ţării”, având cele mai multe
dintre gospodării aliniate de-a lungul acestei căi de comunicaţi, o altă parte
a gospodăriilor de-a lungul drumului ce o lega cu satul Vărzarii de Jos, către
nord-vest, iar o altă parte în vatra aşezării Băreşti, de-a lungul uliţei ce urca
înspre satul Vărzarii de Sus, către nord-est (fig. 22). Pe terasele ce mărgineau
stânga văii Crişului Negru se aflau amplasate satele Câmp (Kimpu) şi Coleşti
(Kolest), primul având gospodăriile aliniate de-a lungul drumului ce-l leagă
de Vaşcău, iar o parte dintre acestea aliniate pe drumul ce urcă înspre pădurea
din apropiere (fig. 23).
În nord-vestul luncii în care sunt aşezate aceste două sate, se află satul
Coleşti, cu gospodăriile aliniate în cea mai mare parte a lor de-a lungul unui
drum secundar ce-l leagă, prin două variante de comunicare, cu Vaşcăul. O altă
parte a gospodăriilor acestuia urmează traiectul meandricei uliţe principale ce
străbate aşezarea (fig. 24).
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Pe terasa ce mărgineşte partea dreaptă a văii Crişului, în zona piemontană
sunt amplasate satele Vărzarii de Jos (Also Versar) şi Vărzarii de Sus (Felso
Versar). Cel dintâi era alcătuit din două vetre de locuire, aflate la o distanţă
apreciabilă una faţă de cealaltă, şi avea gospodăriile aliniate de-a lungul câte
unei uliţe principale, care coborau într-un drum secundar, paralel cu „drumul
ţării”, şi care le asigura legătura cu Vaşcăul (fig. 25). Satul Vărzarii de Sus,
în schimb, avea o structură omogenă, gospodăriile acestuia erau aliniate de-a
lungul uliţei principale, adică drumul secundar mai devreme amintit, care îi şi
asigura legătura cu Vaşcăul, trecând prin vatra aşezării Băreştilor, ce era lipită
de cea a Vaşcăului (fig. 26).

Fig. 1 – Sigiliul loc. Băreşti

Fig. 2 – Sigiliul loc. Coleşti

Fig. 3 – Sigiliul loc. Vaşcău

Fig. 4 – Sigiliul loc. Vărzarii de Sus74

Augustin Ţărău, Op. cit., p. 48, 62, 123, 124.
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Fig. 5 – Planimetria satului Criştioru de Jos

Fig. 6 – Planimetria satului Criştior
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Fig. 7 – Planimetria satului Leheceni împreună cu Săliştea de Vaşcău

Fig. 8 – Planimetria satului Poiana
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Fig. 9 – Planimetria satului Criştioru de Sus75

Fig. 10. Localităţile şi hotarele de azi ale comunei Criştior
(D:\Documente\dictionar loco\HartijudBihor)
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Fig. 11 – Planimetria satului Cărpinet

Fig. 12 – Planimetria satului Călugări

Fig. 13 – Planimetria satului Izbuc76
76
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Fig. 14. Localităţile şi hotarele de azi ale comunei Cărpinet
(D:\Documente\dictionar loco\HartijudBihor)

Fig. 15 – Planimetria satului Lunca

https://biblioteca-digitala.ro

Caracteristici tipologice ale satelor și gospodăriilor țărănești ...

Fig. 16 – Planimetria satului Briheni

Fig. 17 – Planimetria satului Hotărel
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Fig. 18 – Planimetria satului Sârbeşti

Fig. 19 – Planimetria satului Seghişte
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Fig. 20 – Planimetria satului Şuştiu

Fig. 21. Localităţile şi hotarele de azi ale comunei Lunca
(D:\Documente\dictionar loco\HartijudBihor)
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Fig. 22 – Planimetria aşezării Vaşcău

Fig. 23 – Planimetria satului Câmp

Fig. 24 – Planimetria satului Coleşti
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Fig. 25 – Planimetria satului Vărzarii de Jos

Fig. 26 – Planimetria satului Vărzarii de Sus77
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Fig. 27. Localităţile şi hotarele de azi ale oraşului Vaşcău
(D:\Documente\dictionar loco\HartijudBihor)

https://biblioteca-digitala.ro

MĂSURI ECONOMICO – SOCIALE ÎN ANII 1933 ȘI 1934
PRIVIND PIAȚA DE CEREALE ȘI PÂINE ÎN BIHOR
						
SABINA HORVATH*
ECONOMIC AND SOCIAL MEASURES IN 1933 AND
1934 CONCERNING THE MARKET FOR
CEREALS AND BREAD IN BIHOR
In order to produce this article we used documents illustrating the reality of rural
society in Bihor and the rest of the country, in difficult economic conditions of the economic
crisis accentuated by the bad weather for agriculture. The documents in the national archives
and the press of the time described the reality of 1933 when the main cereals (wheat and corn)
failed to bake, due to rainy weather and cold temperatures. The Romanian state by diverging
measures of protection came to the support of the peasants by granting the necessary quantities
of grain for sowing in 1934. The distribution was made in the form of a loan (cereals for
cereals), for payment or as payment in kind through the participation of peasants in repairing
roads in the county. The institutions involved in the process were the Ministry of Agriculture
of Romania and the county prefectures. In the study we have attached tables of the disastrous
situation of the 1933 corn harvest in the whole Bihor county.
Key words: cereals, corn, wheat, Bihor county, harvest

Perioada dintre cele două războaie mondiale în spațiul românesc întregit
au stat sub semnul permanentelor măsuri de unificare a realităților economico
– sociale. Pe toate palierele societății se simțea nevoia unei integrări a
domeniilor de activitate într-un organism centralizator care să ofere apoi
mecanisme omogene de funcționare. Deceniul al treilea al secolului XX în
România s-a înscris în acestă dorință de refacere națională pe toate planurile,
dar marcat la finalul său de o criză economică apărută la nivel internațional și
în care România a fost angrenată asemănător altor state tinere și cu economii
firave. După perioada propriu-zisă a crizei economice dintre 1929 și 1933,
când semnele redresării începeau să se ivească, practica țărilor occidentale
în deceniul al patrulea al secolului al XX-lea a însemnat elaborarea de
reglementări protecționiste asupra industriei și agriculturii. România s-a
încadrat pe același curs în măsura posibilităților unei țări a cărei economie era
dominant agrară și cu productivitate scăzută1. În anii imediat următori profilul
economic al țării a rămas neschimbat, între 1931 și 1935 se cultiva cu cereale
*Muzeul Tarii Crisurilor; contact@mtariicrisurilor.ro
1
***Istoria Românilor, vol. VIII, Editura Enciclopedică, București, 2003, p. 86-87
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87,6% din totalul suprafețelor arabile2 iar consumul de cereale se cifra la 202
kg. într-un an pe locuitor în România, cel mai mare din Europa și 18 kg. de
carne pe locuitor într-un an - cel mai mic din Europa. Aceste date reflectau
nivelul de trai scăzut, corespunzător veniturilor la fel de reduse și o putere de
cumpărare slabă la nivel de țară3.
În acest context se încadrează normele trimise de la București către
autoritățile teritoriale, în speță și către Prefectura Județului Bihor, în situația
unui an complicat pentru agricultura locală dar și națională așa cum reiese din
documentele studiate. Anul 1933 s-a caracterizat din punct de vedere climatic
prin ploi și temperaturi scăzute în care producția de cereale a avut serios de
suferit. Adresa numărul 5.099 din 1934 a Serviciului Central de Aprovizionare
deplângea spre exemplu, situația recoltei de porumb din 1933. Porumbul
neajungând la coacere „din cauza timpului neprielnic...”, „conținând o mare
cantitate de apă și în acestă stare era impropriu consumului și dăunător
pentru sănătate”. În consecință Prefectura Județului Bihor prin instituțiile
din subordine trebuia să verifice morile existente în a nu măcina porumb
umed. Morarii care procedau altfel urmau să fie sancținați iar țăranii trebuiau
îndemnați să-și usuce cerealele înainte de măcinare4. Ministerul Agriculturii
în colaborare cu Ministerul Sănătății, în 30 ianuarie 1934 a emis un ordin prin
care dispuneau „oprirea consumului de porumb umed sau alterat împiedicând
astfel propagarea boalelor...; înterzice cu desăvârșire întrebuințarea ca hrană
și măcinatul de către morari a porumbului de rea calitate, necopt și alterat;
populația și morarii care nu se vor conforma acestei ordonanțe vor fi pedepsiți
conform legilor în vigoare”5. Pentru a face cunoscut ordinul s-au emis la
nivel național tipărituri care însumau practici de uscare a porumbului pentru
hrana umană și însămânțare numite «Instrucțiuni pentru alegerea, păstrarea
și uscarea porumbului de hrană pe cale naturală și artificială, aparținând
micilor gospodării”. Înstrucțiunile au fost centralizate în șase capitole, pe
activități specifice precum - lucrările de făcut în pătul; păstrarea porumbului
pentru sămânță; păstrarea porumbului pentru hrană; uscarea porumbului
pentru nevoile zilnice ale gospodăriilor; uscarea cantităților mari de porumb
pentru hrană; amenajările ce urmează a se face localurilor găsite disponibile
Ibidem, p. 108
Ibidem, p. 123-124
4
ANDJBH, Fond Prefectura Județului Bihor, inv. 84/ 1934, f. 39, 41
5
Ibidem, f.37, 38, 40
2
3
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în acest scop6 (vezi Anexa nr. 1). În» Gazeta de Vest» din 9 iulie 1933 s-a scris
despre situația zonei rurale a județului Bihor și cu preponderență a Vașcăului
unde s-au semnalat „cazuri multe de pelagră” și de manultriție, determinate
de criza economică interbelică și accentuate de condițiile nefavorabile pentru
coacerea principalelor cereale7. Spre comparație, într-un articol din Gazeta
de Transilvania nr.79 din 12 octombrie 1933 s-a relatat situația agricolă a
județului Brașov „care a avut de suferit în acest an datorită timpului neobișnuit
de ploios și rece ....multe din culturile de vară au dat o producție subnormală,
iar dintre cele de toamnă cultura porumbului este compromisă....recolta anului
1933 va fi de calitate inferioară și în restul țării”8. Așadar măsurile luate pentru
a ajuta populația cuprindeau toate regiunile țării lovite de calamitate. Pe acest
fond, în 4 aprilie 1934 Ministerul Agriculturii și Domeniilor a emis ordinul
cu numărul 77.529 prin care a reclamat slaba recoltă de porumb din anul
precedent la nivel național, motiv pentru care considera important să se știe
cantitatea exactă de porumb bun pentru sămânță „ce se găsea în țară”9. În act
s-a menționat faptul că cea mai mare parte din porumbul strâns în toamna
anului 1933 s-a constatat că a fost umed nerealizându-se „uscarea arificială”.
Așadar la începutul primăverii anului 1934 s-a putut constat că o mare parte din
recoltă nu era potrivită nici pentru însămânțat și nici pentru hrana populației.
Ministerul Agriculturii și Domeniilor a solicitat autorităților locale
din Bihor realizarea unui „tablou” prin care primăriile din județ să ilustreze
procentual totalul recoltei de porumb alterat. Raportul a trebuit să conțină date
despre: „suprafața de pâmânt însămânțată în anul 1933 în hectare”, „cantitatea
de porumb recoltat în vagoane sau în kilograme”, „cantitatea în vagoane sau
kg. de porumb bun”, „cantitatea în vagoane sau kg. de porumb stricat”, „cât
la sută din porumbul recoltat reprezenta cantitatea stricată”. Raportul cădea în
sarcina notarilor primăriilor și era întocmit „pe baza constatărilor personale
lipsite de exagerări și totalizat pe comune”. Notarii erau răspunzători de
veridicitatea datelor oferite care trebuiau înaintate Prefecturii până la data de
22 aprilie 193410. Astfel că toate plășile din județul Bihor au centralizat datele
Ibidem, f. 3
Ioan Marinescu, Aspecte ale crizei economice din 1922 – 1933 în orașul Oradea, în Centenar Muzeal Orădean, Oradea, 1972, p. 410; Gazeta de Transilvania, nr. 79/1933, Brașov, 12
octombrie1933, p. 2
8
Gazeta de Transilvania, nr. 79/1933, Brașov, 12 octombrie, 1993, p. 2
9
ANDJBH, Fond Prefectura Județului Bihor, inv. 84/ 1934, f. 68
10
Ibidem
6
7
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cu situația recoltei din 1933: plasa Tileagd11, plasa Sălard12, plasa Centrală13,
plasa Salonta14, plasa Ceica15, plasa Beliu16, plasa Vașcău17, plasa Beiuș18 (vezi
anexele nr.2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11); din plasa Beiuș, pentru comuna urbană
Beiuș primăria a înaintat un tablou separat din care reiese că suprafața de
porumb semănat în 1933 a fost de 405 hectare, recolta fiind de 48 de vagoane
porumb din care porumbul bun fiind de 15 vagoane iar cel alterat de 33 de
vagoane, cantitatea alterată din total fiind de 70 %19; comuna urbană Salonta a
avansat propriul tablou prin care se semănase în 1933 o suprafață de 3.000 de
hectare, recoltându-se 450 vagoane de porumb din care cel bun reprezenta doar
54 de vagoane iar cel stricat însemna 396 vagoane, astfel că 88% din recoltă
era de nefolosit20. După cum se poate observa în anexe, statistica cantităților
de porumb recoltate s-a măsurat în kg. fapt explicat prin cantitățile mici care
s-au obținut, nefiind posibilă măsurarea nici măcar într-un ¼ de vagon21.
Într-un tablou final al pierderilor suferite în întregul județ Bihor,
Ministerul Agriculturii a fost informat că suprafața însămânțată cu porumb
în anul 1933 a fost de 87.389 de hectare; producția medie pe județ fiind de
1.690 kg. la hectar pentru proprietatea mare care însemna de circa 4.500
hectare cultivate cu porumb; producția medie de 1.095 kg. la hectar pentru
proprietatea mică ce reprezenta restul suprafeței de 82.889 hectare cultivate
cu porumb. Recolta totală de porumb pe județ a fost de 9.836 de vagoane, un
vagon însemnând 10.000 kg. Din care în 150 de comune situate în regiunea de
șes recolta a însemnat 6.500 de vagoane iar cantitatea de porumb alterat fiind
de 1.650 vagoane ceea ce reprezenta 30%. În alte 100 de comune din zona
deluroasă în care recolta de porumb a însemnat 2.800 vagoane s-au alterat
1.000 de vagoane reprezentând 40% din total. Regiunea de munte s-a dovedit
a fi cea mai afectată, din 170 de comune cu o producție totală de 536 vagoane
cu porumb, s-au alterat 300 de vagoane reprezentând 50%22. Din constatările
Ibidem, f.45
Ibidem, f.47
13
Ibidem, f.48
14
Ibidem, f.50
15
Ibidem, f.63
16
Ibidem, f.65
17
Ibidem, f.67
18
Ibidem, f.70
19
Ibidem, f.52
20
Ibidem, f.53
21
Ibidem, f. 81
22
Ibidem, f.73
11

12
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celor care au întocmit rapoartele pierderile semnalate păreau a fi cele reale
„pentru că în multe locuri populația a căutat prin diferite mijloace să își usuce
porumbul”23. În anexe se poate observa cum localități întregi din Bihor au
avut afectată cel puțin 50% din cantitatea de porumb. Satele de deal înalt sau
munte au avut cele mai mari prejudicii la recolta de porumb, multe dintre ele
având afectată întreaga recolta. Așa de pildă în plasa Vașcău era specificat că
porumbul a fost cules necopt și folosit ca hrană pentru vite (vezi Anexe nr.7,
8, 9).
În diverse documente trimise, la începutul anului 1934, de către
Ministerul Agriculturii către Prefectura Județului Bihor, s-a invocat situația
negativă prezentată mai sus, așa fiind de plidă o adresă din 17 ianurie 1934
în care se preciza că „siliți de împrejurări” atât Ministerul Agriculturii cât și
Prefectura Județului Bihor trebuiau să se ocupe în anul 1934 de aprovizionarea
cu porumb de sămânță și hrană24. Erau considerate „operațiuni comerciale” cu
grad de risc financiar atât pentru stat, putându-se pierde sume mari de bani,
așa cum s-a petrecut în alte situații similare. Unul dintre posibilele riscuri
ar fi fost alterarea cantităților de cereale în timpul transportului către zonele
deficitare; se putea adăuga incorectitudinea unor funcționari ai statului care
ar fi putut prejudicia întregul proces de aprovizionare; sau puteau interveni
greșeli în restituirea porumbului pentru însămânțat din recolta viitoare.
În multe alte situații din trecut restituirea nu s-a mai realizat din „toleranță
sau neglijență” iar recuperarea creanțelor nu a mai avut loc. Din aceste
cauze Ministerul Agriculturii considera mult mai sigur ca prefecturile să nu
aibă acestă sarcină de a plăti sămânța din surse proprii, ci finanțarea să fie
făcută prin sucursala locală a Băncii Naționale25. Astfel că fonduruile pentru
cumpărarea de grâu și porumb pentru însămânțare ar fi fost împrumutate
de către Ministerul Agriculturii și trimise apoi în județe, sume care generau
dobânzi26. Operațiunile de aprovizionare cu cantitățile necesare de cereale
de sămânță („în regiunile unde era nevoie”) erau făcute de către Centrala
Cooperativa de Import- Export, așa încât prin aceasta s- au distribuit 1.200
de vagoane cu porumb, în „condiții grăbite” invocându-se urgența distribuirii
pentru a fi făcute însămânțările27. Circumstanța a arătat că instituția amintită
Ibidem, f.73
Ibidem, f. 5
25
Ibidem, f.5
26
Idem, inv. 85/1934, f. 170
27
Idem, inv. 84/ 1934, f.7
23
24
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mai sus, desemnată ca intermediar în procurarea cerealelor de la producători,
s-a dovedit a fi nepotrivită datorită numeroaselor reclamații primite la minister
„încă din primele zile ale distribuirii”. Reclamațiile se refereau la calitatea și
prețul porumbului, fiind de calitate inferioară „murdar, amestecat cu varietăți
și calități, umed, mucegăit uneori, așa încât în unele cazuri atât prefecturile
cât și sătenii au refuzat să îl primească...”. O altă parte a nemulțumirilor a
fost reprezentată de prețurile practicate, fiind mult prea mari chiar și peste
prețul comercial28. Cooperativa de Import - Export ar fi făcut achizițiile prin
alți intermediari, diferiți comercianți, generând costuri mai mari. Ministerul
Agriculturii atrăgea atenția că prețul de cumpărare al porumbului s-a situat la
14.000- 14.500 lei vagonul în localitatea de cumpărare29 ajungând în final la
prețul de neacceptat de 18.000 lei vagonul30. Inițial i s-a permis Cooperativei
Centrale de Import - Export adăugarea unui comison (nespecificat în document)
care ar fi trebuit să constituie profit, însă la prețurile practicate s-a consatat
un câștig mult prea mare pentru aceasta din urmă. Așadar Ministerul aducea
acuze asupra prețului exagerat chiar și pentru schimburile comerciale cele mai
profitabile existente în piață, dar și a calității inferioare a mărfii. Prefecturile din
Transilvania nemulțumite de intermediere și-au trimis proprii reprezentanți în
regiunile sudice ale țării pentru a cumpăra porumb, reușind să îl achiziționeze
mai ieftin și de o calitate mulțumitoare, distribuindu-l țăranilor la prețul de
16.000 lei vagonul, suma incluzând chiar și un oarecare comision31. Pentru
a descoperii orice formă de evaziune Ministerul Agriculturii a verificat în
localitățile de cumpărare prețul real al porumbului și a constatat că nu existase
preț mai mare de 14.000 lei pentru un vagon de „ porumb rece, măcinabil” de
calitatea superioară, ci chiar mai ieftin ajungând până la 11.500 lei vagonul în
funcție de calitatea mărfii. În consecință Ministerul a solicitat imperativ să i
se comunice prețul real, cum și de unde s-a făcut achiziționarea iar prețul real
să corespundă sortului32. Au existat suspiciuni legate de pierderile cantitatve
din porumbul trimis în țară, la primire constatându-se lipsuri. În consecință
Ministerul a cerut lămuriri de la Căile Ferate, acestea răspunzând că „era
imposibil ca în timpul transportului să se piardă”, ajungându-se la supoziția
prin care ar fi putut exista o înțelegere de evaziune între personalul magaziilor
Ibidem
Ibidem
30
Ibidem, f.6
31
Ibidem, f.6, 7 verso
32
Ibidem, f.6,
28
29
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Căilor Ferate și personalul Cooperative Centrale de Import Export, sustrăgând
în comun din cantitatea inițială33. Documentul menționează că în repetate
rânduri au fost solicitate răspunsuri din partea Cooperative Centrale dar fără
rezultat, așadar instituția era acuzată de incorectitudine34.
Condițiile de acordare ale cerealelor pentru însămânțare (grâu și porumb),
s-au înfăptuit contra cost, în schimbul unor lucrări necesare drumurilor din județ
sau sub forma schimbului în natură când cantitatea primită trebuia înapoiată
la recolta următoare35. Strângerea datoriei de cereale a fost sarcina Prefecturii
Județului Bihor care trebuia să recupereze de la toți „debitorii” din recolta
anului 1934 porumbul și grâul dat la schimb; adică 1 kg. grâu de sămânță
pentru 1 kg. grâu din noua recoltă, curat și de bună calitate iar pentru 1 kg.
de porumb de sămânță în știuleți se înapoia 1 kg. și jumătate de porumb din
recoltă nouă, uscat și de bună calitate. Dacă distribuirea s-a realizat în porumb
boabe pentru un kg. se returnau 2 kg. de porumb știuleți iar „porumbul primit
în schimb va fi în știuleți, bine copt și bine uscat, astfel ca să se poată păstra în
magazie sau coșare până la noi dispozițiuni” 36. Sumele care ar fi urmat să fie
recuperate din distribuirea cerealelor contra-cost trebuiau depuse în conturile
Ministerului Agriculturii la filiala locală a Băncii Naționale. Totodată trebuia
realizată „urgent” o comunicare cu privire la cantitățile de porumb sau grâu
primite de la săteni și depuse în depozitele statului37. Termenul de raportare
s-a prelungit destul de mult până în toamna anului 1934 când într-o adresă din
15 noiembrie în mod imperios se dădea termenul de 30 noiembrie ca limită
a raportării în caz contrar „întreaga gestiune” ar fi fost înaintată către înalta
Curte de Conturi38 .
Alături de preocupările pentru asigurarea necesarului de însămânțare
în anul 1934, s-a înregistrat un interes major pentru valorificarea cerealelor
panificabile, anume grâul și secara dar și a făinei și pâinii produse din acestea.
S-au avut în vedere măsuri pentru „înfrânarea și reprimarea speculei ilicite”,
așa cum se specifica în Jurnalul Consilului de Miniștri nr. 1.254 din 7 iulie
193439. Astfel că pe baza unei hotărâri a Delegației Economice a Guvernului
din 26 iunie 1934 s-a decis în articolul I ca „până la noi dispoziții să se
Ibidem, f.7 verso
Ibidem, f.7 verso, 8
35
Idem, inv. 85/ 1934, f. 169
36
Ibidem
37
Ibidem, f.169, 170
38
Ibidem, f.170
39
Idem, inv.84/1934, f.10
33
34
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interzică desfacerea făinei de grâu și secară amestecate cu orice alte făinuri; se
interzicea fabricarea și desfacerea pâinii din cerealele amintite amestecate cu
alte făinuri pusă în vânzare pe diverse sorturi; primăriilor nu li se permitea să
fixeze prețuri pentru făină și pâine decât cu autorizarea expresă a Ministerului
Industriei și Comerțului „40. Ca urmare au fost trimise către Prefectura
Bihor o adresă a Comisariatului Guvernului pentru valorificarea grâului41,
cuprinzând referiri la calitatea făinei măcinate la morile din județul Bihor
existând suspiciuni că acestea ar fi introdus „oarze și alte cereale leguminoase
ce le amestecă în măciniș”42. Prefectura Bihor transmitea primpretorilor din
plășile județului hotărârile venite din capitală, solicitându-se îndeplinirea
dispozițiilor de mai sus dar și aplicarea de sancțiuni pentru cei care le încălcau,
conform articolului 26 din Legea pentru înfrânarea și reprimarea speculei43.
Îngrijorările privind aceste amestecuri de cereale cu leguminoase veneau din
existența unui risc pentru sănătate dar și din diminuarea consumului de grâu,
ajungând ca raportul dintre cerere și ofertă să fie dezechilibrat. Toate aceste
erau consecințe nefavorabile care împiedicau exportarea grâului de calitate
„tocmai când economia națională are mai mare nevoie de plată”, se specifică în
document44. Îngrijorarea autorităților survenea pe fondul menționat mai sus, al
unui export care trebuia sporit în condiții de revenire din criza economică, iar
cerealele reprezentau o pondere importantă în exportul general al României45.
În consecință s-au solicitat analize și anchete asupra morilor din județ
pentru a identifica stocurile de cereale înmagazinate, prin luarea de mostre din
făină și analizarea acesteia într-un laborator al statului, numit Laboratorul de
Igienă, care își avea locația în Oradea pe Bulevardul Regele Ferdinand, dar
și către Comisariatul Guvernului pentru valorifiacrea grâului din București46.
Printr-un ordin al Prefecturii Județului Bihor s-au realizat pașii necesari pentru
controlul morilor din partea primăriilor care au delegat inspectori pentru a
face „anchete” la „toate brutăriile, morile, prăvăliile și stabilimentele ...” prin
care să stabilească ce stocuri de cereale aveau înmagazinate, dar și pentru
Ibidem; Semnatarii acestui act sunt: Gh. Tătărescu, N. Theodorescu, V.P.Sassu, Victor
Slăvescu, general adj. Angelescu, Dr. Angelescu, Ion Inculeț, R. Franosovici
41
cu un caracter general însă, astfel o considerăm trimisă și altor prefecturi din țară.
42
ANDJBH, Fond Prefectura Județului Bihor, inv.84/1934, f.9
43
Ibidem, f.12, 14, 36
44
Ibidem, f.9,11; adresa de la fila 9 este una generală cel mai probabil fiind adresată și altor
prefecturi din țară.
45
*** Istoria României, vol VIII, Editura Enciclopedică, București, 2002, p. 115 - 116
46
ANDJBH, Fond Prefectura Județului Bihor, inv.84/1934, f.11, inv. 85/1934, f. 116
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luarea de probe din făina găsită. Regula a fost ca probele să fie luate câte
două din fiecare stoc (câte 200 gr.47), din care una era trimisă spre analizare
iar alta era sigilată și lăsată proprietarului pentru a nu exista suspiciuni că
s-ar fi putut înlocui cu altele. Chiar și procesul verbal al costatării era alcătuit
în trei exemplare, dintre care unul a fost predat proprietarului, un altul se
păstrase la dosarul analizei iar al treilea se înaintase Prefecturii48 . Astfel de
exemple avem păstrate de la brutăriile din Salonta, după cum urmează mai
jos, colectându-se mostre de făină acolo unde s-au constatat stocuri, luându-se
câte o probă din făină albă și câte o probă din făină neagră, în sticle „astupate,
parafate și sigilate în fața proprietarului”:
- Brutăria văduvei lui Veiner Farcas, str. Kogălniceanu
- Brutăria lui Lakatos Emeric, str. Mețianu, nr. 43
- Brutăria soției lui Tömö Francisc
- Brutăria lui Crăciun Alexandru, str. Kogălniceanu
- Brutăria lui Bretter Maurițiu, str. Peleș, nr. 1
- Brutăria lui König Iuliu, str. Peleș, nr. 8
- Brutăria lui Manasc Emeric, str. Tache Ionescu, nr. 13
- Brutăria lui Erdäs Francisc, str. Gen. Moșoiu, nr.14
- Brutăria lui Vajnavszky Gáspár, str. Regele Ferdinand, nr.32
- Brutăria lui Reich Adalbert, str. Brătianu, nr, 23
- Brutăria Vigh Paul, str. Piața Victoriei
- Brutăria fraților Sternberg. Str. Regele Carol la II-lea, nr. 4649.
În cuprinsul plasei Salonta, mostre de făină au fost colectate doar de la
morile din Cefa, conform documentului în alte sate măcinatul s-a realizat doar
cu cerealele proprietarilor și nu pentru comerț, iar vama luată de la producători
se valorifica nemăcinată50. Plasa Marghita a raportat că probele de făină au
fost trimise „locului de drept”51. Plasa Centrală a comunicat luarea de probe
din făină și trimiterea acestora la Comisariatul Guvernului pentru valorificarea
grâului, București52. Comuna urbană Beiuș a înaintat către Prefectura Județului
Bihor în 25 martie 1935 darea de seamă prin care se anunța colectarea de mostre
de făină și trimiterea lor pentru analiză de asemenea la București. Au putut fi
luate probe de la o singură moară și anume de la „Moara și Uzinele Electrice
Idem, inv.84/1934, f . 29
Ibidem, f.15
49
Ibidem, f. 15, 16,17, 18, 19,20, 21, 22, 23,24, 29
50
Idem, inv. 85/1934, f. 122, 71 verso
51
Ibidem, f. 123
52
Ibidem, f. 125
47
48
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Fuzionate S. A.” din Beiuș, acesta fiind moară sistematică de capacitate mare
de măciniș53. În Beiuș s-au mai luat probe de făină și de la moara țărănească a
proprietarului Maior Crainic Aurel din str. Iazului nr. 2, moară cu o capacitate
mică de măciniș de 3 vagoane lunar care „în mod normal nu ține nici un fel
de făină ci doar macină pentru particulari ...”54. În plasa Ceica nu existau mori
sistematice sau depozite de făină așadar nici probe nu au fost colectate55.
Toate datele de mai sus probează situația dificilă din perspectiva
economică și socială a societății românești a decadei a - IV- a din secolul
XX, din care transpare condiția țărănimii aflată în imposibilitatea de a-și
asigura hrana „cea de toate zilele”. Așa cum s-a întâmplat și în trecutul istoric
în care circumstanțele unei calamnități naturale aducea societatea țărănească
în cele mai vulnerabile stări și în anii 1933- 1934 situația arată că resursele
acestei categorii sociale erau limitate. Se conturează imaginea agriculturii de
subzistență la nivel de țară, producția mecanizată fiind săracă comparativ cu
a altor state europene, fapt care a dus la un decalaj negativ atât la obținerea
bunurilor industriale cât și a celor agricole56. Condițiile de criză economică
coroborate cu neajunsurile pricinuite de condițiile climatice au necesitat măsuri
de protecție a societății rurale care reprezenta principalul furnizor de hrană
neprelucrată prin cultivarea cerealeor. Statul a devenit conștient că lăsarea
țărănimii fără ajutor în fața imposibilității de a cultiva pâmântul nu putea să
însemne decât atragerea unor consecințe negative asupra sectoarelor macro –
economice ale țării printre care exportul și sectorul de morărit. Măsurile de
protecție, așa cum rezultă din documente, s-au desfășurat în plan dublu – pe
de o parte era vital pentru agricultura țării asigurarea cantităților de cereale
de însămânțat și pentru hrana populației, iar pe de altă parte statul trebuia
să se protejeze în fața tentativelor de evaziune pe diverse niveluri. Chiar și
prin numirea concretă a celor care făceau distribuirea la prețuri prestabilite
se reușeau prejudicii majore încărcându-se prin diverse mecanisme povara
financiară a statului. Chiar dacă se află într-un plan secundar, o altă perspectivă
de protejare a populației a fost cea legată de sănătate, recomandându-se uscarea
cerealelor, în special a porumbului sau dispunerea unor verificări aupra calității
făinei. În acest caz putem spune că nu doar obștea rurală era ținta măsurilor
Ibidem, f. 116
Ibidem, f. 116 verso
55
Ibidem, f. 126
56
Academia Română, Istoria Românilor vol. VIII, Editura Enciclopedică, București, 2003, p.
123 - 124
53
54

https://biblioteca-digitala.ro

Măsuri economico - sociale în anii 1933 și 1934 ...

45

protective ci întreaga populație chiar și cea urbană care depindea în mare
măsură de aprovizionarea zilnică cu bunuri de primă necesitate și în special
de produse alimentare. Considerăm așadar că informațiile din documentele la
care facem referire se încadrează cu succes în cercetarea etnologică atât din
perspectivă rurală cât și urbană ținând seamă de interconectarea realizată de
schimburile pe baza cărora funcționa relația dintre sat și oraș. Între mediul rual
și cel urban s-au realizat dintotdeauna un transfer de bunuri bazat pe producție
și consum. În acestă conexiune ruralul era furnizor de produse prime precum
produsele agricole – cereale, animale sau ocazional produse meșteșugărești
tradiționale. Urbanul reprezenta debușeul în care orice putea fi de vânzare, dar
în care produsele alimentare reprezentau o constantă indiferent de condițiile
economice și sociale.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4.

1.
2.
3.

Tileagd
Bălaia
Poșoloaca
Uileacul
Crișa
Săbolciu
Tilecuș
Brusturi
Picleu
Orvișele
Păulești
Șerghiș
Surduc

Nr.
Comuna
crt.

de
140
220
250
180
200
80
95
87

120

287
165
150

Suprafața
însămânțată
cu porumb în
1933, în hectare

112.000
132.000
250.000
180.000
240.000
80.000
190.000
185.000

96.000

229.600
99.000
120.000

Cantitatea
de porumb
recoltat în
vagoane sau
kg.

74.700
22.000
100.000
90.000
120.000
40.000
110.000
105.000

72.000

37.000
110.000
150.000
90.000
120.000
40.000
80.000
80.000

24.000

30%
60%
60%
50%
50%
60%
60%
60%

40%

Cantitatea de porum Cât la sută
recoltat în vagoane din porumb
reprezintă Observații
sau kg.
cantitatea
stricată
bun
stricat
114.800
114.800 50%
16.500
82.500
60%
114.000
6000
20%

Tablou despre rezultatul recoltei de porumb pe anul 1933 din plasa
Tileagd.

Anexa nr.2:
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28.

25.
26.
27.

24.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Fâșca
Vârciorog
Țețchea
Hotar
Subpiatră
Săcădat
Sărand
Chijic
Copăcel
Borșa
Ineu
Husasău
Criș
Botean
Urvind
Telechiu
Țigănești
Criș

de

de

260

150
380
430

150

92
140
90
160
110
295
202
172
230
225
550

140.000

100.000
266.000
301.000

100.000

197.000
240.000
180.000
320.000
220.000
118.000
80.800
51.600
115.600
512.500
550.000

41.600

50.000
126.400
120/400

50.000

109.000
160.000
54.000
96.000
66.000
59.000
40.400
25.800
57.500
256.200
350.000

62.400

50.000
139.600
180.600

50.000

78.000
80.000
126.000
224.000
154.000
59.000
40.400
25.800
57.500
256.000
200.000

60%

50%
60%
60%

50%

60%
60%
70%
70%
70%
50%
50%
50%
50%
50%
36%
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200
145

Spinuș
Ciulești

13.
14.

11.
12.

Parhida
361
Niuved
283
Tămășeu
388
Vaida
160
Hodor
290
Sălard
790
Sântimbreu
320
Ciuhoi
255
Sfarnoș
180
Poclușa
de 123
Barcău
Sărsig
65
Hâncești
34

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

20
15

7
4

44
34
48
19
29
95
40
32
22
16

10
9

4
1½

28 ½
24
33
13
9
9
26 ½
16
11
9½

10
6

3
2½

15 ½
10
15
6
20
20
17 ½
16
11
6½

50%
40%

40%
60%

35%
30%
30%
30%
70%
70%
40%
50%
50%
40 %

Anexa nr.3 Tablou despre rezultatul recoltei de porumb pe anul
1933 din plasa Sălard.
N r . Comuna
Suprafața Cantitatea Cantitatea de porumb Cât la sută Observații
însămânțată de porumb recoltat în vagoane din porumb
crt.
cu porumb recoltat în
reprezintă
în 1933, în
vagoane bun
cantitatea
stricat
hectare
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Nadăr

Seliște
Gurbești
Sârbi
Fegernic

Sarcău
Almașul Mic

Burzuc

Chioag

Șișterea

Șușturogiu

Cetariu
Tăutelec
Roșiori

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28

440
115
615

84

182

115

250

54
62

74
55
310
190

110

46
12
74

9

19 ½

12

26 ½

6
6

7½
5
31
23

11

14
6
44

6½

11

7½

15

3½
3½

5
4
19
15 ½

7½

32
6
30

2½

8½

4½

11 ½

2½
2½

2½
1½
12
7½

3½

70%
505
40%

30%

40 %

40 %

40%

30 %
30%

30%
20%
40%
30%

30%
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nr.
crt.

Apateu
Cihei
Cordău
Șauaieu
Biharea
Cauaceu
Borș
Cheresig
Episcopia
Leș
Păușa
Mierlău
Șumugiu
Hidișelul de
Sus

Comuna

Suprafața
Cantitatea Cantitatea de porumb
însămânțată
de porumb recoltat în vagoane
cu porumb
recoltat în
în 1933, în
vagoane
hectare
bun
stricat
136
6
4
2
144
11
8
3
206
9
6
3
142
11
8
3
800
240
144
96
200
60
36
24
200
30
7
23
600
100
1
99
600
100
1
120
258
450
45
405
178
340
100
240
127
18
9
9
160
22
11
11
140
20
10
10

Anexa nr.4 Tablou despre rezultatul recoltei de porumb pe anul
1933 din plasa Centrală.

30%
40%
30%
35%
40%
40%
75%
99%
60%
90%
70%
50%
50%
50%

Cât la sută
din porumb
Observații
reprezintă
cantitatea
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

16.
17.
18.

15.

Hidișelul de
Jos
Nojorod
Chișirid
Regele
Ferdinand
Oșorhei
Fughiu
Alparea
Cheriu
Felcheriu
Paleu
Săldăbagiu
Sântandrei
Palota
Sântion
Sânmartin
Rontău
Haieu
Betfia
Sântelec
Santăul Mare
460
120
205
161
120
240
140
910
266
349
40
80
50
50
70
171

1052
223
460

63

13
6
12
11
6
48
28
28
34,5
70
8,50
17
10,50
10,50
15,50
58

120
25
50

9

7
3,6
7
6
3.6
24
14
7
8,5
54
6
12
7
7
10
30

60
12,5
25

5

6
2,4
5
5
2.4
24
14
21
26
16
2.50
5
3.50
3.50
5,50
27

60
12,5
25

4

45%
40%
40%
45%
40%
50%
50%
75%
75%
23%
30%
30%
33,3%
33,3%
35,4%
60%

50%
50%
50%

40%
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Santăul Mic
Seleuș
Tărian
Girișul de Criș
Toboliu
Uileacul de
Munte
Total

28
18,5
80
70
70
84
2448

80
103
600
500
348
125
10.743

9182

18
8
32
35
14
33
15298

10
10,5
48
35
56
51

60%
60%
60%
50%
80%
60%
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Roit
Berechiu
Sânicolau
Ciumeghiu
Ghioroc
Boiu
Tulca

300
250
531
877
1387
622
1000

25
19
53
106
36
75
100

10
7
13
15
12
30

15
12
40
21
30
50

60%
66%
76%
60%
40%
505

Anexa nr.5 Tablou despre rezultatul recoltei de porumb pe anul
1933 din plasa Salonta
Nr.
Comuna
Suprafața Cantitatea Cantitatea de porumb Cât la sută Observații
crt.
însămânțată de porumb recoltat în vagoane din porumb
cu porumb recoltat în
reprezintă
în 1933, în
vagoane
cantitatea
bun
stricat
hectare

35.
36.
37.
38.
39.
40.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gepiu
Bicaciu
Tămașda
Regina Maria
Arpășel
Mădăras
Mărțihaz
Cefa
Inand
Ateaș
Ant
Homorog
Total

280
310
845
398
478
400
300
594
346
335
480
838
10.571

42
5
50
23
78
40
27
10
6
6
7
50
758

21
4
15
8
31
12
8
5
3
3
1
28
226

28
0,50
30
13
47
30
20
6
10
4
6
32
394,50

67%
1%
60%
60%
60%
75%
75%
57%
53%
55%
80%
65%
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Ceica
Dușești
Cârpeștii Mici
Ceișoara
Corbești
Incești

Topești
Drăgești
Stracoș
Bucium
Bucuroaia
Cotiglet
Tășad
Dicănești
Lăzăreni

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

142
110
196
60
94
173
257
143
100

320
270
202
210
140
227
17
4
6
2
3
6
8
5
7

51
43
32
33
21
31
5
1
2
1
1
2
2
1
2

16
13
10
10
6
9
12
3
4
1
2
4
6
4
5

35
30
22
23
15
22
70%
70%
70%
50%
70%
70%
70%
80%
65%

70%
70%
70%
70%
70%
70%

În prezent
(n.n 1934)
în plasa
Ceica nu
există
porumb
depozitat.

Anexa nr. 6 Tablou despre rezultatul recoltei de porumb pe anul
1933 din plasa Ceica
Nr.
Comuna
Suprafața Cantitatea Cantitatea de porumb Cât la sută Observații
crt.
însămânțată de porumb recoltat în vagoane din porumb
cu porumb recoltat în
reprezintă
în 1933, în
vagoane
cantitatea
hectare
bun
stricat
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

27.
28.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Calea Mare
Mihileu
Gruilung
Bicăcel
Cărănzel
Cărăndeni
Lupoaia
Hodiș
Forosig
Dumbrăvița
Valea Mare de
Codru
Vintere
Săldăbagiu
Mica
Holod
Rogoz
Sâmbăta
Vărășeni
Copăceni
Rotărești
Ogești
180
160
175
150
50
58
55

265
320

110
90
40
40
25
60
117
92
109
110
110

12
11
14
15
5
5
5

16
20

8
7
3
3
2
5
11
9
10
11
11

3
2
6
7
2
2
2

4
5

3
2
1
1
1
1
5
4
4
5
5

9
10
8
8
3
3
3

12
15

5
5
2
2
1
4
6
5
6
6
6

70%
80%
60%
55%
60%
60%
60%

70%
75%

70%
65%
70%
70%
50%
80%
60%
60%
60%
60%
60%
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

198
224
117
109
105
244
216
42
76
110
80
55
6.536

Hidișel
Topa de Sus
Topa de Sus
Cârpeștii Mari
Crâncești
Dobrești
Luncasprie
Pomezeu
Câmpani
Vălani
Sitani
Spinuș
de

Pomezeu
Total

3
2
2
3
3
11
10
2
5
9
6
3

5.670.000 204.000
kg.
kg.

12
13
7
6
6
18
17
4
8
11
8
5
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kg.

364.000

9
11
5
3
3
7
7
2
3
2
2
2

75%
85%
70%
50%
50%
40%
40%
50%
40%
20%
25%
35%
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nr
crt.

Anexa nr.7 Tablou despre rezultatul recoltei de porumb pe anul
1933 din plasa Beliu
.
Suprafața Cantitatea
însămânțată de porumb Cantitatea de porumb
recoltat în kg.
Comuna
cu porumb recoltat în
în 1933, în
bun
stricat
kg.
hectare
Beliu
256
151.200
18.144
133.056
Benești
46
11.600
8.370
10.230
Bochia
49
19.600
6.420
13.180
Mocirla
192
153.600
95.232
58.368
Tăgădău
85
68.400
47.880
20.520
Archiș
95
38.000
1.200
1.300
Bârzești
87
34.000
600
900
Cărand
210
94.000
2.600
2.400
Groșeni
190
76.000
900
1.100
Nermiș
80
32.000
1.000
1.000
Sâc
170
76.000
2.000
2.000
Agriș
42
2.614
625
1.977
Botfei
37
2.609
670
1.977
Hășmaș
124
2702
733
2539
Clit
16
2.588
599
1.951
Cumănești
65
2.637
648
2.000
88%
55%
55%
46%
30%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
75%
75%
75%
75%
75%

Cât la sută
din porumb
Observații
reprezintă
cantitatea
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

17.
18.

Urviș
Craiova
(Craiva)
Chișlaca
Coroiu
Șiad
Rogoz
Mărăuș
Secaciu
Stoienești
Ciuntești
Hodișel
Ucuriș
Șușag
Tălmaciu
Total
202
165
115
45
165
80
75
135
145
195
157
82
3477

53
125
50.200
41.200
28.700
11.200
115.500
56.000
51.500
81.000
116.000
120.000
90.000
60.000
1.629.475

2.625
31.200
5.050
4.000
3.000
3.500
60.000
40.000
25.000
40.000
50.000
80.000
60.000
40.000
601.807

636
3.000
45.450
37.200
25.700
7.700
55.500
16.000
26.500
41.000
66.000
40.000
30.000
20.000
695.756

1.988
28.200
90%
905
90%
70%
48%
40%
54%
53%
58%
70%
70%
70%

75%
90%
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Vărzarii de
Jos

Vărzarii de
Sus
Cărpinet
Izbuc
Călugări

4.

5.

https://biblioteca-digitala.ro

Criștioru de
Jos

Criștioru de
Sus

9.

10.

6.
7.
8.

Vașcău
Câmp
Colești

1.
2.
3.

25

45

75
130
160

40

26

55
65
40

10.000

18.000

30.000
50.000
60.000

24.000

15.600

33.000
26.000
16.000

-

-

-

4.800

3.120

6.600
5.200
3.200

10.000

18.000

30.000
50.000
60.000

19.200

12.480

26.400
20.800
12.800

100%

100%

100%
100%
100%

80%

80%

80%
80%
80%

S-a cules
necopt și
s-a dat la
vite
S-a cules
necopt și
s-a dat la
vite

Porumbul
stricat
reprezinta
cereale
care s-au
dat la vite.

Anexa nr.8 Tablou despre rezultatul recoltei de porumb pe anul 1933
din plasa Vașcău
N r . Comuna
S u p r a f a ț a Cantitatea Cantitatea de porumb Cât la sută Observații
însămânțată de porumb recoltat în kg.
din porumb
crt.
cu porumb recoltat în
reprezintă
în 1933, în
cantitatea
bun
stricat
kg.
hectare
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

17.
18.

13.
14.
15.
16.

11.
12.

Leheceni
Săliște
de
Vașcău
Poiana
Băița
Fânațe
Câmpanii de
Sus
Hârșești
Câmpanii de
Jos
Sighiștel
Lunca
Briheni
Șuștiu
Sârbești
Hotărel
Seciu
Seghiște
Rieni
Petrileni
Ghighișeni

70
130
30
71
68
31
92
98
66
64
176

70
90

12
70
80
65

45
35

20.000
60.000
12.000
32.000
30.000
12.000
50.000
50.000
33.000
32.000
88.000

20.000
30.000

4.800
20.000
25.000
20.000

18.000
14.000

18.000
3.600
9.600
9.000
3.600
1.500
1.500
9.900
9.600
26.400

-

-

-

20.000
42.000
8.400
22.400
21.000
8.400
35.000
35.000
23.100
22.400
61.600

20.000
30.000

4.800
20.000
25.000
20.000

18.000
14.000

100%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%

Porumbul
stricat
reprezintă
recolta
culeasa
verde care
s-a dat la
vite.
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Valea Neagră
de Jos

Pietroasa
Gurani
Cociuba Mică
Total

42.
43.
44.

Sudrigiu
Lazuri de
Beiuș
Cusuiuș
Hinchiriș
Băleni
Dumbrăveni
Broaște
Brădet
Chișcău
Măgura
Valea Neagră
de Sus

41.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

30.
31.
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86
94
16
3.001

72

85
90
40
92
47
78
94
16
38

67
72

40.000
50.000
10.000
1.308.200

14.400

75.000
70.000
30.000
18.400
9.400
15.600
18.800
2.600
7.600

33.000
60.000

227.020

-

30.000
17.500
12.000
-

9.900
42.000

40.000
50.000
10.000
1.081.180

14.400

45.000
52.500
18.000
18.400
9.400
15.600
18.800
2.600
7.600

23.100
18.000

100%
100%
100%
83%

100%

60%
75%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

70%
30%

găsește
nimic din
recolta
anului
1933.

Idem
Cantitatea
întreaga
de recoltă
s-a
consumat
în prezent
nu se
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.

Nr.
crt.

Budureasa
Cărbunari
Saca
Săliște de
Beiuș
Teleac
Buntești
Ferice
Lelești
Poieni de Jos
Poienii de Sus
Săud
Căbești
Josani
Gurbești

Comuna

37
115
92
50
60
45
49
150
120

88
14
44
34
22.200
90.000
70.000
40.000
40.000
30.000
30.000
100.000
80.000

44. 000
7.000
26.400
20.400
30.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
70.000
50.000

22.200
60.000
60.000
20.000
30.000
20.000
20.000
30.000
30.000

44.000
7.000
26.400
20.400
100%
66%
66%
66%
66%
75%
66%
30%
25%

100%
100%
100%
100%

Suprafața
Cantitatea Cantitatea de porumb Cât la sută Observații
însămânțată de porumb
recoltat în kg.
din porumb
cu porumb recoltat în
reprezintă
în 1933, în
cantitatea
bun
stricat
kg.
hectare

Anexa nr.9 Tablou despre rezultatul recoltei de porumb pe anul
1933 din plasa Beiuș
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

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

Beiușele
Burda
Cresuia
Curățele
Nimăiești
Pocioveliște
Finiș
Fiziș
Ioaniș
Șuncuiuș
Pocola
Feneriș
Pietrani
Sânmartin de
Beiuș
Răbăgani
Albești
Cojdeni
Hidiș
Săucani
Săliște de
Pomezeu

259
105
181
117
89
86

142
53
41
135
284
74
200
45
50
87
98
121
98
132
325.000
20.000
30.000
20.000
17.500
10.000

213.000
80.000
60.000
202.000
426.000
111.000
120.000
80.000
40.000
70.000
98.000
121.000
98.000
132.000
250.000
17.500
250.000
17.500
15.000
10.000

43.000
16.000
12.000
41.000
81.000
22.000
20.000
10.000
10.000
20.000
88.000
109.000
88.000
119.000
75.000
2.500
5.000
2.500
2.500
2.500

170.000
64.000
48.000
161.000
345.000
99.000
80.000
70.000
30.000
50.000
10.000
12.000
10.000
13.000
21%
25%
17%
25%
17%
25%

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
90%
75%
70%
10%
10%
10%
10%
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46.
47.
48.
49.
50
51

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

38.

36.
37.

34.
35.

Roșia
Sohodol de
Lazuri
Remetea
Șoimuș
Pietreasa
Gelani
(Delani)
Drăgoteni
Meziad
Tărcaia
Tărcăița
Totoreni
Mierag
Uileacul de
Beiuș
Forău
Prisaca
Vălani
Borz
Ursad
Sănicolaul de
Beiuș

280
125
80
75
56
42

159
281
190
80
60
40
270

68

243
125

356
189

250.000
120.000
80.000
70.000
60.000
50.000

30.000
50.000
300.000
120.000
80.000
60.000
230.000

12.500

55.000
22.500

210.000
110.000

100.000
50.000
40.000
30.000
40.000
40.000

15.000
15.000
150.000
60.000
40.000
30.000
100.000

5.000

25.000
10.000

20.000
10.000

150.000
70.000
40.000
40.000
20.000
10.000

20.000
35.000
150.000
60.000
40.000
30.000
130.000

7.500

30.000
12.500

190.000
100.000

60%
57%
50%
56%
33%
20%

62%
80%
50%
50%
50%
50%
56%

58%

65%
45%

90%
90%
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

55.

52.
53.
54.

Șoimi
Urviș
Dumbravița
de Codru
Poclușa de
Beliu
Drăgănești
Belejeni
Mizieș
Negru
Sebiș
Talpe
Țigănești
Total

83
8
130
88
120
60
100
7.365

20

62
280
400

16.100
4.000
19.500
18.100
20.000
18.000
15.650
5.414.850

20.000

80.000
280.000
240.000

32.200
8.000
39.000
36.200
40.000
36.000
31.200
2.965.600

20.000

60.000
210.000
200.000

16.100
4.000
19.500
18.100
20.000
18.000
15.650
3.036.350

-

20.000
70.000
40.000

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

-

25%
25%
18%
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ASPECTE PRIVIND SITUAȚIA PRACTICĂRII OLĂRITULUI
DIN CRIȘANA ÎN ANII ȘAIZECI
AI SECOLULUI AL XX-LEA
IOAN GOMAN*
ASPECTS REGARDING THE SITUATION OF POTTERY MAKING IN CRISANA
IN THE 60’S 20TH CENTURY
The paper regards a series of information obtained during a work meeting in 1967
organized by Crisana Regional Museum and the Regional House of Traditional Creation in
Crisana with several potters from the area. The purpose of the meeting was finding solutions
to encourage local pottery making in a time when the craft was undermined by the beginnings
of industrialization enforced by the socialist economy. The importance of this manifestation
resided in the number of the participants – 40 potters out of a total of 72 that used to work
in the area and especially in the large number of issues discussed. It was a work meeting
in which the potters called into question the hardships they had been facing and proposed
solutions to revive the craft. Had then the authorities considered such solutions we would
have never witnessed the decay of this millennial occupation in these lands.
Key words: pottery, Crișana, Bihor, Țării Crișurilor Museum

Din marea varietate de meșteșuguri țărănești practicate în Țara Crișurilor
în secolul trecut, olăritul se numără printre cele care au stârnit, tot timpul, un
interes aparte din partea specialiștilor. Cercetările cu privire la acest subiect,
concretizate în studii de mai mică sau de mai mare amploare, de complexități
și structuri diferite, tratează o multitudine de aspecte ce țin de dezvoltarea și
evoluția acestui meșteșug, preponderent, în secolul al XX-lea. Cele mai multe
dintre acestea, cu o abordare mai generală asupra realităților lumii satului
din zona noastră, fac referiri la practicarea olăritului în contextul cercetării
întregului fenomen meșteșugăresc din Crișana. La acestea se adaugă altele
care fac referiri la practicarea acestuia doar în anumite centre sau localități
din zonă, iar cele mai multe, cu o abordare tematică mai dedicată acestui
subiect, au în atenție aspecte mai particulare ale acestuia ce se focalizează
fie asupra realizatorilor acestor obiecte (meșteri)1, fie asupra tehnologiei de
*Muzeul Țării Crișurilor; etnografie@mtariicrisurilor.ro
1
Tancred Bănățeanu, Arta populară în satele specializate din raionul Beiuș, Regiunea
Oradea, în Studii și cercetări de istoria artei, 1-2, București, 1954, p. 21-38; Boris Zderciuc,
Cu privire la situația social-economică în localitățile din sudul raionului Beiuș, Regiunea
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lucru, a tipului și morfologiei vaselor2, a modului de ornamentare3, de ardere
Crișana, specializate în meșteșuguri artistice de la mijlocul secolului al XVIII-lea până la
începutul secolului XX, în Studii și cercetări de etnografie și artă populară, București, 1965,
p. 53-65; Nicolae Dunăre, Răspândirea satelor specializate în meșteșuguri pe teritoriul
României, în Cibinium, Sibiu, 1967-1968, p. 23-69; Moise Popoviciu, Meseriași și negustori
în cercul Vașcoului, în Transilvania, nr. 10-12, decembrie 1914, p. 470-480; Aurel Chiriac,
Considerații istorice privind apariția satelor cu meșteșugari specializați, în Biharea, X,
Oradea, 1982, p. 109-126; Ioan Goman, Date despre evoluția meșteșugurilor din Crișana
în secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Biharea, XXXVIII,
Oradea, 2011, p.19-44; Barbu Ștefănescu (coord.), Aurel Chiriac, Ioan Goman, Stelian
Nistor, Agricultură, meșteșug și comerț la locuitorii zonei Beiușului în secolele XVIII-XX,
Editura Universității din Oradea, 2001, p. 161-181; Barbu Ștefănescu, Aurel Chiriac, Florica
Goina, Florian Costin, Locul meșteșugurilor tradiționale – spătărit și olărit – în viața satului
Valea Neagră de Jos, în Crisia, XVIII, Oradea, 1988, 488-500; Ioan Godea, Caracteristici
ale culturii populare din Bihor, București, 1977, p. 120-131; Idem, Zona etnografică Beiuș,
București,1982, p. 39-43; Tereza Mozes, Creatori populari din România din a doua jumătate
a secolului al XX-lea, în Biharea, XLI, 2014, Oradea, 2015, p. 255-291; Constantin Pavel,
Contribuții la etnografia Bihorului. Locuri și oameni din Munții Bihării, Beiuș, 1926, p. 6-13;
Tereza Mózes, Zona etnografică Crișul Repede, București, 1984, p. 67-78; Moise Popoviciu,
Contribuții la monografia comunei Leheceni, în Transilvania, nr. 6, anul 43, Cluj, 1912, p.
509-530; Angela Selegean-Butean, Portul și industria casnică din plășile Beiuș și Vașcău
(județul Bihor), în Transilvania, nr. 7-8, anul 73, Sibiu, 1942, p. 939-948; Aurel Chiriac,
Liviu Borcea (coord.), Monografia comunei Vadu Crișului, Editura Muzeului Țării Crișurilor,
Oradea, 2005, p. 134-143
2
Tereza Mózes, Ceramica albă din bazinul Crișului Repede – Vadu Crișului și Borod, în
Sesiunea științifică a muzeelor de etnografie și artă, 1966, București, 1972, p. 318-326; Idem,
Considerații privind istoricul olăritului din Oradea, în Biharea, X, Oradea, 1982, p. 127-155;
Idem, Ceramica populară din Bârsa, în Cibinium, Sibiu, 1967-1968, p. 131-139; Ioan Crișan,
Ioan Goman, Un ulcior descoperit la Cefa. Contribuții la cunoașterea începuturilor ceramicii
de Vadu Crișului, în Vasaria medievalia, II, Editura Accent, Bistrița-Cluj Napoca, 2010,
p. 16-21; Ioan Emödi, Ioan Goman, Centrul de olărit Tileagd (județul Bihor), în Biharea,
XXVI-XXVII, 1999-2000, Oradea, 2005, p. 57-92; Tereza Mózes, Contribuții la cunoașterea
centrelor de olărit din Beiuș, Marghita și Tileagd, în Crisia, XV, Oradea, 1985, p. 389-396;
Florin Mălai, Centrul de olărit Vadu Crișului, în Revista de istorie bihoreană, anul I, nr. 1,
Oradea, 2003; Cosmin Macavei, Aspecte privind meșteșugul olăritului în satul Leheceni, în
Revista bihoreană de istorie, anul III, nr. 5, Oradea, 2005, p. 52-54; Susana Tóth, Ceramică
țărănească de Ineu (jud. Bihor) în colecția secției de etnografie a Muzeului Țării Crișurilor,
în Biharea, IX, Oradea, 1981, p. 115-1159; Tereza Mózes, Ceramica din Vadu Crişului - locul
ceramicii albe din Vadu Crişului în istoria universală a artei ceramicii, Editura Arca, Oradea,
2011
3
Susana Tóth, Contribuții la cunoașterea meșteșugurilor din Bihor. O familie veche de olari
orădeni, în Contribuții la cunoașterea etnografiei din Țara Crișurilor, Oradea, 1971, p, 111125; Ioan Godea, Olarul Bursașiu Ilie, în Crișana, 17 octombrie, 1970; Idem, Meșterul olar
Faur Teodor din Bârsa, în Flacăra Roșie, 11 aprilie, 1971
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și desfacere a produselor4, precum și a evoluției în timp a unei atare practici
meșteșugărești5. Cu tot numărul relativ mare al studiilor care au în vedere
acest subiect, din păcate, prea puține sunt cele care insistă asupra condițiilor și
problemelor întâmpinate de olari în practicarea meșteșugului sau în desfacerea
obiectelor realizate.
Pentru a aduce un plus de informație cu privire la aceste aspecte,
ne propunem ca în cele ce urmează să ne aplecăm asupra unor probleme
întâmpinate de olari în practicarea acestui meșteșug, așa cum au fost ele
relatate de aceștia la o întrunire organizată, în data de 15 iulie 1967, de
Muzeul Regional Crișana și Casa Regională a Creației Populare Crișana. O
manifestare care a fost inițiată și susținută cu mult aplomb de reprezentații
acestor instituții, doamna Tereza Mozes – în calitate de șef al Secției de
etnografie din cadrul primei instituții și de Ion Bradu - în calitate de director al
celeilalte instituții, doi oameni care, indiferent de funcțiile deținute, au slujit
și promovat cu mult devotament și dragoste cultura populară din Bihor. O
întâlnire la care alături de cei 72 de olari invitați, conform programului, urmau
să participe și reprezentanți ai autorităților din acele vremuri (secretarii pentru
cultură și artă, metodiștii Caselor raionale de cultură, delegații U.R.C.M.),
precum și ale altor foruri care puteau contribui la îmbunătățirea situației
acestui meșteșug (secția financiară și de planificare a conducerii județene de
atunci, direcția comercială, conducerea fondului plastic etc.). De remarcat ar
fi faptul că invitația transmisă în acest scop autorităților locale (raionale) a fost
însoțită de o listă nominală cu olarii înregistrați în satele din acea zonă (având
la bază realități din anul precedent), precum și de biletele de tren necesare
acestora pentru deplasarea la Oradea. Tot cu această ocazie, autoritățile locale
erau rugate să adopte „din timp măsurile cuvenite pentru asigurarea unei
participări masive la consfătuire”. Mai mult, în situația în care „unii olari,
chiar și fără autorizație (necuprinși pe listă) și-ar exprima dorința de a participa
Florea Bobu Florescu, Tereza Mózes, Ceramica populară din regiunea Crișana, Oradea,
1967; Ioan Godea, Ceramica. Tehnici tradiționale, Editura de Vest, Timișoara, 2007; Tancred
Bănățeanu, Ceramica populară din zona Bihor (regiunea Crișana), în Anuarul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei pe anii 1961-1964, Cluj, 1966 (în continuare Tancred Bănățeanu,
Ceramica populară din zona ...), p. 137-173;Tereza Mózes, Ceramica populară din Țara
Bihariei, în Zilele folclorului bihorean, Oradea, 1973, p. 63-76
5
Paul Sthal, Paul Petrescu, Ceramica smălțuită românească din Transilvania, în Studii și
cercetări de istoria artei, nr. 1-2, București, 1956, p. 57-71; Tereza Mózes, L’ornamentation
de la ceramique populaire du Pays de Criș, în Revue Roumaine d’histoire de l’art, București,
1970;
4
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la consfătuire”, autoritățile erau rugate să comunice din timp organizatorilor
acest lucru pentru a le putea trimite și lor bilete de tren. Conform invitației
amintite, evenimentul urma să aibă loc în data de 15 iulie 1967, orele 10, la
sediul Casei Regionale a Creației Populare din Oradea6.
Referitor la listele celor invitați, acestea au fost trimise nominal în cazul
a 12 localități, cuprizând un număr de 68 de olari (din Târnăvița 11, Hălmăgel
2, Bârsa 1, Ineu 2 – toate azi în jud. Arad, Criștioru de Jos 10 olari, Leheceni
7, Săliște de Vașcău 4, Cărpinet 3, Valea Neagră de Jos 1, Lelești 9, Vadu
Crișului 14 și Marghita 4 olari)7, dispuse pe atunci în 5 raioane (Gurahonț 14
persoane, Ineu 2 persoane - ambele azi în jud. Arad, Beiuș 33 persoane, Aleșd
15 persoane și Marghita 4 persoane). Alături de acestea mai sunt amintite
încă 2 unități administrative, raionul Șimleu și orașul Oradea, fiecare cu câte
2 persoane, dar pentru care nu dispunem, din păcate, de listele nominale cu
olarii invitați la manifestare8. Cu toate acestea, menționarea numelui a 68 de
olari, în cele mai multe cazuri inclusiv cu adresa de domiciliu (localitate și
număr de casă), rămâne o informație extrem de relevantă pentru noi privind
situația și modul de răspândire a olăritului în zona Crișanei.
Din păcate, deși nu deținem o evidență nominală a olarilor participanți la
„consfătuirea” de la Oradea, decât numărul total al celor prezenți (40 de olari),
de o mare valoare documentară pentru noi, privind situația meșteșugului și
problemele cu care se confruntau cei care îl practicau, o are procesul verbal
încheiat cu această ocazie de organizatori. Conform acestuia, scopul întâlnirii
desfășurate la Oradea, a fost acela de a găsi soluții pentru „reactivarea celor
mai buni creatori” din zonă și „intensificarea creației în domeniul olăritului”9.
Aurel Chiriac, Transportul și desfacerea produselor provenite din satele cu meșteșuguri
specializate în olărit și fierărit din Depresiunea Beiușului, în Biharea, VII-VIII, Oradea, 1980
(în continuare Aurel Chiriac, Transportul și desfacerea…), p 211-239
7
Maria Bocșe, Continuitate multimilenară în arta ceramicii din vestul României, în Anuarul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, serie nouă, Cluj-Napoca, 1997, p. 73-97; Ioan Goman,
Aspecte ale olăritului din zilele noastre în sate de pe valea superioară a Crișului Negru, în
Adevărul omenește posibil, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2001, p. 647-651;
8
Muzeul Țării Crișurilor, Arhiva Secției de etnografie – Dosare secție d. 5, f. 68.
9
Liste în cadrul cărora apar menționați, în localități de pe Valea Crișului Alb, pentru
Târnăvița, jud Arad - 11 olari: Marian Traian, domiciliat la nr. 76, Banici Sinesie la nr. 80,
Cristea Alexandru la nr. 55, Marian Miron la nr. 42, Betea Ioan (Onica) la nr. 13, Betea Miron
(Nuțu) la nr. 35, Betea Ioan (Ilie) la nr. 34, Betea Ioan (Toma) la nr. 30, Betea Nicolae la nr.
29 și Nicoară Viorel la nr. 71, Ioaneș Roman la nr. 72; pentru Hălmăgel, jud. Arad - 2 olari:
Cîrjac Marin la nr. 201 și Golea Aurel la nr. 278, pentru Bârsa, jud. Arad - 1 olar: Faur Teodor
la nr. 219 și pentru Ineu, jud. Arad - 2 olari: Struț Iosif, str. Avram Iancu, nr. 15; Struț Ioan,
6
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„Consfătuirea cu creatorii populari olari din regiunea Crișana” așa cum apare
ea menționată în documentul amintit, a fost o manifestare care s-a dorit a
fi și o informare a participanților despre trecutul și importanța practicării
meșteșugului lor pe aceste meleaguri. Ca dovadă, ordinea de zi a acestei
manifestări a debutat cu o vizită a participanților la Muzeul Regional Crișana,
unde au beneficiat de un ghidaj special realizat de arheologul Nicolae
Chidioșan cu privire la „Evoluția ceramicii de-a lungul mileniilor în Crișana”,
apoi vizitarea „expoziției bienale de artă populară”, unde Tereza Mózes urma
să facă un ghidaj despre „Centre de ceramică și dezvoltarea lor în regiunea
Crișana”, ca apoi Florea Bobu Florescu să susțină o prelegere despre „Locul
ceramicii bihorene în contextul ceramicii românești”. În fine „consfătuirea”
urma să se încheie cu discuții și concluziile aferente despre problemele
ridicate de olarii prezenți la manifestare cu privire la greutățile de care aceștia
se loveau în practicarea meșteșugului lor10.
În continuare, documentul la care facem noi referire, începe prin a face
o serie de precizări legate de trecutul practicării olăritului în zonă, menționând
faptul că acesta „cu câteva zeci de ani în urmă a cunoscut o mare înflorire
în regiunea Crișana. În numeroase sate zeci de olari practicau meseria ca de
exemplu la Cărpinet, Săliște, Vadu Crișului, ba mai mult în unele cazuri tot
str. Cloșca, nr. 8. În sate de pe Valea Crișului Negru, pentru Criștioru de Jos, jud. Bihor – 10
olari: Balaj Aurel domiciliat la nr. 3, Condre Traian și Anca Traian la nr. 4, Boc Nicolae la nr.
82, Male Nicolae la nr. 83, Balaj Teodor la nr. 14, Condre Cornel la nr. 28, Boc Costan la nr.
34, Vulciu Gheorghe la nr. 43 și Tulvan Gheorghe la nr. 99; pentru Cărpinet, jud. Bihor – 3
olari: Ienciu Petru, Baleac Gheorghe și Forton Irimie; pentru Leheceni, jud. Bihor – olari:
Tulvan Flore, Pintea Ioan, Petruța Filimon, Duma Petru (Anghelini), Bocșe Nicolae, Indreiu
Terente la nr. 121și Terme Gheorghe (Lăzări) la nr. 127; pentru Săliște de Vașcău, jud. Bihor
– 4 olari: Bursașiu Ilie domiciliat la nr. 28, Petrișor Traian la nr. 114, Bursașiu Aurel la nr. 29,
Petrișor Ilie la nr. 28; pentru Lelești, jud. Bihor – 9 olari: Cotuna Gheorghe domiciliat la nr.
62, Taichiș Nicolae la nr. 18, Pirte Gheorghe la nr. 13, Pirte Lăzar la nr. 6, Cotuna Nicolae la
nr. 134, Pirte Gheorghe la nr. 12, Mortan Vasile la nr. 114, Mortan Terente la nr. 115 și Cotuna
Ioan; pentru Valea de Jos, jud Bihor – 1 olar: Onica Miron domiciliat la nr. 63. În localități de
pe Valea Crișului Repede, pentru Vadu Crișului, jud. Bihor – 14 olari: Pop Petru domiciliat la
nr. 163, Kis-Geczi V. Maria la nr. 182, Samu Emeric la nr. 187, Halasz Ioan la nr. 208, Samu
Ioan la nr. 217, Kovacs P. Ioan la nr. 229, Szolga-Geczi Alexandru la nr. 459, Piroska Mihai
la nr. 413, Kosa Emeric la nr. 411, Halasz Mihai la nr. 398, Halasz Francisc la nr. 366, Seres
Francisc la nr. 376, Hasas Ioan la nr. 353 și Domocos Mihai la nr. 339, iar în nordul zonei
noastre, în localități de pe Valea Barcăului, pentru Marghita, jud Bihor – 4 olari: Béres Iuliu,
str. 30 Decembrie, nr. 67, Mészáros Alexandru, str. 30 Decembrie, nr. 72, Molnár Adalbert, str.
30 Decembrie, nr. 63 și Molnár Ioan (jun.), str. Horea, nr. 8. Ibidem, d. 5, f. 48-61.
10
Ibidem, d. 5, f. 71
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satul era specializat în olărit cum ar fi Târnăvița, Leheceni etc.”11. O informație
care sub o formă sau alta o găsim menționată cu mult înainte în studiile unor
specialiști, bazate cel mai adesea pe informații culese din teren. Bunăoară,
în anul 1914, conform relatărilor lui Moise Popoviciu, bun cunoscător al
realităților din satele aflate în zona Vașcăului (fiind preot în această perioadă
într-un sat din zonă - Seghiște, dar și administrator în protopopiatul ortodox
Beiuș12) afirma că în Valea Neagră de Jos „unde numărul familiilor e 100 avem
34 olari și 55 spătari”, în Câmpanii de Sus „unde sunt 65 de familii avem
14 olari”, în Cărpinet „unde sunt 104 familii, sunt 10 cizmari și 20 olari”,
în Criștior „comună cu 316 familii, avem 9 olari”, dar mai ales în Leheceni
„unde numărul familiilor e 139, toți bărbații și băieții, afară de 10 inși, sunt
olari”, la fel în Săliște de Vașcău unde din „162 de familii, afară de 5 inși,
toți ceilalți sunt olari”13. Realitate susținută cumva și de alte mărturisiri de
acest fel, bazate uneori și pe informații anterioare, în care se fac precizări
asemănătoare. Drept urmare, într-un studiu din 1942, Angela Selegean-Butean
afirma că în „plasa Vașcău, la Leheceni și Cărpinet sunt cei mai iscusiți olari.
Tot satul se ocupă cu această meserie”14. Cu toate acestea, la mijlocul secolului
trecut, în anul 1952, acest meșteșug se practica în sudul Bihorului la Lelești,
unde ”tot satul știa lucra”, iar cca. 50 de olari îl practicau „alternând lucratul
oalelor cu munca prin fabrici, ”la Valea Neagră de Jos, mai erau la această dată
„doar vreo 10 olari”, la Câmpani nu se mai făceau oale „de peste 20 de ani”,
la Vărzari, între cele 2 războaie mondiale” au lucrat 4 olari (din care „2 erau
gineri veniți din Leheceni, iar 2 învățaseră meseria la Leheceni”, la Cărpinet
„mai existau cca. 30 de olari”, la Leheceni acum doar „cca. 25 de oameni nu
lucrau” acest meșteșug din sat (îndeosebi tineri veniți ca gineri din alte sate„),
la Săliște de Vașcău nu mai erau „decât vreo 25 de olari”, iar la Criștior „vreo
30 de olari”15.
Toate aceste informații, prezentate succint, care preced perioada la care
facem referire în rândurile de față ne pot ajuta să ne facem o imagine despre
situația și modul de practicare a acestui meșteșug în zona noastră în prima
Ibidem, d. 2, f. 1
Ibidem, d. 2, f. 4
13
Ibidem, d. 2, f. 1
14
Moise Popoviciu, Monografia comunei Seghiște, în Transilvania, nr. 3, anul 42, Cluj,
1911, p. 205-231; Viorel Faur, Contribuția cărturarului Moise Popoviciu (1865-1948) la
cunoașterea istoriei românilor din sudul Bihorului, Editura Universității din Oradea, 2015,
p. 13-47; 93-95
15
Constantin Pavel, op. cit., p. 478-479
11

12

https://biblioteca-digitala.ro

Aspecte privind situația practicării olăritului din Crișana în anii șaizeci ...

77

parte a secolului al XX-lea. O situație care, din diferite motive (asupra cărora
nu ne propunem să insistăm acum), se va înrăutăți într-un mod accentuat în
a doua jumătate a acestui secol, olăritul devenind, cu toată dezvoltarea de
odinioară, un meșteșug din ce în ce mai puțin practicat.
O realitate bine surprinsă și în paginile documentului amintit de noi.
„În ultimii ani numărul olarilor a scăzut mult, totalizându-se la 72 de olari
autorizați din cele 12 centre active. Azi (adică în 1967, n.n.) doar în două
centre numărul olarilor dacă atinge 14-15 olari, în rest numărul olarilor este
mai mic, găsindu-se și doi (Ineu) sau unul (Borod, Bârsa) la un centru. În
centrele Marghita și Șimleu deși mai supraviețuiesc câțiva meșteri din vechea
generație, azi nu mai activează nimeni”16. Informații care fac, practic, nu
numai o radiografie a situației practicării acestui meșteșug, dar și al evoluției
(mai bine zis a involuției) acestuia. Așa aflăm că la această dată, în 1967, din
sutele de olari de altă dată, după cum am menționat mai sus, pe parcursul
unei jumătăți de secol (din 1914 până în 1967), în satele de odinioară în care,
în unele, aproape toți bărbații practicau acest meșteșug, s-a ajuns ca doar în
două să mai fie activi în jur de 14-15 olari, în altele trei constatăm că această
îndeletnicire era pe cale de dispariție (fiind practicată doar de una sau două
persoane), iar în două chiar să nu mai fie practicată de nimeni. O situație care,
în anii următori, o dată cu industrializarea accentuată a orașelor din zonă care
oferea locuri de muncă sigure și mai bine plătite, va deveni și mai evidentă,
meșteșugul fiind practicat din ce în ce mai rar, cu precădere de persoanele
vârstnice, tinerii plecând să lucreze în întreprinderile industriale din apropiere.
Dar de departe cele mai valoroase informații cuprinse în documentul
amintit sunt problemele cu care se confruntau, adică „greutățile întâmpinate
de olari în munca lor de creație”, așa cum au fost ele identificate și exprimate în
mod direct de cei 40 de olari prezenți la această consfătuire care „a avut drept
scop reactivarea celor mai buni creatori” și „intensificarea creației în domeniul
olăritului”. Pe parcursul discuțiilor au luat cuvântul un număr de 15 olari din
diferite centre din zonă: Bârsa, Leheceni, Săliște, Hălmăgel, Târnăvița și Vadu
Crișului, cele mai importante centre din această zonă, în urma cărora au „ieșit
la iveală o serie de probleme” a căror rezolvare se considera atunci că ar fi
putut „contribui la înviorarea în domeniului olăritului”.
Drept urmare, în cuvântul său, olarul Terme Gheorghe din Leheceni
arăta că „motivul pentru care mulți olari au părăsit meseria, renunțând
să mai lucreze”, ar fi dat de faptul că „statutul C.A.P. nu le permite să țină
16

Angela Selegean-Butean, op. cit, p. 947
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cai”, iar în lipsa acestui animal de tracțiune se „ivesc probleme aproape
de nerezolvat în transportul lutului, transportul lemnului necesar arderii,
în desfacerea produselor pe piețele regiunii sau chiar în alte regiuni”17. În
continuarea cuvântului său, întărit și de alți olari din sală, acesta a precizat că
„actualmente toate aceste probleme le rezolvă prin împrumut de cai din alte
sate necolectivizate, ceea ce ridică prețul de cost al produselor, care duce în
mod firesc la nerentabilitatea meseriei”. Tot cu acest prilej acesta mai solicita
și drept de pășunat pentru caii de la căruțele cu care cutreierau localitățile
pentru a-și vinde produsele.
Problemele invocate de olari cu acest prilej au avut însă un spectru mult
mai larg. Hașaș Ioan din Vadu Crișului și Pirte Ioan din Leheceni au subliniat
faptul că în decursul ultimului an „impozitul s-a mărit cu 30%”. Golea Aurel
din Hălmăgel, azi în jud. Arad, a „remarcat că pe lângă impozit” mai plătesc și
câte o taxă de 10-15 lei la fiecare piață în care merg să-și vândă vasele. Ținând
cont că olarii când pornesc să-și desfacă produsele „pe un drum de 14-16 zile
trec prin tot atâtea târguri”, ceea ce pentru ei, prin taxele plătite, e „o mare
pierdere”, ducând la „micșorarea rentabilității” activității lor.
De fapt problema desfacerii produselor a fost mai pe larg dezbătută. Din
discuțiile purtate s-a remarcat faptul că mulți olari nu cunoșteau „ziua concretă
când se țin târguri în anumite localități”, așa că nu de puține ori se întâmpla
„să sosească cu întârziere, sau chiar înainte” de ținerea târgului, pierzând „zile
prețioase în acest fel sau posibilitatea de a desface cu succes produsele”18.
Fiind cunoscut faptul că olarii din cele mai multe sate din zona noastră își
vindeau vasele adesea în zona de câmpie, schimbându-le pe cereale, mergând
cu căruța cu săptămânile, pe trasee bine îndătinate, parcurgând o sumedenie
de localități din vestul și nord-vestul țării noastre ce se întindeau din Banat și
până-n județul Satu Mare, în satele din apropierea orașului Carei19.
A fost analizată și pusă în discuție și „posibilitatea valorificării
produselor prin U.R.C.M. care ar rezolva anumite probleme legate de
transport” a olarilor. O soluție care ar rezolva doar parțial problema defacerii
produselor, din moment ce, cum remarcau și olarii prezenți, dintr-un cuptor
de vase „ies multe categorii de obiecte din care numai un procentaj mic poate
fi preluat de cooperativă”, restul vaselor, fiind de o calitate mai redusă, tot pe
piețele sătești vor fi nevoiți să le vândă.
Tancred Bănățeanu, Ceramica populară din zona..., p. 143-146
Muzeul Țării Crișurilor, Arhiva Secției de etnografie – Dosare secție, d. 2, f.1
19
Ibidem, f. 1-2
17
18
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O altă problemă ridicată de olarii prezenți cu acest prilej a fost aceea
a procurării lemnelor de foc necesare arderii oalelor, în acest context, Hașaș
Ioan din Vadu Crișului a „cerut ca pe baza autorizației de olar să aibă dreptul
să cumpere lemne din parchet”, în funcție de nevoile lor și nu în mod limitat
(restricționat), cum se întâmpla se pare în practica uzuală. Marian Traian din
Târnăvița, azi în jud. Arad, în acest context, a venit cu propunerea ca olarii să
aibă dreptul măcar la bonuri de lemne din „sectorul de nuieluș”, adică, probabil,
din zona cu tufăriș din hotarul localităților. Tot acest olar din Târnăvița, susținut
și de ceilalți prezenți la întâlnire, a remarcat faptul că datorită modului cum
este așezat satul lor „sunt complet rupți de circulație”, dar „printr-un drum de
1 km s-ar putea crea legătura cu satul Obârșia”, din județul Hunedoara, ceea ce
le-ar facilita transportul vaselor cu căruța, pe care „deocamdată le transportă
pe spinare”20.
În baza unui asemenea inventar de probleme, doamna Tereza Mozes,
din partea Muzeului Regional Crișana, unul dintre organizatorii acestei
întâlniri, a făcut următoarele propuneri pentru dezvoltarea olăritului și
continuitatea acestei tradiții multimilenare în zonă: 1) U.R.C.M. să introducă
și sistemul de desfacere a vaselor de ceramică prin cooperativele sătești; 2) Să
se admită ținerea unui cal pentru olarii colectiviști; 3) Să se permită pășunatul
cailor (în timpul drumețiilor făcute de olari pentru vânzarea produselor); 4)
Să se stabilească un impozit modest pentru olari; 5) Să nu se perceapă taxe
de intrare în piețe pentru olari; 6) Să se depună lista târgurilor (cu indicarea
zilei precise de piață din fiecare localitate) la secțiile comerciale din centrele
de regiuni (de unde multiplicate s-ar putea trimite fiecărui olar); 7) Să se ia
măsuri pentru construirea drumului de 1 km între Târnăvița și Obârșia.
Un plus de informație care vine să întregească valoarea științifică a
acestui document este dat de martorii fotografici făcuți cu acest prilej care
se păstrează astăzi (sub formă de filme foto) în arhiva Secției de etnografie
a Muzeului Țării Crișurilor. O informație fotografică extrem de prețioasă,
care ar putea fi valorificată și în alt context, dacă avem în vedere că în aceste
imagini, apar ca și participanți la manifestare, mai mult de jumătate dintre
olarii care încă mai practicau acest meșteșug în zona noastră (la eveniment
fiind prezenți 40 din cei 72 de olari aflați în evidențele organizatorilor în acea
perioadă). În bună măsură, practic sunt imagini în care apar imortalizați, din
păcate astăzi foarte greu de identificat, ultimii olari care mai practicau acest
meșteșug în multe din centrele de mare tradiție din acest areal.
20

Aurel Chiriac, Transportul și desfacerea…, p. 226-230
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Dincolo de toate acestea, acțiunea în sine a organizatorilor, de a strânge
la un loc mai mult de jumătate dintre olarii care practicau acest meșteșug la
acea dată, de a-i aduce în fața unor specialiști care să le vorbească despre
vechimea și importanța îndeletnicirii practicate de ei, dar și unde aceștia să-și
spună problemele cu care se confruntau, râmâne una lăudabilă, unică în felul
ei, dar din păcate, una care nu a putut opri decăderea olăritului în zona noastră,
impulsionând doar, cel mult, pentru scurt timp practicarea lui. O manifestare
care privită prin prisma realităților socio-economice din acele timpuri, când se
puneau bazele industrializării forțate, de sorginte socialistă, devine cu atât mai
importantă și bine venită cu cât tentația unui loc de muncă cu un venit sigur și
constant asigurat de stat era mult mai mare decât practicarea unui meșteșug,
fie el și strămoșesc, care presupunea multă muncă și venituri variabile care
puteau asigura, cel mai adesea, doar subzistența olarilor.
O însemnătate cu totul aparte, pentru situația olăritului din această
perioadă, sunt listele trimise autorităților locale care au stat la baza invitării
olarilor la manifestare, în care aceștia apar consemnați cu numele și adresa de
domiciliu. De fapt, un veritabil recensământ zonal al acestora, o bază de date
extrem de importantă, ultima de această amploare după cunoștințele noastre,
care devine implicit și un indice extrem de relevant pentru cunoașterea
acestui meșteșug în perioada menționată. Din păcate, cei mai mulți dintre cei
consemnați în cadrul acestor liste au fost și ultimii olari care au practicat acest
meșteșug în satele lor de baștină.
Măsurile de revigorare a meșteșugului recomandate autorităților vremii
de specialiștii care au organizat evenimentul, stipulate într-un proces verbal
încheiat cu această ocazie, dacă ar fi fost luate atunci în considerare, mai ales
că au avut la bază doleanțele olarilor și modul cum ei vedeau rezolvarea unor
probleme, poate că acest meșteșug n-ar fi ajuns în situația din zilele noastre
când, cu excepția a trei centre - Leheceni, Vadu Crișului și de puțin timp Albiș
(lângă Marghita), putem vorbi, din păcate, doar de trecutul practicării acestuia
pe meleagurile noastre.
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Tabel nominal cu olarii din listele trimise autorităților locale pentru
a fi invitați la consfătuirea organizată de Casa Regională a Creației
Populare Crișana și Muzeul Regional Crișana în data de 15 iulie 1967 la
Oradea (Arhiva Secției de etnografie – Dosare secție, d.5, f. 48-61)
Nr.
crt.
1

Balaj Aurel

Adresa
(localitatea, strada, nr. casei)
Criștioru de Jos, nr. 3

În fostul
raion
Beiuș

2

Condre Traian

Criștioru de Jos, nr. 4

Beiuș

Bihor

3

Anca Traian

Criștioru de Jos, nr. 4

Beiuș

Bihor

4

Boc Nicolae

Criștioru de Jos, nr. 82

Beiuș

Bihor

5

Male Nicolae

Criștioru de Jos, nr. 83

Beiuș

Bihor

6

Balaj Teodor

Criștioru de Jos, nr. 14

Beiuș

Bihor

7

Condre Cornel

Criștioru de Jos, nr. 28

Beiuș

Bihor

8

Boc Costan

Criștioru de Jos, nr. 34

Beiuș

Bihor

9

Vulciu Gheorghe

Criștioru de Jos, nr. 43

Beiuș

Bihor

10

Tulvan Gheorghe

Criștioru de Jos, nr. 99

Beiuș

Bihor

11

Cotuna Gheorghe

Lelești, nr. 62

Beiuș

Bihor

12

Taichiș Nicolae

Lelești, nr. 18

Beiuș

Bihor

13

Pirte Gheorghe

Lelești, nr. 13

Beiuș

Bihor

14

Pirte Lăzar

Lelești, nr. 6

Beiuș

Bihor

15

Cotuna Nicolae

Lelești, nr. 134

Beiuș

Bihor

16

Pirte Gheorghe

Lelești, nr. 12

Beiuș

Bihor

17

Mortan Vasile

Lelești, nr. 114

Beiuș

Bihor

18

Mortan Terente

Lelești, nr. 115

Beiuș

Bihor

19

Cotuna Ion

Lelești, nr. -

Beiuș

Bihor

20

Faur Teodor

Bârsa, nr. 219

Gurahonț

Arad

21

Marian Traian

Târnăvița, nr. 76

Gurahonț

Arad

22

Banici Sinesie

Târnăvița, nr. 80

Gurahonț

Arad

Numele olarului
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23

Cristea Alexandru

Târnăvița, nr. 55

Gurahonț

Arad

24

Marian Miron

Târnăvița, nr. 42

Gurahonț

Arad

25

Betea Ioan
(Onica)

Târnăvița, nr. 13

Gurahonț

Arad

26

Betea Miron
(Nuțu)

Târnăvița, nr. 35

Gurahonț

Arad

27

Betea Ioan (Ilie)

Târnăvița, nr. 34

Gurahonț

Arad

28

Betea Ioan
(Toma)

Târnăvița, nr. 30

Gurahonț

Arad

29

Betea Nicolae

Târnăvița, nr. 29

Gurahonț

Arad

30

Nicoară Viorel

Târnăvița, nr. 71

Gurahonț

Arad

31

Ioaneș Roman

Târnăvița, nr. 72

Gurahonț

Arad

32

Cîrjac Marin

Hălmăgel, nr. 201

Gurahonț

Arad

33

Golea Aurel

Hălmăgel, nr. 278

Gurahonț

Arad

34

Béres Iuliu

Marghita

Bihor

35

Mészáros
Alexandru

Marghita

Bihor

36

Molnár Adalbert

Marghita

Bihor

37

Molnár Ioan
(jun.)

Marghita, str. Horea, nr. 8

Marghita

Bihor

38

Struț Iosif

Ineu, str. Avram Iancu, nr. 15

Ineu

Arad

39

Struț Ioan

Ineu, str. Cloșca, nr. 8

Ineu

Arad

40

Pop Petru

Vadu Crișului, nr. 163

Aleșd

Bihor

41

Kis-Geczi V.
Maria

Vadu Crișului, nr. 182

Aleșd

Bihor

42

Samu Emeric

Vadu Crișului, nr. 187

Aleșd

Bihor

43

Halasz Ioan

Vadu Crișului, nr. 208

Aleșd

Bihor

44

Samu Ioan

Vadu Crișului, nr. 217

Aleșd

Bihor

45

Kovacs P. Ioan

Vadu Crișului, nr. 229

Aleșd

Bihor

Marghita, str. 30 Decembrie,
nr. 67
Marghita, str. 30 Decembrie,
nr. 72
Marghita, str. 30 Decembrie,
nr. 63
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46

Szolga-Geczi
Alexandru

Vadu Crișului, nr. 459

Aleșd

Bihor

47

Piroska Mihai

Vadu Crișului, nr. 413

Aleșd

Bihor

48

Kosa Emeric

Vadu Crișului, nr. 411

Aleșd

Bihor

49

Halasz Mihai

Vadu Crișului, nr. 398

Aleșd

Bihor

50

Halasz Francisc

Vadu Crișului, nr. 366

Aleșd

Bihor

51

Seres Francisc

Vadu Crișului, nr. 376

Aleșd

Bihor

52

Hasas Ioan

Vadu Crișului, nr. 353

Aleșd

Bihor

53

Domocos Mihai

Vadu Crișului, nr. 339

Aleșd

Bihor

54

Ienciu Petru

Cărpinet, nr. -

Beiuș

Bihor

55

Baleac Gheorghe

Cărpinet, nr. -

Beiuș

Bihor

56

Forton Irimie

Cărpinet, nr. -

Beiuș

Bihor

57

Indreiu Terente

Leheceni, nr. 121

Beiuș

Bihor

58

Tulvan Flore

Leheceni, nr. -

Beiuș

Bihor

59

Pintea Ioan

Leheceni, nr. -

Beiuș

Bihor

60

Petruța Filimon

Leheceni, nr. -

Beiuș

Bihor

61

Duma Petru
(Anghelini)

Leheceni, nr. -

Beiuș

Bihor

62

Terme Gheorghe
(Lăzări)

Leheceni, nr. 127

Beiuș

Bihor

63

Bocșe Nicolae

Leheceni, nr. -

Beiuș

Bihor

64

Bursașiu Ilie

Săliște de Vașcău, nr. 28

Beiuș

Bihor

65

Petrișor Traian

Săliște de Vașcău, nr. 114

Beiuș

Bihor

66

Bursașiu Aurel

Săliște de Vașcău, nr. 29

Beiuș

Bihor

67

Petrișor Ilie

Săliște de Vașcău, nr. 28

Beiuș

Bihor

68

Onica Miron

Valea de Jos, nr. 63

Beiuș

Bihor

https://biblioteca-digitala.ro

84

Ioan Goman

Anexe

Fig. 1. Modelul invitației trimisă autorităților locale de organizatori pentru
participarea olarilor la consfătuirea din 15 iulie 1967 (Arhiva Secției de etnografie – Dosare
secție, d.5, f. 68)
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Fig. 2. Actul de evidență privind locul (raionul) sau instituția de proveniență a celor care
urmau să participe la întrunirea olarilor din 15 iulie 1967
(Arhiva Secției de etnografie – Dosare secție, d.5, f. 71)

Fig. 3. Ordinea de zi a manifestării din 15 iulie 1967
(Arhiva Secției de etnografie – Dosare secție, d.5, f. 69)
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Fig. 4. Arheologul Nicolae Chidioșan prezentând olarilor prezenți la manifestare expoziția
Secției de istorie de la vechiul sediu - azi Palatul Copiilor
(Filmoteca Secției de etnografie, film 374/3)

Fig. 5. Aspecte din timpul prezentării expoziției de istorie de la vechiul sediu al muzeului
(Filmoteca Secției de etnografie, film 374/4)

https://biblioteca-digitala.ro

Aspecte privind situația practicării olăritului din Crișana în anii șaizeci ...

87

Fig. 6. Tereza Mozes întâmpinând olarii înainte de a le prezenta expoziția bienală de artă
populară a muzeului (Filmoteca Secției de etnografie, film 375/12)

Fig. 7. Aspecte din timpul prezentării de către Tereza Mozes a expoziției bienale de artă
populară a muzeului (Filmoteca Secției de etnografie, film 375/16)
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Fig. 8. Aspecte din timpul vizitării de către olari a expoziției de artă populară a
muzeului (Filmoteca Secției de etnografie, film 375/14)

Fig. 9. Aspecte din timpul consfătuirii susținute cu olarii din Crișana la sediul Casei
Regionale a Creației Populare - în prezidiu: E. Weis, M. Bocșe, T. Mozes, I. Bradu
(Filmoteca Secției de etnografie, film 376/34)
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Fig. 10. Olar prezent la manifestare
(Filmoteca Secției de etnografie, film 377/40)

Fig. 11. Olarul Bursașiu Ilie din Săliște de Vașcău prezent la manifestare
(Filmoteca Secției de etnografie, film 377/42)
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Fig. 12. Olar din Leheceni prezent la consfătuire
(Filmoteca Secției de etnografie, film 377/44)

Fig. 13. Olarul Faur Teodor din Bârsa prezent la consfătuire
(Filmoteca Secției de etnografie, film 377/46)

https://biblioteca-digitala.ro
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CONTEMPORAN DE PE VALEA ROȘIEI
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FLORICA TEODORA HUS**
ABIDINGNESS AND DURABILITY ÎN THE WORLD OF THE CONTEMPORARY
VILLAGE ON THE ROȘIA VALLEY
This study is the effect of some researches undertaken in the contemporary universe
of the romanian village in the area of Roșia Valley in Bihor county, a place which had been
submissived, during the last decades, to some mutations within all the levels of the society.
It could be noted that, in comparison with the traditional village, a series of mutations occur,
that these changes are completely foreign and unknown to the every day life of the romanian
peasant. Through our investigations, we also tried to point out only some of the main disorders
which supervine to a situation of ,,illness”, with important social changes. All these due to
the major transformations which also happened in other social and economic sectors from
outside the village but which influenced it, generating phenomena with which the village has
never dealt before in the course of its history.This situation has led the village to depression,
discouragement and despair.
Key words: village, mutations, survival, Roșia Valley

Ideea de la care au pornit cercetările pentru acest studiu are la bază
materiale, studii, cercetări și dezbateri ale Institutului de Cercetare a Calității
Vieții al Academiei Române, unde sunt puse în discuție schimbările produse
în mediul rural în ultimul timp1. Cu toate că satul acuză o stare de sărăcie,
de criză economică și spirituală, ca atare o stare maladivă cu mari convulsii
sociale, situații accentuate de o serie de fenomene cu care satul nu a fost
familiarizat și l-a surprins, oarecum, nepregătit, totuși există în ultima vreme o
speranță în devenirea satului românesc în general, a celui de pe Valea Roșiei în
mod special. Asupra fenomenelor ce poartă amprenta deznădejdii, a tristeții și
a îngrijorării am făcut vorbire într-o serie de studii unde am arătat că șomajul,
* Muzeul Țării Crișurilor; etnografie@mtariicrisurilor.ro
** floricateodorahus@yahoo.com
1
Ioan Mărginean, Dezbatere națională, ”Satul românesc 100 de ani de evoluție rurală”
Academia Română, 2017, în vol. Calitatea vieții, anul XXVIII, nr.4/2017, Editura Academiei
Române, p.443-445
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migrația sat-străinătate, depopularea, îmbătrânirea populației, scăderea
nivelului de trai și a calității vieții, fac ca satul să se simtă obosit, lipsit de
energie, de vlagă și de speranță 2.
După decembrie 1989, în lumea satului românesc asistăm la o serie de
mutații între care desființarea CAP-urilor, poate fi pusă în capul listei. Astfel,
sătenii intră în posesia proprietăților, de care au fost deposedați prin anii
ʼ60, o dată cu colectivizarea. Acest moment, însă, este neprielnic, întrucât
locuitorii satelor, foste cooperativizate, nu dispun de mijloace de producție,
de animale de trecțiune, de mijloace mecanizate de lucrat pământul și mai
mult asupra lor planează, imposibilitatea de a le achiziționa, fapt ce duce la
nelucrarea unor întinse suprafețe din hotarul satelor, ajungându-se chiar, la
pârlogirea acestora. În orașele din zona cercetată (Beiuș, Ștei, și Nucet), are
loc privatizarea, uzinelor și a fabricilor, fără strategii riguroase de continuare
a procesului de producție și a unei coordonări din partea statului. Scopul
privatizării ”nu trebuia să fie schimbarea proprietarului cu orice preț, adică a
statului în cazul de față, ci găsirea unui proprietar mai bun, pentru a ține sub
control pericole precum speculanții și indisciplina financiară, netransparența
și afacerile murdare, valorificând eficient activele, spunea economistul Janos
Kornai 3. Pentru aceasta era nevoie de un stat clarvăzător și puternic, fapt
ce nu s-a întâmplat la noi. În România, statul nu numai că și-a minimalizat
rolul, dar a devenit slab, de aceea s-au găsit tot felul de formule de privatizare,
care mai de care mai sofisticate, dar fară nici o eficiență în plan economic.
Banii rezultați din privatizare ar fi trebuit să meargă în investiții, crearea
de locuri de muncă, mărirea competitivității, sporirea veniturilor bugetare,
Todinca Vasile, Rânduieli noi în satul contemporan din Țara Crișurilor (biserica și scoala),
în Biharea, XLVI, 2019, Oradea, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 2020, p. 107-119; Vasile
Todinca, Maria Flavia Ciocotișan, The Apuseni Mountains: a model of economic, urbanistic
and touristic development, în vol Turismul rural românesc în context internațional, Actualitate
și perspective, vol XLIII, Editura Performantica Iași, 2017, p. 188-204; Vasile Todinca,
Maria Flavia Ciocotișan – Traditional elements of the villages in Dobrești-Pomezeu area,
Bihor County: support for sustainable development of zonal tourism, în vol. Turismul rural
românesc în context internațional, Actualitate și perspective, vol XLIV, Editura Performantica
Iași, 2018, p. 257-268 ; Vasile Todinca, Maria Flavia Pop, Satul românesc din Țara Crișurilor
ca stare a deznădejdii, în vol. Turismul rural românesc în context internațional, Actualitate și
perspective, vol XLV, Editura Performantica Iași, 2019, p. 134-144 ; Vasile Todinca, Laura
Ardelean, Oportunităţi de dezvoltare durabilă a turismului etnografic în zona Beiuşului
(judeţul Bihor), în vol. Turismul rural românesc în context internațional, Actualitate și
perspective, vol XLII, Editura Performantica Iași, 2016, p. 35-51.
3
János Kornai, Socialist Transformation and Privatization: Shifting from a Socialist System ,
în vol East European Politics and Societies, 1990
2
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creșterea PIB-ului. În România, dar și în orașele de care facem vorbire, s-a
mers pe finanțarea de cheltuieli bugetare și acoperirea de diferențe ale cursului
valutar, răscumpărarea titlurilor de stat, reducerea datoriei interne – iar 49%
din sumă se află în sold la Trezoreria Statului. Închiderea acestor uzine din
orașele menționate mai sus a generat închiderea activităților economice de
producție și implicit pierderea locurilor de muncă. Muncitorii, fie ei navetiști
sau cu „buletin de oraș”, dar a căror obârșie era tot satul, devin încet, dar
sigur, șomeri. Situația aceasta a dus la o migrare masivă a forței de muncă din
urban către rural, dar unde ne având mijloacele de muncă necesare lucrării
pământului și nici posibilități financiare de a le procura, cum am arătat mai
sus, sunt nevoiți a lua calea străinătății pentru a-și găsi un rost. Perioada de
căutări durează până prin anul 1997, an de mare relevanță pentru istoria socială
a Roamâniei, a Țării Beiușului și implicit a Văii Roșiei. Este anul în care s-a
produs o schimbare neașteptată legată de migrația internă, de data asta.
Dacă din anii ʼ70, an de an, cum rezultă din statisticile oficiale, asistăm
la o intensă migrare sat - oraș, la un navetism rural – urban, anul 1997, aduce
o schimbare fundamentală care are în prim plan migrația în sens invers, de
la oraș la sat. O migrație masivă de altfel. Conform statisticilor oficiale ale
INS din 1990 și până în anul 1997, s-au mutat din urban în rural peste 81.000
de persoane. De remarcat că în anul 2017 s-au mutat de la orașe la sate peste
109 000 de români. Fenomenul este dat de falimentarea fabricilor, pierderea
locurilor de muncă și apariția șomajului. Vorbim de revenirea de la oraș la
sat sub pretextul asigurării mijloacelor de subzistență din agricultură din alte
servicii non agricole și din meșteșugurile tradiționale. Cu acestă reântorcere în
sat se spara la o revigorare a agriculturii și a cadrulu meșteșugăresc tradițional,
dar și la eliminarea stării de sărăcie, care se instalase de o perioadă bună de
timp în lumea stului. Neputiința asigurării unei supraviețiuiri decente din
agricultură, creșterea animalelor și a altor activități sătești a generat după anul
1997, o masivă migrație sat-străinătate. Accentuarea plecărilor în străinătate
are loc prin anii 2000, plecare ce s-a produs ca o reacție la non profitabilitatea
muncii de la sat. Migrația, am putea spune că este și o formă de protest,
datorată neputiinței asigurării mijloacelor de subzistență necesare familiei, a
nevoii unei supraviețuiri decente. La ora actuală, a crescut nivelul de aspirație
al sătenilor, ei aflând că trăiesc mult mai rău decât cei din satele italiene,
spaniole, franceze etc., și desigur față de cei din orașe. Și până când nu începe
să funcționeze piața locurilor de muncă, piața produselor agro-alimentare,
a serviciilor (turistice, comerciale etc), a micii producții manufacturiere, a
producției non agricole (brutării, ateliere de mică producție, pescării etc) în
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sate, locuitorii acestora consideră că e mai bine plecarea în continuare din
mediul rural în străinătate.
Criza anilor 2009-2013, a produs o ruptură, o schimbare în universul
satului românesc. Satul a luptat și luptă mult mai greu cu criza, în condițiile în
care politicile publice sunt ineficiente în mare măsură în tratarea problemelor,
soluția găsită a fost plecarea masivă în străinătate, găsirea unui loc de muncă
mai bine plătit în afara granițelor țării.
Specialiști din domenii precum sociologia rurală, economia agrară,
etnologie și antropologie, în baza unor cercetări laborioase extinse în
universul rural în ultimii ani, au ajuns la concluzia că schimbările produse
în satul românesc de pe urma migrației sat-străinătate au dus la acumulare de
capital și investirea acestuia, chiar eficient, în foarte multe cazuri în satele de
baștină. Astfel, investițiile au generat lucruri pozitive pecum : construirea de
case moderne, sporind confortul habitațional, pensiuni, păstrăvării, societăți
comerciale de producție și prestări servicii etc. Având la bază proiecte
europene, primăriile comunelor, au asfaltat drumurile de acces, au introdus
rețele de apă potabilă și canalizare, gaze naturale etc. În agricultură asistăm
la creșterea șeptelului și a producției agricole/unitatea de suprafață grație
proiectelor finanțate de UE pentru stimularea tinerilor fermieri de a se stabili
la sate și pentru ajutorarea fermelor mici și mijlocii.
Cadrul natural
Valea Roșiei, reprezintă o zonă socio-economică, geografică și etnoculturală, deosebită, așezată, în sud-estul județului Bihor, și face parte din
Depresiune Beiușului. Numele vine de la pârâul ce izvorește din Munții
Pădurea Craiului, care udă teritoriul a patru comune până la vărsarea în
Crișul Negru, în extremitatea estică a comunei Pocola. Arealul, de care facem
vorbire, cuprinde 17 sate cu o populație de 8 709 locuitori, dispusă în 3 451
de locuințe, grupate în 3 146 de gospodării. Diferența de 300, sunt locuințe
dezafectate, nelocuite. Cât privește compoziția etnică se poate spune că aici
conviețiuesc peste 89,7% români, 4,9% maghiarii, 3,25% romi și 2,15% alte
etnii. Confesional populația zonei se prezintă astfel: 81,57% ortodocși, 1,71
% greco-catolici, 8,96% penticostali, 3,90 % reformați, 1,95% baptiști și 1,91
% confesiuni nedeclarate.
Zona se întinde pe o suprafață de 23 4755 de hectare și este declarată
arie protejată făcând parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000, cu rol
principal de protecție și conservare a biodiversității florei și faunei sălbatice.
Bazinul hidrografic al Văii Roșiei este compus din afluenți acesteia, fie
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pe dreapta sau pe stânga, de la izvor până la vărsarea în albia Crișului Negru
astfel : Valea Cuții, Valea Lazurilor, Valea Sohodolului, Valea Goilei, Valea
Meziad, și Valea Căbeștilor.
Valea Roşiei, dispune de un peisaj natural mirific, întregit de elemente
ale culturii materiale si spirituale, care fac din acest ținut, unul cu un potenţial
turistic de excepţie. Pentru, turistul ce poposește în zonă, un, interes aparte îl
reprezintă, zona montană a cursului său, spectaculoasele şi pline de farmec,
cheile Văii Roşie: Cheile Albioarei, Cheile Cuţilor şi Cheile Lazurilor, situate
în partea superioară a bazinului.
Acestor elemente naturale li se alătură tradiţiile şi obiceiurile locuitorilor,
dintre care se remarcă cele legate de ”veacul de om ” (nașterea, căsătoria și
moartea), dar şi cele legate de marile sărbatori religioase de peste an. Toate
sunt importante resurse de atracție turistică. Un loc aparte îl reprezintă
meşteşugurile casnice (torsul, ţesutul, cusutul), care s-au păstrat peste timp şi
care dau naştere şi azi unor obiecte de îmbrăcăminte cu un caracter de unicitate
şi autenticitate. Portul popular de pe Valea Roşiei, fiind recunoscut în întreaga
Ţară a Beiuşului şi chiar dincolo de hotarele ei.
Un obicei bine păstrat de secole, cu care locuitorii văii Roșiei se
mândresc este cel al încondeiatului ouălor, de Paşti. Pe Valea Roşiei, locuitorii
încondeiază ouă cu motive specifice zonei, la Drăgoteni, în comuna Remetea,
pe cursul mijlociu al Văii Roşiei, existând chiar un concurs anual de încondeiat
ouă și bătut toaca, în Săptămâna Mare, cunoscute în tot judeţul.
În cele ce urmează vom creiona câteva aspecte de ordin morfologic și
socio-economic ale teritoriului cercetat.
Relieful
Relieful este predominant colinar încadrandu-se în ținutul piemonturilor
de sud ale Munților Padurea Craiului, unde se pot remarca în mod deosebit,
Dealurile Roșiei și Meziadului. Satele Văii Roșiei, se întind pe o scara de
altitudine medie între 200 si 700 de metri, iar înălțimile cele mai mari ale
reliefului, sunt atinse prin : Dealu Piștelii 885 m, Dealu Căpățânosu 855 m,
Măgura Meziadului 752 m, Dealu Farcu 734 m, Vârful Merișoru 695,5 m etc.,
aflate în zona piemontană de nord-est a zonei cercetate.
Clima
Din punct de vedere climatic, aria Văii Roșiei face parte din climatul
temperat continental cu veri relativ calduroase și ierni blânde, cu un maximum
al precipitațiilor la sfârșitul primăverii și începutul verii și un deficit de
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umiditate în lunile iulie, august si chiar septembrie.
Temperatura medie anuala este de 10,5oC, iar suma precipitațiilor este
de 633 mm în zona de șes și colinară de altitudine mică, iar în zona muntoasă
variază între 4-80C.
Vegetatia si fauna
Având în vedere relieful, clima şi hidrografia Văii Roșiei, vegetaţia este
specifică acestor factori, terenurile fiind acoperite cu plante ierbacee în zona
de luncă, iar pe văile menţionate, ca afluienți, sunt prezente specii iubitoare de
apă între care pipirigul se evidentiază în mod deosebit. Pe terenurile cultivate
apar tot felul de buruieni ca : mohorul, costreiul, pălămida, pirul, rapiţa, coada
calului şi altele. Ca specii arboricole în zonele de luncă predomină salcia şi
răchita, iar pădurea ce există în zonă este dominată de specii de foioase: fag,
gorun, carpen, cerul, jugastrul, însă întâlnim și conifer în padurile de la o
altitudine mai mare.
Dintre animalele mari care compun fauna zonei cele mai răspândite sunt:
mistreţul, cerbul, căpriorul şi vulpea. Se întălnesc mai rar, în locurile împădurite
izolate, lupul, pisica sălbatică şi cerbul lopătar. Animalele mici care populează
arealul cercetat sunt: dihorii, viezurii, iepurii, aricii, nevăstuicile, şoarecii şi
şobolanii de deal. Dintre reptile, şarpele de apă, napârca şi şopârla de deal sunt
cele mai răspândite. Păsările cele mai cunoscute sunt: mierla , privighetoarea,
piţigoiul, rândunica, graurul, vrabia, gaiţa, cioara, codobatura, uliul, bufniţa,
corbul şi cucul. Peștii care pot fi găsiți în apele mici din satele comunelor
sunt: cleanul, mreana, porcuşorul şi plătica. Insectele întălnite în această
zonă sunt: musca comună, viespele, albina ţigănească, găunele, drăgoiaşul,
ţânţarul, furnica, cărăbuşul, rădaşca şi altele. Dintre animalele, ocrotite de lege
amintim, cerbul carpatin şi căpriorul, a cărei vânare este interzisă prin lege,
deoarece numărul acestora a scăzut în mod îngrijorător.
Resursele naturale
Învelişul de soluri al zonei reflectă în mod fidel interacţiunea dintre
factorii pedogenetici, antropici pe de o parte şi climatic, pe de alta, rezultând
structura solurilor. O importanţă deosebită o au de asemenea şi depozitele de
aluviuni, care sunt utilizate mai ales în domeniul construcţiilor. În cadrul
domeniul administrat de primăriile comunelor nu sunt înregistrate exploataţii
ale resurselor subsolului şi solului. (bauxită sau alte zăcăminte)
Cele mai importante resurse comunitare de care dispune zona sunt
următoarele:
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• Peştera Meziad, monument al naturii, mulți ani fiind considerată cea
mai lungă peşteră din România;
• Peșterea cu cristale din mina Farcu;
• Peșterea Ciur Ponor;
• Cheile Cuților;
• Cheile Lazurilor;
• Cheile Albioarei;
• Păstrăvăriile Șoimuș și Lazuri de Roșia;
• Produsele agricole (lapte, ouă, brânză, carne, grâu, porumb, cartofi,
fructe);
• Fructele de pădure, ciuperci, afine, coarne, măcieșe etc.
Având în vedere aceste aspecte ale cadrului natural al zonei, în cele
ce urmează vom analiza noile realități ale satului contemporan de pe Valea
Roșiei, aflat la limita dintre supraviețuire și speranță
Ocupații, meșteșuguri, festivaluri și obiceiuri
Ocupaţiile principale ale locuitorilor zonei au fost din moşi strămoşi
creşterea animalelor, cultivarea terenurilor în condiţii de deal şi munte,
exploatarea și prelucrarea lemnului precum și arderea calcarului pentru var.
Acestora li s-au adăugat cu trecerea timpului activitățile turistice, care vin să
valorifice potențialul natural și din acest punct de vedere.
Din conscrierile urbariale rezultă că şi strămoşii celor de azi se ocupau
cu agricultura, ce-i drept pe scara mult mai redusă, dar cultivau orzul şi grâul,
iar de pe la mijlocul sec al XVIII-lea porumbul şi cartoful. În conscrierea din
anul 1721, se menţionează, că în zona cercetată de noi, pământul fiind puţin şi
foarte slab este însămânţat în fiecare an într-un singur câmp, cu grâu, orz sau
porumb, în schimb în vederea ameliorării, solul se gunoieşte4.
Conscrierea urbarială de la 1770 face o primă tentativă de clasificare
a satelor din zona Beiuşului după productivitatea solului astfel: un sat este
inclus în categoria I, 12 sunt incluse în categoria a II-a, 14 în a treia şi 4 în a
patra. Productivitatea era estimată la o câblă semănată se obţinea 2-3 câble
recoltă. Satele din zona noastră de cercetare făceau parte din categoria a III-a
și a IV-a.
Trebuie spus că pâinea era un lux, ea se cocea doar la Paști și la Crăciun.
Ana Ilea, Gh. Mudura, Veronica Covaci, Conscrierea domeniului Beiuș, la 1721, în Crisia,
1980, p. 382
4
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Porumbul se semăna primăvara, la începuturi cu mâna, mai târziu pe brazdă
(tot la a treia brazdă), formându-se orecum rânduri care puteau fi mai ușor
săpate. Prin anii ‚45-47, a început a se semăna cu mașina cu 2 rânduri trasă de
animale.
Se cultiva de asemenea ovăzul, ghijdeiul, floarea soarelui (rujoanca),
cartoful. Nu era gospodărie în care să nu cultive aceste plante.
La mare căutare în zonă era cânepa, acesta nu lipsea din nici o
gospodărie. Era semănată primăvara de către bărbați și avea un ritual aparte
în vedrerea creșterii, întrucât ea constituia baza confecționării îmbracămintei
la toți membrii familiei. Dacă cânepa nu creștea însemna că ritualul nu a fost
respectat, că undeva ceva s-a rupt. Un moment esențial al ritualului era ca
bărbatul care semăna cânepa „să nu se fi culcat” cu femeia lui înainte cu 7
zile de semănat. În caz contrar, erau șanse ca acesta sa nu crească, să nu se
dezvolte, iar familia să rămână fără pânză și implicit, fără îmbrăcăminte.
Culesul (căpătatul) cânepii se făcea cu clacă și în două etape : în prima etapă
era culeasă cânepa de vară, pe la jumătatea lunii iulie (bărbătușul), iar spre
toamnă cânepa cu sămânță. În ambele cazuri, după cules cânepa era dusă la
topit în Valea Roșiei, unde statea cam 12-14 zile. Aici era acoperită cu piatră
să nu fie dusă dacă ploua mult și creșteau apele. În anul 1998, am văzut ultima
cânepiște în zonă în satul Sohodol, comuna Căbești, de unde am și achiziționat
o mănușe de cînepă topită precum și cateva caiere de fuioare.
Creşterea animalelor se alătură celorlalte ocupaţii, fapt datorat păşunilor
şi fâneţelor din perimetrul satelor, dar şi păşunii montane de care dispunea
fiecare sat în parte. Prin secolele XIV-XV, începe procesul de despădurire
masiv în zona Beiuşului, obţinându-se noi terenuri propice pentru creşterea
animalelor. Se creşteau cornute mari (boi), bivoli şi cornute mici oi şi capre.
Registrele de dijmă din perioada 1717-1753, atestă creşterea cailor şi a porcilor
în zonă.
În zilele noastre, fiecare localitate este racordată la proiecte europene,
astfel au apărut fermele de animale și vegetale constituite pe fonduri
europene, măsura 6.3.1, prin care se asigură fonduri de susținere și dezvoltare
a acestora. Spre exemplu, comuna Roșia, are la ora actuală peste 100 de
proiecte finanțate pentru ferme de animale și vegetale, unele finalizate, altele
în curs de desfășurare. S-a dovedit de la an la an, că prin aceste finațări au
crescut efectivele de animale s-a diversificat producția vegetală și s-au redus
suprafețele de teren pârlogit și de fânețe transformându-se în teren agricol. În
urma investițiilor din agricultura zonei cercetate a crescut producția agricolă
pe unitatea de suprafață, ceea ce a dus implicit și la o creștere a producției
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zootehnice. Au crescut în special numărul de capete de bovine, ovine și
caprine, specii pretabile finanțărilor UE, dar și creșterii în zonă.
Ocupațiilor tradiționale din zonă le-am alătura și un meșteșug păstrat
de sute de ani, arderea calcarului pentru var, meșteșug datorat unor meșteri
iscusiți în construire de varnițe și clădirea calcarului în acestea. În localitatățile
Roșia și Meziad, întâlnim și astăzi cuptoare de ars var, (varnițe) datorită
bogăției munților din împrejurimi în piatră de calcar. La început, exploatarea
şi arderea acestuia a fost limitată, doar la nivelul solicitărilor locale, în cadrul
economiei naturalede piață. În timp ce au crescut, solicitările pe piețele
externe, din Beiuș, Ștei, Arad etc., s-a intensificat procesul de specializare a
localnicilor în producerea şi desfacerea varului. Tot aici mai găsim și calcare
ornamentale roşii şi negre, extrase actualmente pentru construcţii, în special
fațade ale clăririlor.
În zona Roșia au existat exploatații de bauxită, care au luat amploare
după al doilea război mondial, o dată cu dezvoltarea industriei de alumină.
În zonă industrie extractivă a bauxite a continuat până în anul 1995, o dată
cu desființarea uzinei ”Alumina” din Oradea. Pe lângă meșteșugul arderea
calcarului pentru var, zona de care facem vorbiire, este bogată și în alte
meșteșuguri tradiționale precum: încondeiatul ouălor, ţesutul în război a
produselor textile străiţi, feligi şi ştergare, cu modele şi o cromatică deosebit
de frumoase. Rezultat al țesutului, croiului și cusutului, este costumul popular,
care constituie o marca a identității naționale demonstrând relația omului cu
natura și cosmosul.
În satele de pe Valea Roșiei, continuă de veacuri obieciul de a se
încondeia ouă în Postul Paștelui, denumit împistritul ouălor, obicei ce a dat
naștere unui festival concurs în satul Drăgoteni, ajuns la a XX-a ediție în anul
2020. Pe lângă tradiţionalul concurs de încondeiat ouă, mai au loc şi şi alte
manifestări culturale: întreceri de bătut toaca, de interpretare a pricesnelor şi
recitare a poeziilor cu tematică religioasă, acestora adăugându-li-se, expoziţii
de icoane pe sticlă şi tradiţionala paradă a costumelor populare din zonă.
Bogăţia culturală a zonei este întregită și de îndeletniciri specifice zonelor
montane precum : prelucrarea lemnului, a pietrei, realizarea de zgărdane
din minuscule mărgele de sticlă colorată, zgărdane ce au devenit accesorii
vestimentare foarte căutate de turişti și interpretele de muzică populară.
A devenit deja o tradiţie în zonă, târgul de produse tradiţionale Straiţa
plină de la Roşia, care are loc la mijloc de octombrie în comuna Roşia. Aici
este locul unde se poate degusta şi achiziţiona delicatese cum numai aici se
pot găsi: plăcintele după reţete locale, brânza de capră – pregătită cu cele mai
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surprinzătoare ingrediente, dulceaţa de ardei iute ori de ceapă roşie şi, desigur,
nelipsita pălincă de Roșia. De asemenea în semn de preţuire faţă de creatorul
popular al viorii cu goarnă Dorel Codoban, în localitatea Lazuri de Roşia a
fost amenajat un punct muzeistic cu atelierul maestrului, iar anual, la sfârşitul
lunii august, se organizează Festivalul viorii cu goarnă “Dorel Codoban, la
Roşia.
Toate acestea ne arată că, acolo unde oamenii ţin la tradiţie şi la
specificul locului, multe lucruri pot fi salvate, conservate şi transmise cu
succes generaţiilor tinere.
În zonă se mai pot vedea și astăzi, rămășițe ale industriei ţărăneşti, cum ar fi:
moara pe apă de măcinat cereale, situată la intrarea în Roşia, pe partea stângă
dinspre Beiuş, cazanele de fiert pălincă, confecţionate din aramă şi construite
pe malul pâraielor întrucât, apa este necesară răcirii pălincii și joagărele
hidraulice, puține în stare de funcționare.
Urmare a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creșterii
economice a devenit prioritate natională, pornindu-se de la importanța sa atât
pentru asigurarea condițiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea
Europeana, cât și pentru creșterea nivelului de trai sătesc. Aceste aspecte le
putem găsi materializate și în satele zonei cercetate unde există peste 500 de
întreprinderi mici și mijlocii. Sunt societăți economice de producție și prestări
servicii care își au sediul în zonă încadrându-se doar la micro-intreprinderi și
întreprinderi mici si mijlocii. Astfel, afacerile se cantonează în domenii precum
: turismul rural (pensiuni și case tradiționale), agricultură și servicii anexe,
creștere de struți, procesarea cărnii, fabricarea pâinii, a mobilei, a băuturilor
spirtoase, produse textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, utilaje și instalații,
semiremorci, comerț cu ridicata și cu amănuntul, exploatare forestieră, service
auto, lucrări de construcții, transporturi rutiere și prin conducte, activități de
poștă și curierat, servicii financiare, stomatologice și de asigurare, activități de
asistență socială, reparații calculatoare și obiecte de uz gospodăresc, servicii
funerare, colectarea și prelucrarea fructelor de pădure (ciuperci, afine, mure,
măceșe, cătină) etc,.
Acestor activități socio - economice li se alătură cele spirituale, salba
de obiceiuri şi tradiţii legate de sărbătorile de peste an sau de familie. Dintre
acestea, cele legate de ciclul vieții (naşterea şi botezul, căsătoria și nunta,
moartea și înmormântarea) şi cele dedicate pomenirii morţilor în Duminica
Tomii (Droştele) când se adună în satele din zonă, fii acestora, la biserică sau
în cimitir, sunt cele mai reprezentative, și cu o mare încărcătură emoțională.
Obiceiurile de iarnă, încă vii pe Valea Roșiei, demonstrează că tradiția este încă
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la ea acasă, tinerii se organizează în cete de colindători, de Crăciun mergând
la colindat cu turca (mascaţii), iar de Anul Nou, cu Pluguşoru. Alături de
aceste obiceiuri la Roșia, există un ansamblu de dansuri populare, care prin
profesionalismul lor duce faima cîntecului și dansului popular din Roșia atât
în ţară, cât şi peste hotare.
Turismul, o altă latură a activităților economice din zonă, a prins contur
în ultimii ani, astfel există șase pensiuni funcționale și trei în construcție. De
asemenea Cătunul Runcuri, aflat în comuna Roşia, se mândreşte cu un grup
de case tradiţionale, reamenajate, astfel încât să poată oferi turiştilor cele
mai confortabile condiţii de cazare. Case vechi de peste o sută de ani, au în
interior tot ce trebuie pentru ai primi şi găzdui pe călătorii obosiţi de drum.
Frumuseţea acestor construcţii tradiţionale şi împrejurimile dau naştere unui
peisaj de poveste. Au prins contur în zonă înființarea de muzee etnografice
locale la iniţiativa unor fii ai satului, care au cumpărat case tradiţionale şi
obiecte din sate pe care le-au expus, spre încântarea vizitatorilor și mândria
lor de a avea ce arăta din tradiția locală. Aşa se face că la Remetea, Meziad și
Roșia există la ora actuală câte o casă amenajată în stil tradiţional cu interioare
ce aduc aminte de modul cum era amenajată o gospodărie, o moară și interiorul
caselor tardiționale.
Ce-i de facut?
Asigurarea trăiniciei, durabilității universului rural românesc în
general, al celui de pe Valea Roșiei în mod special, necesită cooperarea unor
mecanisme instituționale, care să-l scoată din acestă stare de supraviețiure.
Așa cum am arătat și în cele de mai sus, situația prin care trece satul românesc,
nu este exclusiv de natură socio-economică, ci și de natură antropologică şi
spirituală, fapt care măreşte şi mai mult raza cercului vicios al risipei, al fricii,
al consumismului, al egoismului şi al hedonismului dus la extrem. Pentru
ca acestă stare să nu se accentueze e necesar ca din discursul politic să nu
lipsească prioritizarea problemelor satului românesc, între care, în opinia
noastră, ar fi: elaborarea de politici privind stoparea înstrăinării terenurilor
agricole, a depopularii satelor precum și a migrației din sate sub orice formă
ar fi ea. Toate aceste politici trebuiesc cantonate în jurul ideii de a nu pierde
satul românesc și identitatea acestuia clădită în decursul veacurilor.
Pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural, la nivel național și local
au fost elaborate strategii, politici și programe care au în vedere crearea
unor condiții moderne de trai și păstrarea diversității satelor ca patrimoniu
socio-cultural integrat. Între aceste programe – strategii se numără Programul
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Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, care caută să corespundă
nevoilor actuale ale locuitorilor din mediul rural, pentru ca aceștia să își mențină
activitățile agricole și non-agricole tradiționale în concordanță cu situația
climatică, geografică și economică. Programul este adaptat atât nevoilor în
schimbare ale societății, cât și evoluției vieții rurale, astfel încât toate tipurile
de activități (agricole și non-agricole) să prospere și să conducă la dezvoltarea
comunităților rurale. PNDR 2014-2020, susține dezvoltarea spațiului rural
prin abordarea strategică a următoarelor obiective : restructurarea și creșterea
viabilității exploatațiilor agricole, gestionarea durabilă a resurselor naturale
și combaterea schimbărilor climatice, diversificarea activităților economice,
crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor, pentru
îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, sprijinirea investițiilor în
infrastructura și economia rurală, care să ducă la reducerea sărăciei și crearea
de locuri de muncă în zonele rurale, promovarea organizării lanțului alimentar,
inclusiv în procesarea și comercializarea produselor agricole și animaliere,
gestionării riscurilor în agricultură etc.
În opinia noastră, ar trebui să se țină seama și de alți actanți ai lumii
satului, care trebuei să-și dea mâna la revitalizarea acestui ambient material
și spiritual sub toate aspectele și la toate palierele : biserica, școala și familia.
• Biserica, cu un mare rol în primeniraea vieții spirituale a satului
contemporan. Ei ar trebui să-i revină misiunea de prevenire, vindecare şi
formare morală a săteanului pentru a convieţui în societate ca un bun creştin
și un bun cetățean, să ia atitudine împotriva individualismului modern,
împotriva totalitarismului contemporan, autoritar şi tiranic, să apere şi să
susţină demnitatea omului. Să fie o biserică de zi cu zi – nu numai de duminică
sau de sărbătoare pentru oameni şi pentru societate.
• Școala, o altă instituție, ce trebuie cooptată în acest demers al
împrospătării satului, a readucerii lui la ceea ce a fost cândva moral și spiritual.
Menirea ei trebuie să fie, alături de biserică principalul motor al educării
tinerilor de la sat în materie de morală, de conservare a tradițiilor, de deschidere
spre meserii de care satul duce lipsă, dar necesare acestuia (ingineri agricoli,
zootehniști, horticoli, mecanici agricoli, apicultori, dascăli etc). Modernizarea
spațiului educațional prin : introducerea elementelor habitaționale în școală
și în afara ei (introducerea apei curente în școli, modernizarea grupurilor
sanitare și a bazelor sportive, aducerea cabinelor școlare la standardele zilelor
noastre, dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu materile didactice și
tehnică adecvate, dotarea bibliotecilor școlare cu apariții noi în format digital,
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calculatoare, imprimante etc.) Toate aceste dotări făcute în spiritul conectării
la nou a elevilor de la sate, pentru ca aceștia să nu fie privați de oportunitățile
lumii moderne. La toate acestea am adăuga un element prioritar ce ține de
infrastructură : modernizarea drumurilor ce leagă satele de centrul de comună,
precum și dotarea școlilor cu mijloace de transport destinate elevilor.
• Familia, ca ceea mai veche și importantă instituție din istoria
umanității, considerăm că este mediul optim pentru formarea și devenirea
umană, este cadrul afectiv, social și cultural al formării și educării tinerilor.
Prin funcțiile ei, familia, trebuie să fie contributoare la schimbarea în bine a
satului românesc. Mediul familial, reprezintă cadrul socio-economic și afectiv
al dezvoltării copilului, aici este adevărata școală a sentimentelor, care rezidă
din bogăția și varietatea de relații la care acesta este părtaș de unde și funcția
profund socializatoare a familiei.
Schimbările ce au avut loc la nivelul sistemului societal s-au răsfrânt și
asupra funcțiilor familiei sătești astfel : la nivelul status-rolului femeii au avut
loc schimbări majore, care au creionat independența economică a acesteia iar
oportunitățile ei pe piața muncii sunt elemente revoluționare pentru evoluția
familiei. Femeia rurală este constrânsă să migreze la muncă în străinătate, de
multe ori independentă de soț ca bonă la bătrâni și copii, menajeră la familii,
lucrătoare în restaurant etc.
Trebuie amintit că în lumea satului contemporan s-a schimbat modul de
raportare al familiei la copii, raportare ce diferă în funcție de statusul economic
și ocupațional al părinților. Pntru unii copii acest status al părinților poate fi
o sursa de satisfacție sau una de conflict, astfel familiile cu un status socioeconomic ridicat vor dezvolta la copii sentimentul de independență oferindule o mulțime de facilități (computer, telefon mobil de ultimă generație, haine
de firmă și chiar mașină).
Fără a-şi diminua importanţa ca instituţie socială, familia nu mai
reprezintă o instituție conservatoare, ci una tot mai adaptată transformărilor
de la nivelul societății, democratică şi deschisă. Familia este tot mai integrată
în dinamica societăţii, tot mai mult condiţionată de schimbările economice şi
sociale, influenţând, la rândul ei, evoluţia de ansamblu.
În concluzie creșterea competitivității și a viabilității activităților
din mediul rural românesc poate fi susținută prin dezvoltarea unei baze de
cunoștințe coroborată cu o cercetare științifică adaptată acestor cerințe, prin
promovarea inovării și cooperării între toți „actorii” participanți. Sunt necesare
cunoștințe legate de modernizarea fermei și viabilitatea afacerilor agricole,
managementul pădurilor și adaptarea la schimbările climatice, inclusiv
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adaptarea tehnologiei inovatoare din rețelele europene și internaționale la
realitățile din România
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Harta zonei cercetate (Valea Roșiei - comunele: Pocola, Remetea, Căbești și Roșia)
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Cheile Cuților

Peștera Meziad

Păstrăvăria Șoimuș

Peștera Farcu
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Festivalul viorii cu goarnă ”Dorel Codoban” și festivalul anual ”Straița plină” de la Roșia
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Varnițe la Meziad
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ARTA ÎN ROMÂNIA ÎNTRE ANII 1980-2010
MILENA AUGUSTA POP*
ART IN ROMANIA BETWEEN 1980-2010
The 80’s generation or the 80’s artists have created a legendary aura, and connected to
their importance in contemporary art they created controversy. Polarised between the idealists
and the asserved to utopia, between ideological obscurantism with oficial frame and existential
incertitudines, the 80’s Generation from The Socialist Republic of Romania concern a born
paradox in the historical line from the estern political Block.
2010.

Key-words: 80s generation, Art in Romania, utopia, oficial frame, art between 1980-

1. Generaţia optzeci între ideologie şi postmodernism
Generaţia optzeci sau artiştii „optzecişti” după cum apar în alte formulări
au creat o aură legendară şi, legat de importanţa lor în arta contemporană,
controversată. Polarizată între idealişti şi aserviţii utopiei, între obscurantismul
ideologic cu cadrismul oficial şi incertitudini existenţiale, generația optzeci
din Republica Socialistă România relevă un paradox născut în nebuloasa
istorică din blocul politic est european. Dincolo de pozițiile favorabile și
nerecunoaştere, generația optzeci se cere examinată în contextul de cauze
obiective și al situării lor în raport cu artiştii din deceniile anterioare. Lipsa
de colaborare cu oficiile şi instituţiile momentului, sinonime cu infidelitatea
faţă de regim, traversarea regimurilor politice, saltul de la ideologie la arta
internaţională, sunt coordonate principale. Născută la începutul deceniului
nouă, generația optzeci se află conceptual la răspântia dintre propaganda
megalomană și tematica omagială ce anihila creaţia pe de o parte şi pe de alta
ca „artă alternativă”1 sau experiment postmodernist reflectat în evenimente;
menţionăm ca moment central Expoziţia Atelier 35 din cadrul Centrului
Artistic Maia-Mare din 1988.
Istoricul şi criticul Adrian Guţă subliniează ideea generaţionistă asociind
creația scriitorilor şi a creatorilor vizuali. Între ideile fundamentale sunt
*

Adrian Guţă, Generaţia ’80 în artele vizuale, Paralela 45, Piteşti, 2008, p.33
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relevante importanţa fragmentului şi deconstructivismului, un complex de idei
şi atitudini postmoderniste. Un teoretician şi congener cu optzecismul vizual,
istoricul şi criticul Magda Cârneci abordează problematica în perspectivă
socio-politică, în cadrul istoric ce cuprinde momentele instaurării şi prăbuşirii
regimului comunist. Alexandra Titu fără să facă menţiuni legate de optzecism,
abordând parametrii interdisciplinari – filosofia, antropologia culturală, mediile
culturale determinante în istoria artelor, politicile curatoriale ale momentului
– abordează artiştii generaţiei în cercetări privind experimentalismul. În cheie
experimentală Laszlo Ujvarossy face un studiu de caz la artişti ai generaţiei din
cadrul grupului Atelier 35 Oradea unde a activat între 1980 pînă în momentul
declinului ca grup. Subliniem că pe lîngă pozițiile critice precum cele semnate
de Erwin Kessler nu dispunem de alte cercetări exprese legate de arta și pictura
generaţiei. Deducem în schimb din autorii menţionaţi contextul şi direcţiile:
climatul ideologic şi tematismul socialist, prezența generaţiilor din deceniile
şapte şi şase în orizont experimental, contextul internaţional, indicii din pictura
europeană şi americană urmate de pictura în contextul noilor media, obiectul
şi formele mixte de expresie și la finalul secolului douăzeci, postmodernismul
şi noul conceptualism înheiate cu noul realism.
1.2. Tematica în socialism
Realitatea în general apocaliptică din primele decenii ale regimului
comunist, condiţiile de viaţă suprarealiste ale omului, utopia politică şi
restricţiile severe în cele mai mărunte detalii ale existenţiei au condus la
îngustarea orizontului în creaţia artistică. Într-un regim de interpretări delimitat,
sesizăm că subgenurile picturii, peisajul, natura moartă și portretul au fost
adoptate ca tematici. Cauzele celor petrecute pe scena artei îşi au origine şi
explicaţie în instaurarea puterii sovietice din 1945, în importul regimului
ideologic şi realismul socialist.
Un al doilea moment din deceniile comunismului care a întreţinut climatul
de confuzii a venit dinspre arta omagială, efect al tezelor P.C.R. din iulie 19712
şi cauză în înţelegerea intoxicării estetice chemate să proslăvească șefului
statului, Nicolae Ceaușescu. Comandamentele doctrinare, înregimentarea
generală, un aparat politic eficient în manipulare ce urmărea controlul societăţii
crează un capitol întins în descrierea consecinţelor, vizibile la nivelul a câteva
decenii. Întregul eşafodaj ideologic, devastator pentru creaţia artistică, a
împins până la consecinţe de ruptură cu arta internațională. Uniunea Artiștilor
Titlul complet este Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice,
de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.
2
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Plastici din România, prezentă în cadrul momentelor importante, a dominat cu
autoritate, festivism şi retorică oficială. 3 Tabloul de epocă reprezintă omagiul
ce conţine compromiterea actului artistic prin aservire faţă de „geniul din
Carpați”.
Între anii 1964 şi 1980 tematica primă este omagiul şi reprezintă portretul
preşedintelui ţării şi al soţiei, Elena Ceauşescu. Lucrările constau în ilustraţii
ale cuplului prezidențial, portrete cu personaje și compoziții istorice, realizări
din „epoca de aur” şi construcție socialistă, însoțite de reprezentări simbolice
din cultura etnografică sau motive și scene naiv folclorice. Lucrarea cu titlul
Pictură de Cornel Brudașcu (Fig.1) este unul din exemplele omagiale. Figura
centrală a lui Ceauşescu aminteşte de portretele votive prin schematismul
tratării în care pictorul, urmărind majestatea distantă a căutat să transmită un
mesaj de autoritate şi aură superioară. Personajul reprezentat trebuia să reflecte
puterea absolută, susţinut de simbolismul specific: tricolorul este regizat ca să
atragă atenţia privitorului prin compunerea lui în planul superior după care
urmează accesoriile personale, sceptrul şi banda tricolor cu stema ţării ce
traversează pieptul personajului. Creaţia vizuală oferă o bază consistentă de
lucrări în care conținutul tematic oglindeşte realitatea politicii, în compoziţii
şi motive simbolice. Existenţa de tip neostalinist este reprezentată în subiecte
repetate obsesiv în lucrări narative cu motive ce trebuiau să sensibilizeze
imaginarul colectiv. Portretele liderilor de partid, scenele teatrale, retorismul
vizual, reprezentările rupte de contingent și de simțul realității au creat o arie
vizuală folosită cu scop ideologic, completând un instrumentar și cauză ce
explică degenerarea tematică; mijloacele de regizare a sistemului de valori
au fost consimțite inclusiv de elita artei plastice din epocă, uneori înclinată
către avangardă4. Practicarea unor gramatici formale, existente în avangarda
Ion Irimescu, (artist al poporului președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România),
În numele păcii, pentru apărarea valoriolr umanității, Rev Arta, anul XXVIII, nr. 10-11,
București, p.1
„Noi, artiștii plastici, mobilizați de apelul umanist al tovarășului Nicolae Ceaușescu, sîntem
deplini conștienți de rolul ce ne revine în aceste atît de îngrijorătoare momente și nu vom
precupeți nici un efort de a răspunde vibrantelor chemări ale apelului, de a fi prezenți cu
mijloacele noastre specifice, exprimate prin lucrări de artă, prin care să luăm o atitudine
fermă, în spirit combativ, în marea acțiune ce trebuie să se desfășoare pretutindeni, pentru
salvgardarea păcii, pentru oprirea cursei nesăbuite a înarmărilor cu arme nucleare, precum și
pentru o totală dezarmare.”
4
Erwin Kessler, X:20. O radiografie a artei românești după 1989, Ed. Vellant, ISBN 978-9721984-971, București, 2013 , p. 75
„Există însă și (...) arta care nu preamărea regimul, dar care îl întărea ca legitimitate prin
3
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occidentală, a produs lucrări neutre ideologic fără să riște ilustrația, programul,
estetica şi viziunea politică. Cercetând ideea de sincronicitate între arta
autohtonă şi arta din lumea liberă dincolo de conglomeratul ideologic, detectăm
anumite limite. Primele semne ale avangardei de la începutul comunismului
au pătruns și prin intermediul unor artiști susținători ai regimului politic şi cu
acceptarea acestuia.

Fig. 1. Pictură , Cornel Brudașcu (foto Rev Arta, anul XXX, nr. 1, 1983)

Dincolo de interpretările contradictorii privitoare la perioada comunistă5,
diferenţa dintre producția oficială și reacţii se relevă atât în impactul vizual
direct cât și în lectura conceptuală.Subliniem în acest sens că are loc o trecere
prezentarea feței frumoase și neproblematice a vieții, ceea ce crea sentimentul de normalitate
(nu doar culturală) a vieții într-o civilizație de fapt profund nedreaptă social și legitimată
politic. Arta oficială de genul Câlția, Ilfoveanu, Vasile Grigore, Piliuță, Alin Gheorghiu etc,
etc era, pretutindeni în țară, furnizoarea principală de escapism acceptat.”
5
Ibidem 										
„Pe lîngă arta oficioasă, cea oficială și cea ne-oficială, mai subzistă însă un al patrulea strat,
cel mai subțire, practic invizibil și (privit retrospectiv) lipsit de consecințe: arta anti-oficială,
arta contestatară. (...) Arta anti-oficială nu a fost doar rarisim reprodusă, ci a fost exclusiv
destinată sertarului, ea nu a fost prezentată public și ca atare nu a avut nici un impact social.
Printre puținele exemple de acest nivel se numără filmele Interviu cu Ceaușescu (1978) de Ion
Grigorescu, Ani-vărsare (1982) de Constantin Flondor, acțiunea lui Alexandru Antik, Visul
n-a pierit (la Sibiu, în 1986 – al cărui public a fost alcătuit exclusiv din artiștii și securiștii
care au întrerupt-o), sau acțiunea Anei Lupaș, de la sfârșitul anilor 80, Haina Anei, hainacamumflaj-protest pe care a făcut-o ea circulînd underground în lumea artistică pînî chiar în
perioada căderii comunismului”
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treptată de la ilustrația și conținutul literal aservirte ideologic, întâi prin
împrumutarea limbajului academic, apoi exerciții formale până la generația
optzeci, fapt ce impune o analiză pe capitole distincte. Istoricul Magda Cârneci
diseminează categoriile „cultura vizuală oficială” și „comanda socială”
faţă de „cultura alternativă”, „experimentalism” și „noul expresionism”.6
Conglomeratul stilistic şi transformările între anii 1945-1990, începând
cu ilustrațiile dogmatismului tematic – domeniul de conținut – în direcția
abordării conceptuale au fost marcate de situaţii politico-sociale, în primul
rând. Procesul tematic-conceptual în istoria deceniilor interpune momente
politice premergătoare în paralel cu limbajele și problematicile reflectate până
la începutul deceniului nouă.
Între schimbările importante avem în vedere dispariția mai întâi
a liderului sovietic de la Kremlin din 1953, Stalin, care a adus cu sine
oportunitatea creării unei breșe precum și premisele renunțării la realismul
socialist în întregul bloc politic răsăritean și înlocuirea acestuia cu expresii ce
trimit la alte forme de realism: oficial-experimental-neoficial7. Un alt moment
s-a constituit în jurul liberalizării culturale și nașterii valului experimentalist
din anii ’60 care a condus la înnoirea elementelor de limbaj, creându-se un
pasaj către generația tinerilor optzeciști. Momentul legat de trecerea de la
dominația stalinistă spre liberalizarea politică oferă o examinare semanticosimbolică mai complexă. Imaginilor literal-descriptive folosite în primele
decenii de dominație de aparatul de propagantă li se interpun altele venite mai
târziu, temperate, cu reprezentări figurative, constituite în suportul ideii de
autonomie estetică, urmând ca ambele să intre în joncţiune cu transformările
conceptuale, premergătoare optzecismului vizual. Ansamblul prezintă un
moment de intersecţii şi transformări în care artele vizuale crează o impresie
revoluționară faţă de realismul sovietic primitiv, oferind impresia unei fisuri în
transformările binomului tematic-conceptual: tematica tinde la o retexturare
în idee. Într-o panoplie nuanțată, o altă categorie care maschează legătura
cu arta oficială, nu excentrică aceasteia, a condus la producții și reorientari
ale artiștilor în direcția unor schimbări față de realismul socialist dur, prin
revizuirea ideii esteticii argumentate în termenii profesionismului și ai
meșteșugului. În acest loc au fost realizate peisaje industriale, motive folclorice
după care s-a născut zona artei din anii ’60 și ’70. Atitudinea avangardistă
Magda, Cârneci, Artele plastice în România.1945-1989.Cu addenda 1990-2010, Polirom,
Iași, 2013 (în continuare Magda Cârneci, Artele plastice...), p.p., 113, 115, 116. 118, 124,
7
Iibidem, p. 85, 86
6
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asociată limbajului abstract precum simbolismul abstract, abstracția lirică,
constructivismul repliat „semi-abstract” în tendinţă conceptuală aduc
contribuţii mediului artistic; artiștii acestor decade, frecvenți în paginile
revistelor Arta și Secolul 20 și în expozițiile importante, sunt premergători
ai generației optzeci. Opera generaţiilor şaizecişti şi şaptezecişti se remarcă
datorită universului și introvertirii spirituale pe care l-au dezvoltat în cicluri
și serii de lucrări cu tematici ce prezintă un registru descriptiv, rămas în plan
secundar dar conceput prin repetiția motivului ales.
Între cele mai importante opere și autori sunt proiectele Prapor, Deal
I-IV, Prapor, Grădini (Horia Bernea), Arhitecturi ascendente, Noduri și semne,
Hipersemn, (Sorin Dumitrescu), Abside, Cupole, Relicvare, Pomelnice,
Nimburi (Marin Gherasim), Grădini suspendate (Ion Gheorghiu)8, Lacurile
liniștite, Cîmpuri galbene, pasiuni muzicale, Monodii bizantine, Inimi (Ion
Nicodim).
1.2. Preliminarii conceptuale și tematice la noul expresionism
Asociativ fenomenului din România subliniem că pictura generației
optzeci din Polonia a fost activată de reacții și mișcări politice și sociale în
contextul creat de Sindicatul Solidaritatea și de sprijinul Bisericii Catolice.
În mod similar, neoavangarda chineză din anii optzeci s-a născut pe fundalul
schimbărilor de viziune ale Partidului Comunist Chinez și politicii de stat
orientate spre eficiență economică cu accente capitaliste și deschidere în
politica internațională, la intersecție cu o cultură marcată de tradiții milenare.
Spre deosebire de acestea, tânăra generație de artiști din România din aceeași
perioadă beneficiază de schimbările de mentalitate culturală rezultate de pe
platforma minimalei stratificări câștigate după liberalizarea politică petrecută
după dispariția liderului de la Moscova din 1953, mai ales între anii ‘60 și
’70. Perioada cuprinsă între 1960 și 1980, caracterizată prin inovație în limbaj
și îmbogățirea mediior de expresie vizuală, odată cu tendințele și breșele din
interiorul unui mediu cultural de monolit, aduce imaginea unei creații marcate
de ramificaţii stilistice şi de atitudine. Geneza valului neoexpresionist, sinonim
cu pictura generației optzeci, devine complementară în viziunile despre nou,

Dan Hăulică, Planeta grădinilor, Rev. Secolul 20, nr 1-2-3, revistă editată de UNIUNEA
scriitorilor din România, București, 1989, p. 33 						
„Tranșant, cu o decizie arbitrară și fertilă – << Un peu de durete, spune sentința corneliană,
sied aux grandes ames >> – , Ion Gheorghiu și-a numit printr-o singură metaforă întreaga
lui creație din ultimii zece ani. << Grădini suspendate>>, așa dar, cu un gest care proteguie,
corolele picturii, urcîndu-se vehement peste orice anectote, peste orice sfătoasă platitudine”
8
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stratificat în continuare la experimentalismul decadelor precedente care au
pregătit un teren relativ ofensiv în creație, prin inovație și prin conturarea unui
mediu favorabil individualității artistului. Consacrarea artiștilor din decadele
anterioare este relevantă datorită susținerii critice și a revistelor de cultură.
În acest sens demersurile premergătoare neoexpresionismului – definit prin
atitudine, gest, matierism – crează convergențe în plan istoric. Aceastea arată
că arta din ultimele decenii ale comunismului induce un climat diferit de
normele oficiale și regim, creând o avanscenă în ansamblul schimbărilor de
paradigmă în arta şi pictura și că, realizările au adus contribuții pentru finele
secolului douăzeci.
Mediul în care a evoluat experimentalismul a fost determinat de
paradoxuri în ansamblul existenței şi nu privesc schimbările radicale în plan
politic și cultural ci directive transmise la nivelul societății, inclusiv la vârful
uniunilor de creație subliniate în cadrul Congreselor Comitetului Central al
Partidului Comunist Român și în momentele oficiale. Între situațiile care au
dat naştere experimentalismului stratificând în acest mod climatul cultural,
subliniem: alternativa rezultată din relativa autonomie politică a statului
şi dictatura personală a lui Ceaușescu în raport cu ocupația anterioară a
Uniunii Sovietice; experimentul în artă paralel cu experimentul ideologic
din plan social; nașterea a experimentalismului în artele vizuale în contextul
revoluției tehnico-științifice; ineficiența producției din industrie și scăderea
încrederii față de experimentul ideologic asociate cu reorientarea artiștilor din
deceniile următoare de la experimentalism către interdisciplinarități, asocierea
materiilor de lucru cu spiritualul și cunoașterea, tendințele către tradiționalism
și cultura bizantină; contrariantul climat sociopolitic și cultural în ansamblul
propagandei pentru pacea internațională în legătură cu mediul artistic dominat
de manifestări colective. În acest climat, experimentalismul îmbrățișat din
necesități creative, identificate în pozitivism, cunoaștere, chestionări și
referințe la realitate și filosofie, logică și gnoseologie se revarsă ca fenomen
prezent într-o realitate marcată de cultura tradițională și modernă.9
Alexandra Titu, Experimentul în arta românească după 1960, Editura Meridiane, București,
2003, p. 25		
„Mă refer, de pildă, la masiva producție SF postmodernă și la replicile ei parodice, care
proiectează utopia, emancipată de hipnoza conceptului de progres, în straniile, problematicile
toposuri ale Paradisului artificial și Apocalipsului artificial, consecințe încremenite ale
revoluțiilor de vârf. In felul acesta, diversitele forme ale artei, mai cu seamă formele cu
originea în modernism, legate de intervenția unui instrumentar tehnic între subiect și obiect
(fotografia, filmul, ertele electronice), dar și cele care experimentează, în propriul lor medium
9
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Climatul marcat de paradoxurile și joncțiunile formale între o societate
politizată și experimentalism au contribuit la schimbări față de perioada
stalinistă din anii cincizeci simetrici realismului canonic către deceniile care
urcau în direcția deceniul nouă. Panoplia istorică a schimbărilor este marcată
de un deceniu șapte cu influențe abstracte în direcţia limbajelor și mijloacelor
operaționale în suprafață și imagine cu finalitate conceptuală, new media tot
mai apropiate de experimentalism, noile avangarde şi postmodernism. În final,
mediul artistic rezultat din combinațiile dogmatismului canonic şi modernism
traversează către noul neoexpresionism pentru ca deceniul nouă să facă
trecerea către realismul din deceniul zece și începutul de mileniu.
Schimbările create de mixajul stilistic, decorativ şi de limbaj se reflectă
la început în titlurile descriptiv-retorice iar mai târziu, mult simplificat, în
lucrările concepute prin serializare tematică. În acest sens, lucrările sunt marcate
de motivul ori subiectul central reprezentat, imediat recunoscut tematic,
în timp ce o parte dintre abordări au ca bază idei și procese în perspectivă
conceptuală; în multe dintre lucrările realizate pe parcursul deceniului șapte
soluțiile găsite au constat în soluții mixte, respectiv tematic-conceptuale.
Schimbările tranzitive de la realismul ideologic cu tematică reflectată
în titlu în direcția descriptivă și simbolică sunt exemplare și în acest sens este
relevant Salonul Municipal București din 1982. Au fost prezente pe simeze în
prima categorie lucrările cu titlurile Compoziție (Ion Pacea), Altar (Ribariu
Paula), Atelierul (Bogdan Matei),10 iar în registru simbolic au fost expuse
lucrările Grădini suspendate (Ion Gheorghiu), Loc (Sorin Dumitrescu), Marea
(Ion Pacea), Urme, Turn, Scara, (Theodor Moraru), Histria (Ion Stendl),
Insula (Iona Anghel);11
Conținutul tematic al lucrărilor realizate de artiștii generației optzeci
sunt relativ apropiate de experimentalismul și transformările din anii șaizeci și
șaptezeci, remarcându-se prin disociere de epoca ideologică. Perioada 19801990 și a generației caracteristică prin valul neoexpresionist este consemnată
în revista Arta cu titluri precum Infinitul bun (Vioara ara), Semnele zidului
(Ioan Aurel Mureșan), Păpuși (Sorin Novac), Fieste, Monument și Paleta și
în genurile tradiționale (literatura, picura, teatrul, dansul), acoperă spațiul între elitismul
experienței cognitive (care schimbă universul mental) și cultura populară. Cultura populară
este ea însăși conștientă de sine, ca univers reactiv, dependent, ca spațiu al manipulării refuzate
și acceptate totodată, întâlnire de manipulare la centru, și de absorbție, complicitate/sinteză
recreere la nivelul repetorilor parteneri.”
10
Rev Arta, nr. 3, București, 1982
11
Rev Arta, nr. 6, București, 1983
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mediu(m) (Ioan Augustin Pop).
1.1. Context Est-etic
Un mic pas în evoluția creaţiei a venit la începutul anilor ’60,12 moment
de permisivitate relativă, când, odată cu pătrunderea ideilor esteticii, s-au
născut speranțe pentru detașarea creației de sarcinile programului de partid
și ideologie. Mediul artistic aşteptase circulaţia, conexiunea şi sincroncitatea
artei din Est cu Occidentul. Lucrările din acea perioadă conţin subiecte din
natură, motive personale, naturi moarte, portrete decorativ-simbolice, teme
din folclor, cadre din cultura sătească şi compoziții cu tendinţă abstractă.
Ideile estetice, considerate o platformă de valori universale, au constituit un
set de argumentații în invocarea profesionalismului, artiştii sperând că se vor
sustrage realismului socialist.
Eşecul a venit neîntârziat după contrapunerea aceluiași regim
comunist13 care nu a făcut decât să amelioreze administraţia de tip sovietic
menținând ideologia în întregul bloc răsăritean. Suportul estetic apărut pe
fundalul ameliorărilor politice nu a adus libertatea scontată în creație și nici o
promisiune pentru viitor. În consecință, estul european nu părea să întrevadă
nimic dintr-o schimbare de paradigmă în regiune, în ideea artei internaţionale.
Cauza esteticii în Est alimentează continuitatea autorităţii, cel puțin datorită
condiției inițiale de suport teoretic al modernismului. Cercetarea domeniului
de conținut, a tematismului din pictura postbelică din România, situată între
restricțiile canonice şi evoluția modernismului occidental relevă tendințe către
atitudinile din neoavangardă și experimentalismul din țară din anii ’7014. În
continuare, către 1990, gestul artistic orientat către experiment și idee confirmă
Magda Cârneci, Artele plastice.., p. 94
Ibidem, p. 94-95									
,„Să luăm dezbaterea autonomiei esteticului, pentru că aceasta a constituit dezbaterea centrală
a oamenilor de cultură din toate țările comuniste de la ” sfârșitul anilor ’60. (...) Era o manieră
indirectă de a pune problema libertății de creație și a autodeterminării profesionale, dar a
fost și o manieră deturnată de a face contestație politică prin intermediul revoltei estetice
(Țepeneag, 1992, pp. 56-60 – B4.2.3).”
14
Alexandra Titu, op. cit., p. 67							
„În timp ce arta occidentală a perioadei posbelice, preocupată la început de destinul subiectului,
exprimat în limbajul abstract al expresionismului liric, căuta în deceniile șase și șapte drumul
către realul social, spre concretul experienței colective, spre adevăririle extraestetice, pentru
artistul Europei de Est suprema aspirație, în acești ani ai dogmatismului politic, a constituit-o
redobândirea autonomiei, disocierea de soluțiile stilistice ale realismului socialist, evadarea
din câmpul restrictiv al angajamentului imagologic.”
12
13
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tendințe pronunțate de eschivă față de normele regimului și tematica oficială
inclusiv față de retorica din titlul lucrărilor. Tematica influențată de schimbările
neoavangardei poate fi determinată într-un cadru larg care asociază conceptele
mișcărilor vestice cu modalitățile de clasificare şi referințele din critica de
specialitate din arta locală. În acest sens, distingem în spațiul occidental
mişcările op-art, noul realism și arta brută, pop-arta americană, mecanical
art, arta povera, land art, happeningul, environnement-art, arta minimală, arta
conceptuală, hiperealismul american, street-art, instalaționismul, noua pictură
fovă, neoexpresionismul vest german din neoavangardă. Pentru evoluția din
țară, Magda Cârneci menționează formule precum „realism experimental,
neorealismul documentar, expresionismul urban, arta obiectuală, arta
bionică, arta psihoecologică, arta conceptuală, geometrismul conceptual,
neoconstructivismul, pop-art/eat-art”.15
În această zonă de mixaj autohton cu influențe estetic-conceptuale
menționăm lucrări cu titlurile Ritmuri orientale (Wanda Sachelarie
Vladimirescu), Compoziție, Pătrat (Florin Ciubotaru), Poartă (Marin
Gherasim),16 Insule (Ion Anghel), 17 Veghea de dragoste, Lacul cocorilor (Gh.
Anghel).18Tot în acest loc, dar cu caracteristici experimentaliste, într-o viziune
geometric conceptuală sunt menționabile proiectele semnate de Alexandru
Chira, având ca titluri Telepoem cu oglinzi pentru memorie, Trei proiecte de
drum, Oglindă pentru semănător, Madonă cu suveică (Fig. 54) Instalație
pentru sugestionat ploaia și curcubeul, Simțurile, (Metafora artelor)-1972,
Templul așteptărilor19 și studiile Casa geometrului/ Studiu 12, Oglindă pentru
semănător/ Studiu, Casa geometrului/Studiu 13) (Fig. 2 și 3). Similar acestora
menționăm seria de lucrări Orașul universal de Mihai Olos. (Fig. 4)

Magda Cârneci, Artele plastice..., p. 77
Rev Arta, nr. 8, București, 1983
17
Rev Arta, nr. 11, București, 1985
18
Rev Arta, nr. 3, București, 1974
19
Theodor Redlow, Proiectul ideal (despre Alexandru Chira), rev Arta, nr4, 1982, București,
p.15
15
16
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Fig. 2 Alexandru Chira, Telepoem cu oglinzi pentru memorie, Trei proiecte de drum,
Oglindă pentru semănător, Madonă cu suveică Foto: Rev Arta, nr 4 1982
Fig. 3 Alexandru Chira Casa geometrului/Studiu 12, Oglindă pentru semănător/ Studiu și
Casa geometrului /Studiu 13). Foto: Rev Arta, nr 9, 1987
Fig. 4 Mihai Olos, din seria de lucrări Orașul universal. Foto: rev Arta, nr 9, 1987

Experimentalismul, procesualitatea actului de creație și consacrarea
noilor media din anii şaizeci, semnificative în schimbările de paradigmă
culturală, frisonul creat de ideea escatologică a artei și a picturii – problematici
importante în evoluția secolului douăzeci – în raport cu autonomia estetică
din interiorul blocului răsăritean și speranța schimbărilor de viziune deschid
spațiul generic pentru o cultură vizuală complexă. Perspectiva noilor direcții
estetice se confirmă în mod vizibil după anul două mii. Creația din deceniuă
nouă în Europa, despărțită între blocuri politice dar încheiată cu sfârșitul
războiului rece, oferă un ansamblu de date ce pregătesc schimbările în plan
internațional, anunțate pe parcursul modernismului. În timp ce schimbările din
avangarda istorică s-au îndreptat către înoiri privind înlăturarea reprezentării,
a subiectului și psihologiei, a tematismului, descrierii și a conținutului epic,
în neoavangardă apar schimbări în tratare, în favoarea imaginației, tehnicii și
limbajului. Odată cu sfârștul secolului douăzeci, confruntările cu realitățile
și problemele existențiale majore orientează creaţia către filosofie și priveşte
raporturile şi interacţiunea între viață și arte. În acest loc intră în scenă artiștii cu
tematici precum memoria și istoria recentă, viața individuală și colectivă,
miturile personale și realitatea imediată. Joncțiunea între est și vest, realizată
de către generația optzeci cu creația internațională anticipează deschideri în
spiritul dezbaterilor având problematici diferite de experimentele deceniilor
anterioare fiind în opoziție radicală cu realismul socialist și producția omagială
Generația optzeci se orientează spre conceptualism şi genuri alternative,
artiştii operând asupra obiectului, spațiului expozițional sau ambientului
și în zone intermediale precum maill-art ca formă de comunicare vizuală
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transfrontalieră și în eco-art. Pictura capătă o diversitate de tendințe de la
nonfigurativ (abstracte) și reprezentări de factură realistă până la atitudini
reactiv-neoexpresioniste. Tematicile tind să acopere arii universale, spirituale,
în model neobizantin, motive arhetipale din cultura locală interpretate cu
elemente din postmodernism. Deceniul nouă pivotat de generația optzeci
s-a deschis în deceniile urmatoare către generațiile de artiști „nouăzeciști” și
„douămiiști”, marcând în acest mod legătura cu ceea ce în mediul local a fost
însușt drept „artă a Occidentului” în fond, arta și pictura internațională.
1. Repere în postmodernism
1.1. Contextul picturii internaționale
Poziţia generației optzeci este determinată de coordonate istorice și
regionale. Un prim reper îl constituie realitatea și condiția de viață trăită din
cauza împărțirii lumii între blocurile politice și culturale, Vestul capitalist
și Estul comunist. Până în 1989, anul căderii Zidului Berlinului, simbol al
războiului rece și al fracționării Europei, artele vizuale din Occident au evoluat
în direcţia transformărilor și interacțiunii de idei, în timp ce în est, cultura şi
artele plastice au rămas închise în reflexele tradiției locale, arhetipale și în
sistemul ideologic, prezentat anterior. În alt plan, realizăm un context plin de
paradoxuri: un mediu politic inflexibil, având reacţii prohibitive faţă de cultura
Occidentului pentru care generaţia tânără manifestase un interes deosebit.
Apariţia generației optzeci în artele vizuale se identifică cu artiştii grupaţi în
cadrul cenalurilor Atelier 35, doritori de noutate, experiment şi inefabil cu
aspiraţii pentru o lume liberă. O mărturie convingătoare constă în evenimentul
Expoziţia Atelier 35 20 din Baia-Mare, organizat în perioada iunie-august din
1988. Statistic, sunt înregistraţi un număr de 298 de participanţi și un total de
732 de lucrări grupate pe genurile pictură, grafică, sculptură, arte decorative,
intermedia, cine-art şi critică de artă. (Fig. 5-6) Valul generaţiei, considerat
înainte de 1990 ca o nouă zonă în creaţie, rămâne indefinită conceptual şi
criterial, una din cauze constând în atenţia pentru generaţia anterioară,
experimentalistă.
Totuşi, potrivit catalogului la evenimentul de la Baia-Mare, simbolic
numit ”Cărămida”, optzeciştii au rolul în evoluţia artelor vizuale şi datorită
Catalog (Cărămida), Uniunea Artiștilol Plastici din RSR, Atelier 35, 1988 „Expoziția oferă
cadru de prezentare și confruntare a activității artistice, de afirmare a preocupărilor actuale
de creațieale tinerilor participanți la ATELIER 35 din țară născuți între 1 ianuarie 1952 și 31
decembrie 1965.”
20

https://biblioteca-digitala.ro

Arta în România între anii 1980-2010

123

postmodernismului, subiect dezbătut cu interes în deceniile următoare. Portretul
conturat este al unui artist marcat de idealuri înalte, reactiv, cu impetuozitate
și sentimente față de mentalitățile și lumea închisă. Determinările acestuia
sunt motivate existenţial în actul artistic, în performanțele, forma obiectului şi
noile limbaje.

Fig. 5. Catalogul Cărămida
Foto: din colecţia personală

					
					

Fig. 6. Catalogul Cărămida
Foto: din colecţia personală

Contextul artei internaționale între 1970-1989 evolua în paradigma
postmodernismului convergent în pictură atitudinilor de tip neoexpresionist
reflectate în Transavangarda italiană lansată în 1980 la Bienala de la Veneția
și Neoexpresionismul Vestgerman poziționat în 1981, ambele grupări fiind
precedate în anii șaptezeci și optzeci de Pattern and Decoration, o mișcare
americană care a explorat mixaje din pop-art, arte decorative şi neoexpresionism.
În cealaltă parte a baricadei, în România, generația optzeci, inițiată în grupurile
active ale tinerilor absolvenți de institute de artă concentrate în principalele
orașe, s-a desfăşurat într-un climat de ambiguități. Climatul artistic din ţară
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polarizat între restricțiile, acceptarea şi propaganda administraţiei și a politicii
oficiale şi idealurile tinerilor, nu a generat deschideri. Semnificativ în acest
sens rămâne că singurul for calificat în domeniu, Uniunea Artiștilor Plastici din
R.S.R. nu a exercitat rolul decizional în gestionarea promoţiilor de absolvenţi,
potrivit atribuţiilor de promovare şi selecţie.
În comparaţie cu mișcările importante din Europa occidentală şi
generaţiile din deceniile opt şi nouă, în perspectiva istoriei politice, regăsim
faptul că, deşi acestea au venit din țări cu un trecut care a produs drame
umane la scară istorică, au creat în spirit liber şi inovativ, fără constrângeri
sau confuzii. Exemplele sunt demonstrate de grupările dintr-o ţară precum
Italia, anterior fascistă şi condusă de Mussolini, și Germania nazistă a lui
Hitler. Comparând mișcările din lumea liberă cu arta și pictura tânără
din România, paradoxul constă în faptul că o generație din est a creat,
tocmai sub ocupație și dominaţie de forță.
Perioada postmodernismului, cu problemele abordate şi mișcările
ce includ zona picturii, cu artiştii din noile media şi viziunile teoretice din
deceniile nouă şi opt au constituit un interes deosebit în noua generaţie. Artiştii
au căutat informaţii şi cultură, actualitatea artistică şi lumea liberă au cercetat
atitudini și idei în actul de creație, au căutat reviste de specialitate străine,
interzise în acel moment. Pentru recuperarea acestui segment de istorie, stau
mărturie paginile revistelor Arta, Balkon, artă+societate/arts+society, Revista
22 și tânăra tentativă Omagiu, apărută pentru scurt timp, a grupului de artiști
bucureșteni. Postmodernismul, născut în spațiul occidental şi conceput în
ideea de apropriere a imaginii și asumare a obiectului găsit, neutru față de
tradiția estetică a modernismului, a provocat chestionări la ideea libertății în
creație. Problematizările îşi găsesc răspuns în existența unei realități haotice
prin atitudini și idei ce conduc la concluzia că, în cele din urmă, perioada
în care s-a intrat este expusă dezagregării ireversibile stilistic. Ideea cum că
epopeile atotcuprinzătoare ale lumii au eșuat, în aceeași situație găsinduse și marile ideologii – comunismul și capitalismul – este susținută de
recompunerea istoriei şi adevărului din fragmentele rămase și colectate.
Similar, artistul se regăseşte în amestecul realităţii şi istoriei, în spirit ludic cu
bizarerii şi parodii motivate de curiozitate și uimire. Realitatea artistică reflectă
intermedialitatea creată în jurul culturii hi-tech şi kitsch, în electromedia şi
experimente din arta virtuală și în interacțiunile sociale. Ideea de explorare
a spațiului a îndreptat artiştii către instalație și regenerare obiectuală chiar
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dacă postmodernismul local reflectă inițiative în experimentalismul din
generațiile anterioare. Complexitatea relațiilor semantico-sociale, operațiile
asupra stilului și intermedierile realizate de stiluri care au condus în direcția
unei stilistice indeterminabile a câștigat datorită reflecției filosofice. Odată cu
forțarea graniței între forme, genuri, estetică, proiectul artei a deschis calea
chestionării naturii artei în interiorul ei.
Un sens important indică faptul că s-au creat planuri şi interferențe
în procesul de creaţie având ca fundament prioritar direcţia conceptuală
faţă de tematica deceniilor anterioare. Artur Danto arată în eseul ”Modern”,
”postmodern”, ”contemporan” 21 că după anii optzeci când s-a ivit
neoexpresionismul şi când după impresia de nou, inovativ şi de renaştere
stilistică nu a mai dat rezultate notabile, tocmai lipsa de sens şi de direcţie
narativă a devenit noul sens. Suportul conceptual s-a ridicat din interiorul
practicilor picturale din anii optzeci în care s-a operat cu procese şi strategii
dintre care menţionăm câteva. Mai întâi, tipologiile obiectivelor urmărite și
tratarea suprafeței unice în locul iluziei, expansiunea fizică și conceptuală
ce evită intimismul, utilizarea elementelor decorative, prioritatea vizuală
faţă de semnificantul pictural, accentul pus mai puțin pe transcendență
cât pe realitatea imediată, opulența detaliilor până la expresia
barochizantă în cazul mișcării americane Pattern and Decoration. În
continuare, sistemul de relaționări de la începutul deceniului nouă marchează
breșe în judecata estetică datorită mixajului cu care s-a operat în lucrările
inspirate din manierismul italian din perioada ce a urmat Renașterii. Ironie Treavestissement – Clownerie 22 a creat un mediu de idei și atitudini spirituale
și programatice, ludice și escapiste, accentul în operă fiind subliniat de
nuanțe atrăgătoare și curioase, enigmatice, surprinzătoare și ludice,
contextura de idei rezultă din paradoxuri văzute ca mituri ale trecutului
asociate cu lucruri incompatibile, imagini din antichitate și culturi
tribale, vis și realităte tratate în întregime în culori puternice, frizând cu
kitschul. Bonito Oliva, promotorul post-avangardei, trasează o cotitură față
de avangardă încă prezentă la finele secolului douăzeci, în anturajul artiștilor
grupați în jurul Transavangardei italiene. În alt registru, reținem peisaje arse
și apocaliptice cu reminiscențe romantice, mituri pierdute în inocența
legendară, opuse miturilor istoriei, asocierile conceptuale, imagineaArtur C. Danto,„Modern”, „postmodern”, „contemporan”, Rev IDEA, artă + societate/arts
+ society, nr 15-16, ed. IDEA design & Print Cluj și Fundația IDEA, Cluj, 2003, p.10
22
Klaus, Honnef, L’Art contemporain, Ed. Benedikt Tasken, Köln, 1990, p. 87
21
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viziune și imaginea reflecție, abordări morbide, sarcastice, încărcate cu
ironie – Kiefer –; peisaje independente de genul picturii tradiționale,
imagini extrase din inconștientul uman, imagini plurisimbolice – Baselitz
–, parodieri la motivele portretului și ale trupului uman, tratări brutale
și cu multă cruzime a suprafeței tablourilor, fragmentări compoziționale,
evitarea ilustrării și a reprezentării după natură – Immendorff, Penck,
Luperz. Sunt manifestări ale neoexpresionismului în intervalul caracterizat de
postmodernism.
Între ideilele principale ale postmodernismului, dincolo de blocurile
politice și cultura locală, constitutive pentru artele vizuale integrative generației
optzeci din România, menționăm concentrarea tendințelor de ruptură față
de stilistică, tradiția istorică și contextul imediat. Imaginea, atitudinile și
tendințele noi nu sunt asimilate în peisajul expozițional al Uniunii Artiștilor
Plastici din R.S.R., fapt pentru care postmodernismul (local) rămâne decupat
de context și de clișeele culturale. În sinteză, o caracteristică fundamentală a
artiștilor generației, constă în faptul că aceștia, fără să aibă contacte directe
cu realitatea internațională, au creat în spirit novator şi idealist şi s-au
alimentat din chestionări: ce fel de atitudini și operațiuni pot avea loc în
forma și conținutul operei, cum ar trebui să fie arta noastră? și legat de
existență, cum vrem să trăim, noi, altfel O contribuţie la atitudinile iniţiate
de optzecimul vizual în deceniile ce urmează între anii ’90 și 2000, într-o
perioadă istoric tensionată și în contextul generaţiilor noi, vizionare, constă în
tendința schimbării de paradigmă pliată pe aspirațiile artiștilor pentru altă lume
și reflectă alternative stilistice şi conceptuale în mixajele de limbaj, forme şi
atitudini. Deceniul nouă ce corespunde cu etapa primă a generației optzeci și
cu consacrarea lor dincolo de aura legendară şi disputele recurent alimentate
pe diferite căi, datorită angajării și stării de spirit a acestora, a devenit creator
de reacții. Activismul a fost provocat exclusiv de absolvenții institutelor, din
Institutul de Artă „Nicolae Grigorescu”, București și Institutul de Artă „Ion
Andreescu” din Cluj-Npoca fără un beneficiu și susținere oficială şi fără
să urmărească scopuri precise și programe coordonate. Artiştii au realizat
expresii și atitudini marcate de spontaneitate și inefabil, dincolo de
cunoștințele preluate din școală. Evenimentele organizate în centrele mari
din țară, Cluj-Napoca, Bistrița-Năsăud, Baia-Mare, București şi Timișoara
prezintă caracterul de calambur accentuat spectaculos și de inedit, cu
lucrări ambientele concepute într-o varietate de obiecte uneori haotice, cu
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o discursivitate nonliniară, panoramatică23 și fragmentară, restructurând
spațiul în jocul deconstrucție-reconstrucție. Marginalizarea și toleranța,
motivația subiectivă, scena panoramatică și „fragmentul” 24 sunt coordonate
definitorii.
Întrucât experimentul, noile media și limbajele constituie fondul generic,
nu subiectul constituie centrul de interes.
1.1. Imaginea picturală în mixed-media
Jocul de cuvinte imaginea picturală în mixed-media crează un complex
de relaţii între provocările imtermediale și genul picturii. În prim moment
am determinat spațiul ca formă în care interiorul cu referințe la galerie,
locuri improvizate sau underground este recreat, reocupat prin intermediul
ansamblajelor, al obiectelor și instalației. În al doilea stadiu avem în vedere
atitudini față de realităţile, contradictorii ca situație imediată. În cele ce urmează,
prezentăm lucrări ale unor artişti din grupul Atelier 35 Oradea și România
în care subliniem elemente caracteristice picturii, elemente de circumscriere
postmodernă cu secvențe și perspective panoramatice, cu date conceptuale
și tematice. Subliniem ca noutate în cercetarea sectorului optzecist din artele
vizuale că beneficiem de exemple neabordate şi că lucrările artiștilor au fost
selectate în funcţie de picturalitate şi de mixajul limbajelor şi de posibilităţile
de interactivare a genurilor.
Beneficiem de genurile mixte de expresie şi de spaţiul ambiental
în problematizarea tematică şi conceptuală a genului picturii în ideea că
creaţia artistică beneficiază, către finele secolului douăzeci, tot mai mult
de interferenţe de limbaj. Ca argument menţionăm că în cercetări similare,
consacrate generaţiei optzeci în artele vizuale, istoricul Adrian Guţă, semnala
naşterea a noi orizonturi experimentale sau alternative în artele vizuale cu
identitate şi realizări proprii25 generaţiei în pofida unei continuităţi din deceniile
precedente. Între aspectele de identitate sunt accentele mai apăsate ca atitudine
şi expresie cu cât în deceniul nouă se derulase ultimul şi cel mai presant capitol
al regimului comunist. Referitor la acelaşi subiect, Magda Cârneci sesiza că
identitatea generației optzeci în ultimul deceniu al comunismului coincide cu
încheierea şi deschiderea unui nou ev – Închiderea care deschide:1975-1989.26
A se vedea seria de expoziții cu titlul Panoramatica de la Oradea
Adrian Guță, op. cit. p. 43
25
Ibidem, p. 29-33
26
Magda, Cârneci, Atelier 35 București și în general. Scurtă privire retrospectivă, Rev Arta,
23
24
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Conceptele anterioare din cercetările şi autorii menţionaţi, fragmentarismul
întâi şi genul alternativ, experimentul şi intermedialitatea ca instrumemente
deschizătoare, au dat sens creaţiei vizuale datorită interacțiunilor şi schimbării
de viziuni artistice. Obiectul, instalaţia, performance-ul, combinaţiile stilistice,
intergenurile şi interacţiunile au creat un impat direct asupra genului picturii
după cum aspecte sau elemente de limbaj din pictură au adus contribuţii în
noile medii de expresie caracterizate de o continuă reconceptualizare. Imaginea
mixed-media contextualizează genul „tradiţional” al picturii datorită
confluenţelor dintre limbajele apărute în urma deferitelor experimente
şi intermedieri.
Dincolo de pictura generaţiei optzeci în context postmodernist, abordăm
evenimente în care artiştii reflectă raportul omului cu climatul politic şi
problemele existenţiale. Mesajul a fost urmărit prin exploatarea impactului
direct în reorganizarea spaţiului în care au fost concepute sau performate
lucrările şi în care mijlocul principal a constat în imaginea puternic accentuată
de tip neoexpresionist. Strategiile sub care au fost realizate lucrările au constat
în varietatea regizării și intervenția asupra spaţiului, procesualitatea, gestul
sau mişcări ale trupului, implicări ludice sau simulacre prin intermediul
cărora artiștii au căutat să transmită o idee, protestul subliminal sau direct.
Tematicile au fost fermentate în spiritul motivațiilor subiective care în lucrări
trebuiau să oglindească probleme din viaţa individuală şi colectivă, întâmplări
şi consecinţe, spirituale sau recognoscibile în istoria prezentului.
2.2.1. Abordări conceptuale.
Spaţiul recreat sub forma unei asocieri conceptuale ambientcontraambianță rezultă în lucrarea Citadela – Vârsta copilăriei de Teodor
Graur, Atelier35 Bucureşti, din relaţia opozitivă şi ludică manifestată sub forma
unei poveşti inventate din copilărie prin asumarea mecanismelor gândirii şi
ficţiunii. Este votba despre punerea instalației în scenă prin intermediul jocului
cu care a operat respectiv megalomania construcţiilor lui Ceaușescu, reclamate
în arhitectură şi castelul de nisip în care a satirizat şi conceptualizat puterea
politică. Arhitecturi șifonate de Iosif Király, membru al cenaclului Atelier35
Timișoara, constă în realizarea unor procedee de ruptură și recompunere
(deconstrucție și reconstrucție) a imaginii fotografice și, fără o retorică explicit
tematică, se prezintă ca o structură alcătuită literalmente dintr-o arie largă de
motive fotografice luate din realitate (peisaj) ce reprezentă universul situat la
nr 4-5, ISSN, pp. 111-169
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limita între contingent şi ficțiune şi între conştient şi inconştient. Acțiunile
underground subversive realizate în instalaţia-performence, house pARTy I
din 1987 de grupul din Bucureşti alcătuit din Călin Dan, Teodor Graur, Dan
Mihălţeanu, Wanda Mihuleac, Andrei Oişteanu, Decebal Scriba, Dan Stanciu
şi din house pARTy II din 1988 la care s-au adăugat Iosif Király şi Nadina
Scriba, s-a constituit ca o înşiruire complexă prin operaţiile în structura şi
componentele secvenţiale ale lucrării, rezultate în cele din urmă în relaţionările
între componentele spaţiu-obiect-subiect-cameră video-monitor.
Visul n-a pierit, acțiune-performence de Alexandru Antik din A35
Cluj-Napoca, a fost realizată în Pivnița Muzeului de Istorie a Farmaciei din
Sibiu în 1986. Artistul s-a angajat într-un performence în care a abordat o
zonă existențială de underground, într-o ambianță dominată de ficțional
coșmaresc, în care elementele constitutive au asociat spațiul sordid cu gratii,
fondul muzical ales, repetițiile monosilabice ale artistului cu scenografia
compusă din obiecte, lumânări și textele scrise (asumat contrafăcute în
momentul acțiunii). Tematic, lucrarea evocă drama existențială şi suportul
arhetipal, loc în care universul a fost deschis într-o viziune concepută cu
anume spațiu şi manifestare în spiritul radical al neoexpresionismului din
pictură.
Grupul sculptural Sistem psihoformativ de Károly Kovács , din cadrul
Atelier 35 Oradea compusă din nouă personaje umane de mărime naturală
din lut cu inserţia unor mecanisme de sonorizaree concepute cu scopul
introducerii dimensiunii temporale, interactivată în spațiul public a urmărit
schimbarea peisajului stradal şi spectatorul în determinările timpului
real şi perisabilitatea lucrării. Artistul a explorat contingenţa, existența
devitalizată şi condiţia nefirească a regimului politic – contraambianța – care,
prin transpunerea şi introducerea elementului efemer, a condus la recreerea
unei realităţi diferite. Lucrare progresivă cu transgresie semantică prin
transformările rezultate din degradarea corpului sculptural, a întâmplărilor
provocate de trecători şi de percepţia retinală în faţa unui spectacol și pictură
mobilă, a creat un ambient nou. Lucrarea Antropoteca de Dan Perjovschi a
fost realizată din jocul grafic în plan, din puncte și linii care în perspectivă
îndepărtată au creat senzaţia unor imagini vibrate în alb-negru, similare jocului
din pictura impresiunistă. Prin transpunerea desenului iniţial grafic pe suportul
de sticlă şi adaptarea figurilor antropomorfe la o împletitură din sârmă în spaţiu
tridimensional, lucrarea se transformă în instalație și carte obiect.
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Selecţionăm în cele ce urmează un grupaj de lucrări care, în afara
demersului conceptual, interactiv privind spaţiul şi comunicarea au avut
surplusul de spectacol și expresivitate picturală. În lucrarea comună Albastru
și oranj, Vioara Bara și Károly Ferenczy în postură de actanţi au pus în scenă
un mixaj obţinut din efectele vizuale picturale în cadrul unui performance.
Proiectul vizual s-a manifestat în etape, progresiv (art in progress). Prima
fază a constat din bătaia în culori după care a urmat imprimarea trupurilor
cu vopsea pe o suprafață de pânză de 150 x 400 cm și transformarea lucrării
într-o amprentă. În final a fost realizat un țarc pentru duș în care a avut loc
spălarea actanţilor şi transformarea treptată a imaginilor colorate, conducând
întreaga acţiune la interpretarea lucrării în registrul unui simbolism cu
sensurile convertirii şi renaşterii. Prin transferul semantic din zona genului
tradiţional, cromatologie şi pictură către spațiu și mișcare, lucrarea
transmite ideea degradării treptate a suprafaţei picturii petrecute în timp, la
scara istorică în raport cu momentul imediat al percepţiei şi riscul dispariției
ca obiect de creaţie, idee ce se referă la degradarea trupului şi destinul uman.
Seria de evenimente Vreme de pace, Vindecare, Cazemată cu răni,
Amintire, Eminescu la ruinele şi buncărele orădene din război, Memoria și
Memoria poetului ralizate de Dan Perjovschi şi Aniko Gerendi între 19881989 s-au desfăşurat în extrema de sud a oraşului Oradea pe un teren viran în
care s-au păstrat ruinele unor cazemate din timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, bombardate de armata sovietică în retragere. Caracterul suprareal este
relevat în acţiunea Memoria 27 de Aniko Gerendi și Dan Perjovschi cu accente
de picturalitate în operaţia de scriere pe suprafaţa din beton a construcţiei
acoperite cu muşchi vegetali în care amprenta naturală ce marcase trecerea
timpului a fost modificată de intervenţiile amprentate sub formă de texte din
poezia lui Mihi Eminescu. Jocul, misterul şi intervenţia în maniera grafitti
în natură au creat, dincolo de experiment şi performence, un joc de imagini
picturale conceput în conexiunile istoriei şi a memoriei din care a rezultat un
peisaj plin de spectaculozitate.
Lucrările Tangaj și Răsfrângere de arbore (fig 7-8), Rana pământului
şi Muguri de Aniko Găină, minuţios caligrafiate, au o vibraţie optică aproape
László Ujvárossy, Arta experimental în anii optzeci la Oradea, Design & Print , p. 68 		
„În încheierea proiectului, în cadrul seriei de evenimente organizate în memoria lui Eminescu,
intitulată Memoria poetului, Dan Perjovschi şi Aniko Gerendi s-au urcat în cel mai înalt punct
al cazematei, dealul dnumit de grup după Moby Dick şi au scris acolo, cu propria caligrafie
poezii alese de ei [ne 84 p.181]”
27
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virtuală într-un joc de imagine-pictură iar textele din suprafaţa lucrării pot fi
lecturate ca poem postmodern. O parte dintre lucrări se prezintă în final ca
obiecte realizate în forme circulare, suprapuse sub forma unor inflorescențe în
desen, caracteristice scriiturii, sensibile vizual şi efemere, tratate în pergament
şi hârtie semitransparentă și fragilă. În ansamblul conceptual lucrările abordate
sunt asumări, jocuri sau replici la cartea de format rectangular, obișnuită.
Cartea obiect realizată este deosebit de firavă din cauza posibilităţilor limitate
de păstrare, iar datorită percepției retinale trimite la faze, stiluri și picturalități
variabile. În acțiunea de ardere a lucrării din ultima fază au fost recreate
contexte în sine dincolo de realitate, un spectacol produs în pesajul cu brazde
de pământ arat, timp care în percepţie retinală directă trimite la un spectacol cu
imagini cinematografice. Lucrările sunt readuceri în concret ale unui ambient
– ambianța – vizual care evocă ritualuri sacre conținute în poemul vizual iniţial
scris pe care artista a ţinut să-l accentueze în contrast vizual cu realitatea brută
– contraambianța. Obiectele fragile, indefinite și lipsite de orice țintă concretă,
practic purtând titluri ce nu descriu forme, nume cunoscute sau predestinate
în realitatea imediată, aparțin unui proces ce translatează de la primul moment
al manufacturării, până la spectacolul vizual pur, finalizat cu iminenta scenă a
dispariției, disproporțional de rapidă faţă de lunga durată a realizării 28.

Fig. 7 Tangaj şi Văzul meu în trecere Aniko
Gerendi-Găină, 1989 Foto: din colecţia artistei
28

Ibidem, p. 68
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2.2.2. Direcţii tematice.

Fig. 8 Răsfrângere de arbore, Aniko Gerendi-Găină, 1988 Foto: din colecţia artistei

Prin conţinutul aluziv lucrările, Citadela – Vârsta copilăriei de Teodor
Graur şi Arhitecturi șifonate de Iosif Király realizată dintr-un ansamblaj de
imagini fotografice descriptive decupate şi apoi restructurate, se înscriu în
tematica spaţiului citadin. Realitatea desprinsă din cadrele contingenţei unui
urbanism brut și ipostaziat în metafora-ironie29 a glorificării în prima lucrare
şi în epica unei convieţuiri la bloc în cea de a doua, reflectă universul istoric
consacrat în genul peisajului din pictură, devenind în acest mod pretext al
reprezentării.
Universul antropologic – omul. Ultimul segment al manifestării
pARTy I şi pARTy II de Călin Dan și grupul de artiști cu care a lucrat, cu miză
în spațiul vizual regizat prin mecanismele punerii în scenă, extrage tematica
din expresia retorică în scopul reacției ironic severe şi a subversiunii faţă de
putere și climatul social-politic din România. Elementele subliminale precum
zona underground, spectacolul de tip cinematografic ficțional şi coșmaresc,
Aniko a aranjat cercurile desenate şi pregătite timp de un an întreg într-o pyramidă, apoi
le+a aprins. Piramida în flăcări s-a prăbuşit, dar a continuat să ardă, în timp ce literele scrise
cu cerneală argintie şerpuiau în foc, ca nişte limbi vii. Aniko plîngea zbuciumată. Apoi ploaia
a stins ultimele urme de jăratec, iar vîntul sălbatec a măturat orice urmă. Am fotografiat totul
şi am făcut un filmuleţ, SPUNE Dorel Găină G.”[Dorel Găină G., Manuscris despre Atelierul
35, 25 noiembrie 2004, Cluj]
29
du Marsais, Despre tropi, Editura Univers, Bucureşti, 1981, p. 125-127
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încărcătura arhetipală în care un rol important l-au avut elementele din regie
– grilajul, lumina parcinemonioasă până la economie maximă, zidul tenebros
şi textul scrijelit – sunt componente ce articulează acțiunea-performence
Visul n-a pierit de Alexandru Antik. Ansamblul lucrării a fost centrat asupra
universului politic (cu o deosebită încărcătură poetică), pe fondul tematic
al dramei şi al condiţiei umane limită. În interpretarea literală a lucrării
Sistem psihoformativ de Károly Kovács, personajele modelate se identifică în
trecătorii de pe stradă întâlniți în mod obişnuit. Schimbarea peisajului stradal,
perisabilitatea lucrării din lut și spectacolul oferit de contraambianța spaţiului
real și de semantica transgresivă configurează o tematică în coordonatele
artă-spațiu şi social-politic. Seria de lucrări Antropoteca de Dan Perjovschi
centrată pe motivul antropologic, interpretează datorită etapelor de lucru şi
transformările procesuale tematica omului. Este vorba de ipostazele insului
„re-condiţionat”, „supra-pus”, „inter-pus” și omul ca univers infinit, omul
lectură şi bibliotecă şi în complexitate metafizică, de omul poveste de mister
și comunicabilitate. Albastru și oranj de Vioara Bara și Károly Ferenczy
asociază creaţia şi obiectul de artă consacrat de istoria artelor cu zbaterile şi
transformările dramatice, respectiv tematica destinului uman în care omul este
supus degradării treptate de la o etapă la alta a vieţii. Lucrarea se concentrează
într-un strigăt în faţa existenţei, în faţa naşterii şi morţii în directă legătură cu
condiţia artistului.
Evenimentele Vreme de pace, Vindecare, Cazemată cu răni, Amintire,
Eminescu la ruinele şi buncărele orădene din război de Aniko Gerendi şi
Dan Perjovschi relevă tematica memoriei prin abordare a două planuri. În
primul plan, artiştii au explorat istoria şi o memorie comună risipită ce evocă
fragmente din poetica eminesciană, iar în al doilea plan, memoria artistului
transmisă transdisciplinar, scrijelind în realitatea peisajului. Tangaj și Văzul
meu în trecere, Răsfrângere de arbore, Rana pământului şi Muguri de Aniko
Gerendi-Găină sunt lucrări de o încărcătură metafizică și o poetică picturală
particularizată de vibraţia materialităţii şi modul de tratare dincolo de
procesualitatea concepută între imagine şi obiectualitatea fizică. Inflorescenţa,
cercurile sau pur şi simplul cartea obiect şi hârtia în formatul de pungă peste
care artista a intervenit cu semne grafice şi picturale se prezintă ca o înlănţuire
de substantive încheiate fenomenal, focul aprins. Tematica în acest caz se
determină ca fond semantic şi arhetipal încheiat ca ritualul sacralităţii şi
al sacrificiului.
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1.1. Pictura în generaţia optzeci
2.3.1.Surse, direcţii, coordonate neoexpresioniste
O concluzie unanim acceptată în cercetările de istoria şi critica de artă
până în ziua de azi despre pictura din deceniul nouă, definitorie atât prin
acoperirea ariilor conceptuale diverse cât şi datorită numărului considerabil
de artişti, este consacrarea noului expresionism ca direcţie principală în
pictură, acesta creând reale deschideri şi interacţiuni cu alte genuri. Importanţa
neoexpresionismului se impune cu atât mai mult cu cât sesizăm diferenţe în
interiorul orientării, datorate individualităţii operelor. Deşi bine conturate,
alte orientări sau problematici între care iconografia de expresie religioasă,
orientarea neobizantină/neoortodoxă reprezentată de membri grupului
Prolog la care au aderat apoi tinerii Mihai Sârbulescu, Ştefan Râmniceanu
Cristian Paraschiv, Constantin Pacea, Dan Mohanu, Gruia Floruţ30 precum şi
tendinţele noii figuraţii sau ale noului realism, reprezentate în primul rând
de pictorul mai mare ca vârstă Ion Grigorescu, ocupă o arie mai restrânsă în
rândul artiştilor din cadrul deceniului nouă.
Diferenţierile în cadrul valului neoexpresionist sunt susţinute în
perspectiva cercetării creaţiei artiştilor conturate în funcţie de factori personali
precum modul de abordare tematică, tratarea suprafeţei picturale, idei şi
motive. Într-o primă abordare istorică, în analiza realizată de istoricul Magda
Cârneci, noul expresionism se identifică în termenii noua sensibilitate, noul
figurativism, bad painting sau pictura sălbatică, avându-i predecesori pe
Neculai Păduraru, Silvia Radu, Teodor Moraru. Aceeaşi orientare este văzută și
de Adrian Guţă datorită unor reacţii generate în contextul politic şi stimulate
de mediul internaţional, fără ca aceasta să comporte redefiniri adiacente şi
fără ca artiştii să fie împărţiţi în subcategorii; filonul expresionist îşi are origini
în decadele anterioare, asociate cu empatia faţă de creaţia pictorilor Horia
Bernea, Florin Mitroi, Silvia Radu şi Florin Mitroi.
O altă perspectivă este concepută în cheie experimentală de László
Ujvárossy în Arta experimentală în anii optzeci la Oradea având ca suport
grupul de artişi din regiune, din cadrul cenaclului Atelier 35. Spectaculozitatea
şi reactivitatea, caracteristici şi filon esenţial în creaţia artiştilor din Oradea,
s-au născut din substratul libertăţii şi personalităţii creative; mediul artistic
este un tot ce asociază frontiera de vest cu multiculturalismul şi diversitatea şi
în egală măsură cu sedimentele istorice moștenite de la generaţiile din cursul
30

Magda Cârneci, Artele plastice.., p. 133
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deceniilor anterioare. Bagajul cultural şi evoluţia grupului, în determinările
menţionate de noua sensibilitate, bad painting şi reacţiile faţă de context în
contrapartidă la influenţele artei occidentale, se explică în baza a trei argumente.
Experimentele grupului de la Oradea, concepute în spirit ludic, de
inventică şi investigare a limbajelor din noile media, de la obiect până la
instalaţie, ambient şi performence constituie un prim grupaj de argumente.
Pictura generaţiei optzeci practicată în abstracţionismul abordat de Elek Kiss şi
expresionismul pictoriţei Maria Urziny, două nume distincte ca profile artistice,
determină un al doilea mediu şi nivel de argumentaţii. Al treilea argument
este susţinut de pictura din avangardă românească şi internaţională existentă
în Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. Reprezentanţi sunt Mattis Teutsch,
Alexandru Phoebus, M. H. Maxy, Corneliu Michăilescu, Victor Brauner,
Alexandru Ziffer, Petre Iorgulescu Yor, Tasso Marchini, Ion Theodorescu
Sion, Marcel Iancu, Ion Ţuculescu, Magdalena Rădulescu, Szolnay Sándor,
Ion Jalea, Fekete Iosif, Irina Codreanu şi Ion Anestin; stratificarea este marcată
de coexistenţa picturii moderne continuate şi în anii optzeci, reprezentate de
Gunbaum Ernest, Leon Alex, (Fig.9 şi 10) Flescher Nicolae, Cupşa Victor,
Fux Paul, Hora Coriolan, Pop Aurel etc. Această stratificare reflectă un mediu
profesional şi intersecţiile între istoria momentului și istoria artelor plastice
şi vizuale locale oferind împreună o lectură viabilă în perspectiva definirii
generaţiei din penultimul deceniu, în perspectiva conceptuală sau tematică.
Odată cu coordonatele principale consacrate – platforma teoretică
a postmodernismului – menţionăm că s-au dezvoltat repere conceptuale
configurarate în cercetarea de limbaje, stilistică, tematici şi diferitele mixaje
de stil şi limbaje contradictorii ca origine. Revenim în acest sens, simetric
analizei anterioare privitoare la ambient şi traversarea colorată a mediilor din
instalaţie şi performance din montaje şi regii spaţiale cu strategiile angajate,
la câteva elemente prezente conceptual și operatorii în pictură: reacţia ludică,
universul la limitele dintre contingent şi ficțiune, conştient şi inconştient,
spectaculozitate şi imagine în determinările timpului şi spaţiului real,
materia şi perisabilitatea picturală, poetică şi underground, restructurare
compoziţională, rupturi și transferuri semantice între tradiţia modernă
şi interacţiunări stilistice, cromatismul violent, misterul şi brutalitatea,
transferul formal între abstracţie şi conţinutul epic al reprezentării.
În strategia organizării spaţiului expoziţional, conceput ca reacţie şi
dialog între vederea panoramatică și fragment subliniem „clasicele” tematici
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devenite reale capitole şi relaţionări ale conţinutului istoriceşte detectat în
temele abordate de artişti. Înregistrăm în acest sens idei tematice precum
citadinismul, studiul trupului ca subiect al noului antropocentrism şi
tematicile social-politice dezvoltate de Adrian Guţă. Referitor la conţinutul
în discuţie menţionăm că perspectivele tematice prezentate ocupă reale arii
culturale reflectate şi în genul picturii, în intervalul 1980-1990 pănă spre 1995.
Rămânând în același registru consacrat de studiile anterioare e necesar

Fig. 9 GR.1229 Gunbaum Ernest, Halterofil. Lucrare
aflată în Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea

Fig. 10 GR.1271 Leon Alex, Cizma fascistă.
Lucrare aflată în Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea
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să menționăm din galleria de artiști prezențe semnificative pentru istoria
generației . În grupul de la Bucureşti s-au remarcat pictorii Aniela Firon, Ioana
Bătrânu şi Mircea Tohătan, Marilena Preda-Sânc, Gheorghe Rasovszky, Marcel
Bunea, Petru Lucaci, Costel Butoi, Rareş Pantea; în centrul Cluj-Napoca este
consemnat cu titlu de maximă prestaţie Titu Toncian şi consistenţii Komives
Andor, Marcel Lupşe, Vasile Tolan, Elian şi Vichiţa Grămadă; în grupul de
la Timişoara Camelia Crişan Matei, Călin Beloescu şi Daniela Orăviţan, iar
în ţară Sorin Novac, Mircea Novac din Craiova, Mihai Chioaru din Bacău şi
Gheorghe Ilea stabilit în Zalău. În abordare cu totul distinctă pentru analiza
ce urmează prezentăm gruparea din Oradea cu artişii menţinuţi în sfera
genului picturii pe Ioan Augustin Pop, Ioan Aurel Mureşan, Vioara Bara, Emil
Dobriban, Ferenczi Karoly, Maria Minchievici, Ovidiu Sălăjan şi Gina Hora
și Gyorgy Jovian.
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REPERE ALE IMAGINARULUI ARTISTIC CREȘTIN: “REBECA LA
FÂNTÂNĂ”, TABLOU DIN COLECȚIA DE PICTURĂ UNIVERSALĂ
A MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA-COMPLEX MUZEAL
AGATA CHIFOR*
REFERENCES ON THE CHRISTIAN ARTISTIC IMAGINARY: “REBECA AT THE
FOUNTAIN”, WORK FROM THE UNIVERSAL PAINTING COLLECTION OF “ȚĂRII
CRIȘURILOR” ORADEA COMPLEX MUSEUM
Creation of an Anonymous artist from the 18th century, the painting “Rebecca at the
Fountain”/ “The Meeting of Eliezer and Rebecca” (Universal Painting Collection of “Țării
Crișurilor” Oradea Complex Museum) immortalizes the biblical episode of the meeting
between the two characters, near the fountain of Haran in Mesopotamia. Related extensively
in the Old Testament, this subject enjoyed a great popularity among painters and engravers,
especially during the sixteenth and eighteenth centuries. Conform to the Bible, the episode
of The Meeting of Eliezer and Rebecca at the well is one of the exceptional moments of
God’s intervention in human history, an event through which the divine choice of predestined
people for special missions was revealed. The author analyzes the interpretations of the theme
in Medieval, Renaissance and Baroque Art, highlighting its aesthetic, confessional, social
significants in the context of the era.
The author interprets the symbolic and aesthetic value of the work “Rebecca at
the fountain” /“The Meeting of Eliezer and Rebecca” (Universal Painting Collection of
“Țării Crișurilor” Oradea Complex Museum). Thus, its originality consists in the fact that
immortalizes the sequence in which Rebecca is primarily concerned with the helping of
the strangers. The clothes, the gestures of the characters, as well as the gifts brought by the
foreigners have an obvious symbolic value. Archetypal element associated with the moon, the
pearl symbolizes “the power of the spirit”, being later associated with Jesus, as a symbol of
the birth without sin. Like The Virgin Mary and the married women, Rebecca is portrayed with
her head covered, a symbol of humility and submission to the divine will, respectively to her
future husband. The presence in the picture of the two children among Eliezer’s companions
is also symbolic, being an allusion to the two children that Rebecc will have. Although in
the analyzed painting, the ring is not present among the gifts brought by Eliezer, Rebecca ‘
s consent to her marriage to Isaac is allusively symbolized by the posture of her right hand,
repeated by one of the young women close to her. The index finger of the right hand symbolizes
through its gestural significance, the ritual and The Sacrament of Marriage, as a central theme
of the work “Rebecca at the fountain”/ “The Meeting of Eliezer and Rebecca”. The hand
ostentatiously extended by Rebecca is a sign by which those around her have the revelation
of her divine choice as Isaac’s wife, a fact highlighted by the artist through the gestures and
* Agata Chifor (Adel), Muzeul Țării Crișurilor Oradea-Complex Muzeal; arta@mtariicrisurilor.ro
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physiognomy of the characters. Eliezer’s posture, kneeling before Rebecca, iconographically
anticipates the posture of the Magi and the shepherds who come to worship before Jesus, in
The Nativity of Jesus or in The Adoration of Magi. Like the pearl, the fountain in the middle of
the desert is a symbol of the divine miracle of life and of the divine choice. The women who
accompany Rebecca are portrayed psychologically through different emotional reactions,
similar to those of the apostles in The Last Supper. They relate to Rebecca’s divine choice
through expressions of attention, interest, complicity, support, amazement, but also through
reactions of rejection, envy and female jealousy.
Analyzing the typology of clothing with the wide neckline of the dresses, as well as
the pictoriality of the sky, the author considers that the artist took as a possible model a work
made by a Venetian artist from XVIII-th century. The conclusion of the study is that the
deficiencies in the rendering of the anatomy do not prejudice the stylistic, iconographic and
symbolic value of the work, which reissues, in the context of the XVIII-th century, a beloved
theme of the European Baroque painting. In this sense, the theme Rebecca at the fountain
/ The Meeting of Eliezer and Rebecca was in the vision of the Roman-Catholic Church of
the Counter-Reformation era a pretext for illustrating the miraculous divine intervention, by
analogy with the Annunciation of the Virgin Mary by the Archangel Gabriel. At the same time,
the theme was a pretext to suggest, in an allusive form, The Sacrament of Marriage.
Key words: Rebecca at the Fountain (18 th century), Universal Painting Collection of
“Țării Crișurilor” Oradea Complex Museum

Creația unui artist anonim din secolul al XVIII-lea, tabloul intitulat
Rebeca la fântână/ Întâlnirea dintre Eliezer și Rebeca1 , din Colecția de
pictură universală a Muzeului Țării Crișurilor Oradea-Complex Muzeal,
imortalizează episodul biblic al întâlnirii dintre cele două personaje, lângă
fântâna orașului Haran din Mesopotamia. Relatat pe larg în Vechiul Testament,
subiectul s-a bucurat de o mare popularitate în rândul pictorilor și gravorilor,
îndeosebi pe parcursul secolelor XVI-XVIII. În contextul epocii baroce, tema
a devenit un pretext pentru a ilustra viziunea Bisericii și a societății asupra
căsătoriei.
Din perspectiva teologiei creștine, Întâlnirea dintre Rebeca și Eliezer
era un prilej de a demonstra intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în viața
oamenilor și în cursul istoriei2. Sub influența Bisericii, relația de continuitate
Registrul de Pictură al Muzeului Țării Crișurilor Oradea, Anonim, Rebeca la fântână,
ulei pe lemn, 66,2 x 44,3 cm, nesemnat, nedatat; inv. nr. 119, Colecția de pictură universală
a Muzeului Țării Crișurilor Oradea; Al. Avram, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Editura
Meridiane, București, 1973, p. 21: Anonim italian, sec. al XVII-lea, Rebeca la fântână; il. nr.
6; M. Zintz, Colecția de pictură universală a Secției de Artă de la Muzeul Țării Crișurilor,
în Biharea, XVIII, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 1991 p. 188: Rebeca la fântână, sec. al
XVIII-lea
2
Paul Maiberger, Rebeca, inelul binecuvântării, http://lumea.catholica.ro/2014/07/rebeca1
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dintre Vechiul Testament și Noul Testament a fost subliniată cu predilecție în
scrierile teologilor și în arta religioasă. Încă din Evul Mediu, episodul biblic al
alegerii divine a Rebecăi ca soție a patriarhului Isaac a fost interpretat de către
teologii creștini ca o prefigurare vetero-testamentară a Bunei Vestiri creștine, în
care Fecioara Maria este înștiințată de Arhanghelul Gavril despre alegerea sa
divină pentru un scop special3. În mod similar Bunei Vestiri, Întâlnirea dintre
Rebeca și Eliezer a fost considerată unul din momentele excepționale ale
intervenției lui Dumnezeu în istoria umanității, un eveniment prin intermediul
căruia s-a revelat alegerea divină a unor persoane predestinate unor misiuni
speciale. În același timp, Întâlnirea dintre Rebeca și Eliezer la fântână a fost
interpretată ca o prefigurare a Întâlnirii dintre Iisus și femeia samariteancă4.
Conform relatării biblice5, la porunca lui Dumnezeu, patriarhul Avraam,
înaintat în vârstă, îl trimite pe slujitorul său de încredere, bătrânul Eliezer,
într-o lungă călătorie la rudele sale din Haran (Mesopotamia), cu scopul de a
găsi o soție potrivită pentru fiul său, Isaac. Eliezer pleacă spre Haran, luând cu
el zece cămile și diverse daruri. Obosit de drumul îndelungat, se oprește spre
seară la o fântână din apropierea orașului Haran. După ce își așează cămilele,
Eliezer se roagă lui Dumnezeu să-i indice alegerea divină în persoana tinerei
care se va oferi să-i dea apă lui și cămilelor sale. În timp ce Eliezer se ruga în
acest fel, dinspre cetate îți face apariția Rebeca, o tânără frumoasă, fiica lui
Batuel, cu un ulcior pe umăr. Eliezer îi cere apă de băut, iar Rebeca îl servește
și se oferă să adape şi cămilele. Eliezer interpretează gesturile de bunăvoință
ale tinerei ca un semn divin și un răspuns la rugăciunea sa. Conform textului
biblic, el îi dă fetei un inel (simbol al logodnei cu Isaac) şi două brăţări de aur,
iar apoi o întreabă despre familia sa şi dacă pot fi găzduiți peste noapte. Auzind
că este fiica lui Batuel, Eliezer are încă o dată revelația intervenției miraculoase
a lui Dumnezeu, care îl ghidase spre casa fratelui lui Avraam, așa cum dorise și
stăpânul său. În continuare, Rebeca ajunge acasă și povestește cele întâmplate.
Laban, fratele ei, îl invită pe Eliezer în casă, iar acesta le relatează scopul
inelul-binecuvantarii/
3
Leslie Ross, Medieval Art. A Topical Dictionary, Londra, 1996, p. 214; Martin Bocian,
Ursula Kraut, Iris Lenz, Dicționar enciclopedic de personaje biblice, București, Editura
Enciclopedică, 1996, p. 363; https://crc-resurrection.org/toute-notre-doctrine/renaissancecatholique/mystique/la-circumincessante-charite/la-vierge-marie/ii-la-romance-delimmaculee.html
4
The Oxfod Dictionary of Christian Art and Architecture, editat de Tom Devonshire Jones,
Linda Murray, Peter Murray, 2013, p. 275
5
Biblia, Geneza, Cap. XXIV
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călătoriei sale, considerând întâlnirea sa cu Rebeca un miracol divin, asociat
cu rugăciunea sa de la fântână. În urma discuțiilor, tatăl și fratele Rebecăi sunt
de acord să o lase să plece pe aceasta în Canaan, pentru a se căsători cu Isaac.
Conștientizând la rândul ei, intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, Rebeca
alege să se supună voinței divine. În ziua următoare, însoțită de slujnicele sale,
Rebeca îl urmează pe Eliezer în drumul de întoarcere spre Canaan, unde va
deveni soția lui Isaac6.
Relatarea biblică din Geneza este o mărturie referitoare la tradițiile și
obiceiurile care stăteau la baza logodnei și căsătoriei la evrei. Astfel, conform
unui ritual caracteristic popoarelor orientale, viitoarea mireasă era cerută de
la familia sa, în schimbul multor daruri oferite ca și compensație tinerei și
familiei sale7. Căsătoria era un “pretext de zestre” pentru familia miresei,
deoarece se considera că prin mutarea într-o altă gospodărie, fiicele contribuiau
la veniturile unei alte familii8. În baza acestei tradiții, care acorda un rol
primordial păstrării patrimoniului familial, Avraam a trimis daruri multe, atât
pentru familia viitoarei mirese (“10 cămile și tot felul de lucruri scumpe“)9,
cât și pentru aceasta (“un inel de aur și două brățări”)10. Din Vechiul Testament
se desprinde deopotrivă, importanța pe care o aveau în cadrul negocierilor de
căsătorie rudele masculine ale tinerei (tatăl și fratele), precum și starea de totală
subordonare a soției față de soț, numit “domnul și stăpânul meu”11. Accentul
pus pe înțelegerile patrimoniale încălca libertatea de alegere a tinerilor, care
se cunoșteau, uneori, doar în momentul logodnei, ca și în cazul cuplului
Rebeca-Isaac. Concepția orientală despre căsătorie consacra dreptul părinților
tânărului de a găsi o soție potrivită pentru acesta. În mentalitatea popoarelor
orientale predomina ideea că iubirea urmează după căsătorie, iar soțul și soția
sunt uniți de Dumnezeu pentru acest scop prin intermediul părinților12.
Așa cum reiese frecvent din Vechiul Testament, castitatea tinerei era
Paul Maiberger, op.cit., John Baldock, Femeile din Biblie, trad.de Anca Irina Ionescu,
Editura Lider, 2006, p. 34-40
7
Biblia, Geneza, XXIV (1-61); Pr. Ioan Mircea, Dicționar al Noului Testament, Editura
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1995, p. 86-87
8
h t t p s : / / w w w. b i b l e h i s t o r y. c o m / l i n k s . p h p ? c a t = 3 9 & s u b = 4 0 0 & c a t _
name=Manners+%26+Customs&subcat_name=Marriage+Customs
9
Biblia, Geneza, Cap. XXIV
10
Ibidem, Cap. XXIV, 22
11
Pr. Ioan Mircea, op.cit.
12
https://www.bible-history.com/links.php?cat=39&sub=400&cat_name=&subcat_
name=Marriage+Customs
6
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o condiție pentru demararea negocierilor dintre familii. Arhetip oriental al
femeii caste, Rebeca își acoperă fața cu voalul înainte de a-l întâlni pe Isaac.
Voalul simboliza castitatea miresei, dar și fidelitate față de soț, modestie și
supunere13. Înainte de a părăsi casa familială, mireasa trebuia să primească
binecuvântarea rudelor, fapt atestat și în episodul plecării Rebecăi14.
Tema Rebeca la fântână / Întâlnirea dintre Rebeca și Eliezer a fost
ilustrată frecvent în pictura religioasă, fiind considerată de creștini o prefigurare
a Bunei Vestiri 15. În general, pictorii au reprezentat, fie momentul inițial al
conversației dintre cele două personaje, când Rebeca scoate apă din fântână
pentru Eliezer și cămilele sale (sau îi oferă apă lui Eliezer dintr-un ulcior), fie
momentul în care Eliezer și servitorii acestuia îi arată tinerei darurile trimise
de Avraam. În cea mai mare parte a reprezentărilor picturale, bătrânul Eliezer,
cu barbă, îi oferă un dar sau mai multe tinerei Rebeca, care stă lângă fântână,
cu o amforă în mână. În acest sens, tema biblică era un prilej de a transpune
pictural o practică frecventă în epoca medievală și modernă, cea a căsătoriilor
aranjate de familii și a importanței conferite darurilor în inițierea negocierilor
de căsătorie.
Biserica creștină timpurie a fost puternic influențată de tradițiile și
obiceiurile vetero-testamentare, datorită faptului că primele comunități
creștine au fost de origine iudaică. Teologii creștini considerau că profețiile
din Vechiul Testament s-au împlinit în viața lui Iisus Hristos, de aceea Biblia
creștinilor includea, atât Biblia ebraică (Vechiul Testament), cât și Noul
Testament. Întregul text biblic a fost interpretat sub forma unei succesiuni de
evenimente și personaje providențiale, care au anticipat sau au profețit venirea
lui Iisus16. Teologii creștini, dintre care unii au fost și artiști (în calitatea de
autori de manuscrise decorate cu miniaturi), au fost preocupați mereu de
relaționarea analogică a personajelor și evenimentelor din Vechiul Testament
cu evenimente majore din viața lui Iisus și a Fecioarei Maria. În acest sens,
Jertfa lui Avraam era considerată o anticipare a sacrificiului hristic, iar
Povestea lui Iona prefigura moartea și Învierea Domnului. Patriarhii Avraam și
https://www.blueletterbible.org/Comm/archives/guzik_david/StudyGuide_Gen/Gen_24.
cfm; Pr. Victor Aga, Simbolica biblică și creștină. Dicționar enciclopedic (cu istorie, tradiții,
legende, folclor), ediția a II-a, Arhiepiscopia Timișoarei, Editura Învierea, 2005, p. 404
14
Biblia, Geneza, Cap. XXIV, 60
15
John Baldock, op.cit., p. 39-40
16
https://en.wikipedia.org/wiki/Allegory_in_the_Middle_Ages; https://www.khanacademy.
org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/medieval-europe-islamicworld/a/christianity-an-introduction?modal=1
13
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Isaac aveau un rol de seamă în iconografia creștină medievală, atât în calitatea
de strămoși ai lui Iisus, cât și ca personaje predestinate de Providență unui
rol istoric important. Din acest punct de vedere, Rebeca a fost considerată
corespondentul feminin al lui Avraam (“părintele mulțimii”)17 și o femeie
predestinată unui scop special, similar cu cel al Fecioarei Maria.
Dacă în tradiția ebraică Rebeca era considerată o femeie virtuoasă, în
viziunea teologilor creștini din Evul Mediu ea a fost integrată în categoria
strămoșilor lui Iisus, devenind un reper moral în elaborarea arhetipului feminin
al epocii medievale 18. Viața Rebecăi a fost transformată de teologii creștini și
autorii de manuscrise miniate într-o pildă biblică referitoare la idealul castității
și al căsătoriei monogame, pe care Biserica se străduia să-l impună într-o
societate dominată încă de practicile poligamiei. Numeroși teologi creștini au
văzut în Rebeca imaginea soției ideale, caste și virtuoase19. Reminiscență a
obiceiurilor specifice lumii orientale, voalul ei îl prefigura pe cel al miresei
creștine. Ea ilustra deopotrivă, idealul medieval al femeii dedicate maternității,
considerată principala misiune a acesteia. Analogia dintre Rebeca și Fecioara
Maria a avut la bază asocierea dintre castitate și maternitate, ambele fiind
sugerate printr-un simbolism complex al culorilor, veșmintelor, formelor,
obiectelor și bijuteriilor. Ambivalența limbajului simbolic constă în faptul că
Rebeca e înveșmântată adesea în culorile mariale, fiind reprezentată frecvent
cu capul acoperit, asemenea Fecioarei Maria. Concomitent, ea este redată
frecvent cu talia rotunjită, sugerând acceptarea misiunii divine de a da naștere
urmașilor lui Israel. Alegerea sa divină, la fel ca asocierea dintre castitate și
maternitate, sunt exprimate prin simbolismul perlei, al inelului de logodnă și
al voalului, prin veșmintele în culori mariale (albastru și alb) și vasul de lut
intact.
La fel ca în episodul Căsătoriei lui Isaac, în epoca medievală femeile nu
aveau posibilitatea de a-și alege soțul și de cele mai multe ori, nici nu întâlneau
bărbatul înainte de căsătorie. Iubirea nu avea nici un rol, cu atât mai mult cu
cât vârsta legală a căsătoriei era de 12 ani pentru fete și 14 ani pentru băieți.
Majoritatea căsătoriilor se bazau pe alianțe politice și sociale. Căsătoria putea
conduce, ulterior, la o relație bazată pe iubire sau doar un fel de prietenie. La
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri (Mituri, vise, obiceiuri, gesturi,
forme, figuri, culori, numere), vol. I, A-D, Editura Artemis, 1993, p. 163
18
https://www.cairn.info/revue-topique-2016-1-page-49.htm#
19
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89li%C3%A9zer_
et_R%C3%A9becca#MilovanovicSzanto2015
17
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fel ca în episodul biblic al Întâlnirii dintre Eliezer și Rebeca, căsătoria era
negociată de părinții și familiile celor doi tineri. Mireasa trebuia să se supună
dorințelor familiei și să accepte aranjamentele de căsătorie inițiate de tată.
Familia miresei oferea o zestre sau o donație mirelui, prezentată în momentul
căsătoriei. După finalizarea negocierilor de căsătorie, se afișa pe ușa bisericii
anunțul referitor la nuntă, în care se preciza numele persoanelor care se
căsătoreau și dacă cineva cunoaște vreun motiv pentru interzicerea căsătoriei.
Dacă motivul era valid, nunta era interzisă20. Ceremonia religioasă de unire
a cuplului avea loc în fața ușii bisericii. În timpul acesteia, bărbatul stătea în
partea dreaptă, iar femeia în partea stângă, cu fața spre ușa bisericii. Preotul
întreba dacă cineva cunoaște vreun motiv pentru care cuplul nu ar trebui să
se căsătorească, apoi îi îndemna pe tineri să mărturisească public dacă există
vreun motiv pentru care nu s-ar putea căsători21. În 1140, călugărul benedictin
Gratian a introdus, prin Decretum Gratiani, consimțământul verbal în cadrul
reglementărilor referitoare la ceremonia căsătoriei22.
În epoca creștinismului timpuriu, tema Întâlnirii dintre Eliezer și Rebeca
a fost transpusă inițial în manuscrisele cu miniaturi, reproduceri de lux ale
Bibliei, fiind prezentată ca parte integrantă a episodului referitor la Căsătoria
lui Isaac. Relevantă, în acest sens, este Biblia de la Viena (sec. al VI-lea), un
fragment din cel mai somptuos manuscris care a supraviețuit din perioada
creștină timpurie23.
Destinată familiei imperiale, Biblia de la Viena (sec. al VI-lea) are la
bază un text prescurtat al unei traduceri grecești a Bibliei ebraice. Jumătatea
superioară a pergamentului a fost rezervată textului, iar partea inferioară
ilustrațiilor. Scrierea cu unciale mari din cerneală argintie pe pergamentul
vopsit purpuriu a provocat numeroase deteriorări. Considerată cea mai veche
variantă bine conservată a Bibliei, ea conține miniaturi cu valoare artistică,
realizate într-o etapă de tranziție de la tradiția iconografică greco-romană
https://www.medievaltimes.com/teachers-students/materials/medieval-era/
marriage.html
20

Ceremonia de căsătorie actuală a moștenit o mare parte din ritualurile instituite încă din
Evul Mediu. Astfel, și astăzi, bărbatul și femeia stau de aceleași părți ale altarului ca și atunci.
Ca și atunci, ceremonia religioasă include un schimb de inele, iar inelul este așezat pe cel de-al
patrulea deget. Petrecerea familială care urma după căsătorie s-a transformat în recepțiile de
nuntă cu numeroși invitați.
22
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/zece-momente-cheie-in-istoria-casatorieidin-cele-mai-vechi-timpuri-si-pana-azi
23
https://www.thebyzantinelegacy.com/vienna-genesis
21
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la cea creștină timpurie, aflată într-un proces de elaborare. Se consideră că
la constituirea acestei iconografii eterogene au contribuit șase-opt artiști,
influențați fiecare, într-un fel sau altul, de tradiția iconografică din epoca
antichității târzii.
Miniaturile în culori vii din partea inferioară a paginilor au caracterul
unor interpretări artistice naive, inspirate de povestirile Vechiului Testament24.
Artiștii au exprimat într-o formă naivă individualitatea personajelor, varietatea
gesturilor, conferind unitate secvențelor care ilustrează diferite episoade
biblice.
La fel ca Potopul, Căsătoria dintre Isaac și Rebeca se individualizează
prin caracterul anecdotic al reprezentărilor. Artistul anonim a recurs la
narațiunea continuă, un procedeu artistic popular în Evul Mediu, inventat
în lumea antică, în care secvențele unei povestiri erau reunite într-o singură
ilustrație, pentru a sugera privitorului că evenimentele s-au întâmplat succesiv.
Astfel, Rebeca apare de două ori în aceeași ilustrație, prima dată, părăsind
cetatea și îndreptându-se spre fântână, cu un ulcior pe umăr și a doua oară, în
timp ce-i oferă lui Eliezer apă din ulcior, iar una din cămile bea din fântână,
redată sub forma unui bazin (Fig. nr. 1).
O cetate cu ziduri miniaturale, în partea superioară dreaptă a imaginii,
indică faptul că Eliezer a ajuns la destinație. Personaj unificator al discursului
pictural, Rebeca, apare de două ori în cadrul aceleiași ilustrații. Originalitatea
interpretării temei rezultă din inserarea în iconografia temei a unor elemente
inspirate din arhitectura antică. Astfel, drumul pe care merge Rebeca transpune
o colonadă dintr-un oraș antic. Femeia semi-nudă, așezată pe jos, care varsă
apă din ulcior într-un bazin cu apă, este de asemenea, un personaj preluat din
repertoriul iconografic al artei greco-romane. Personajul, care nu face parte
din relatarea biblică, corespunde unei tipologii preluate din arta clasică, în
care care cursurile de apă erau personificate prin zeități. Reminiscență a artei
clasice, prezența sa se justifică doar ca personificare alegorică a râului care
alimentează fântâna spre care se îndreaptă Rebeca25. Senzualitatea corpului
său e redată printr-un contrast educativ, moralizator, cu corpul acoperit integral
al Rebecăi, reflectând influența moralei creștine.
Se remarcă încercarea de sugestie a perspectivei, dar și a clarobscurului.
Astfel, artistul sugerează cromatic contrastul dintre lumină și umbră, pentru a
https://www.khanacademy.org/humanities/medieval-world/early-christian-art/earlychristian-manuscripts/a/the-vienna-genesis
25
Ibidem
24
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sublinia faptul că o parte din cămile sunt în față, iar altele mai în spate. La fel ca
în arta bizantină, autorii miniaturilor nu erau preocupați de reprezentări realiste
ale oamenilor și peisajului, în epocă fiind prioritară dimensiunea simbolică
și alegorică a temei ilustrate. Printre elementele specifice tradiției bizantine,
reluate și de arta icoanelor, se remarcă reprezentarea simbolică, geometrizată,
a orașului cu ziduri și clădiri, fără sugestia corectă a perspectivei26. Jocurile
de lumini și umbre în reprezentarea cetății contribuie însă la spațializarea
interiorului acestea. Faldurile veșmintelor sunt redate schematic, iar personajele
sunt configurate într-un stil naiv, cu multe stângăcii de exprimare plastică.
Mozaicurile Catedralei Monreale din Sicilia27 (sfârșitul secolului al
XII-lea și începutul secolului al XIII-lea) abordează tema Căsătoriei lui Isaac
într-o variantă ce reflectă convențiile artei bizantine din secolul al XII-lea. Sub
influența teologiei creștine, artistul anonim ascunde senzualitatea corpului prin
drapaje rigide și pune accent pe valorile spirituale, simbolizate prin ochii mari.
La fel ca în arta icoanei, corpul este integral acoperit de veșminte în falduri
ample, care maschează anatomia, contribuind la spiritualizarea personajelor28.
În primul mozaic, Rebeca îi oferă apă lui Eliezer dintr-un vas rotund, albastru,
așa cum reiese și din inscripția în limba latină: “REBECCA. DAT. POTU.(M)
SERVO. ABRAHE .ET .CAMELIS. SVIS.” [Rebecca dă de băut (apă, n. n.,
A.C.) slujitorului lui Avraam și cămilelor lui], Fig. nr. 2. Starea de subordonare
a celorlalte personaje este vizibilă în secvența următoare, în care acestea merg
pe jos, în timp ce Eliezer și Rebeca călăresc cămile. În cel de-al doilea mozaic,
Eliezer și Rebeca pleacă în călătoria spre locuința lui Isaac, din “țara de sud”,
așa cum reiese și din inscripția în latină: “REBECCA. VADIT. CV.(M).
SERVO. ABRAHE.” [Rebeca merge împreună cu servitorul lui Avraam].
Reprezentată frontal, Rebeca poartă o pelerină albastră, simbol al castității și
similitudinii sale cu Fecioara Maria. Are capul acoperit, în conformitate cu
tipologia bizantină de reprezentare a Maicii Domnului, a sfintelor și femeilor
credincioase. Privește spre spectator, iar mâna stângă este ridicată spre față,
Nancy Ross, Rebecca and Eliezer at the Well, Vienna Genesis https://www.khanacademy.
org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/medieval-europe-islamic-world/a/vienna-genesis		
27
https://christianiconography.info/sicily/rebeccaEliezerMonreale.html;http://catalogo.
fondazionezeri.unibo.it/scheda/opera/82311/Anonimo%20siculo-bizantino%20sec.%20
XII%2C%20Rebecca%20al%20pozzo%2C%20Viaggio%20di%20Rebecca%20a%20
Canaan
28
A. Nanu, Artă, stil, costum, Editura Meridiane, București, 1976, p. 59
26
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într-un gest similar cu cel din iconografia marială a Bunei Vestiri (Fig. nr. 3).
O altă variantă medievală a Căsătoriei lui Isaac este ilustrată în Psaltirea
lui Ludovic cel Sfânt (secolul al XII-lea)29. Atent elaborate, miniaturile reflectă
un discurs plastic coerent și expresiv, mult mai elaborat din punct de vedere
artistic. Capacitatea de sinteză coexistă cu narativismul secvențelor, într-un stil
unitar, cu elemente decorative gotice. Și în acest caz, artistul anonim respectă
procedeul medieval al repetiției tipologiilor umane, element ce permite
identificarea vizuală a personajelor și scenelor inspirate din Vechiul Testament.
Rebeca este reprezentată în două secvențe: prima, în care îi oferă apă lui
Eliezer dintr-un ulcior de lut rotunjit și cea de-a doua (Fig. nr. 4), a întâlnirii
cu Isaac (Fig. nr. 5). În prima secvență, ea poartă o rochie lungă albastră,
culoare prin excelență marială, care se regăsește și în ancadramentul decorativ
al miniaturilor, cu elemente inspirate din vitraliul gotic. Capul Rebecăi, parțial
descoperit în prima scenă, este acoperit cu voal alb în secvența Întâlnirii cu
Isaac, ca simbol al castității și acceptării logodnei. Gestul de reținere pe care-l
face cu mâna la vederea lui Isaac reeditează gestica Fecioarei Maria din
iconografia Bunei Vestiri. Înfățișarea însoțitoarelor Rebecăi ilustrează și ea,
cu fidelitate, vestimentația călugărițelor din Evul Mediu. Se remarcă aspectul
anecdotic al detaliilor, expresivitatea, de factură populară, a gesturilor și a
fizionomiilor, capacitatea de relaționare a personajelor în limitele restrânse ale
spațiului miniatural. Tipologiile corporale sunt alungite în spiritul goticului,
iar desenul expresiv, cu trasee arcuite, conturează pregnant formele, sugerând
volumul. Dispunerea și dimensiunile personajelor, pozițiile corporale ale
oamenilor și animalelor, contribuie la crearea impresiei de spațialitate,
conferind modernitate limbajului pictural.
O altă tipologie de factură gotică a Întâlnirii dintre Rebeca și Eliezer
apare în Speculum Humanae Salvationis (Oglinda Mântuirii, 1309-1324),
cel mai renumit manuscris al teologiei populare ilustrate din Evul Mediu
târziu. Lucrarea are la bază teoria medievală a interpretării tipologice a
Bibliei, conform căreia evenimentele din Vechiul Testament prefigurau sau
anticipau evenimentele din Noul Testament30. Astfel, în Speculum Humanae
Salvationis, fiecare eveniment din Noul Testament este redat prin asociere și
comparație cu alte trei secvențe din Vechiul Testament, care-l prefigurează.
Întâlnirea dintre Eliezer și Rebeca31 este prezentată în asociere cu Buna Vestire
29
30
31

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447877n.image
https://en.wikipedia.org/wiki/Speculum_Humanae_Salvationis
http://www5.kb.dk/manus/vmanus/2011/dec/ha/object84961/en/#kbOSD-0=page:62
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a Fecioarei Maria de către Arhanghelul Gabriel. Analogia dintre cele două
teme este ilustrată prin faptul că Rebeca poartă o rochie albastră, asemenea
Fecioarei Maria. Tipologiile vestimentare ale personajelor reflectă influența
goticului, dar și a mediului etnic german (Fig. nr. 6). Istoricul de artă, Dr.
Adina Nanu consideră în acest sens, că idealul de frumusețe umană al goticului
exprimă spiritualitatea prin efilarea siluetelor verticale, iar vestimentația
epocii subliniază corpul, făcându-i vizibile formele32, așa cum reiese și din
înfățișarea Rebecăi și a însoțitoarelor sale. Centrul de interes al compoziției îl
constituie secvența în care Rebeca îi oferă apă lui Eliezer dintr-un vas rotund,
albastru. Eliezer poartă veșminte specifice costumului nobiliar: tunică prinsă
cu cingătoare, pelerină, bonetă cu vârf și ciorapi. Filacterele cu inscripții latine
explicitează identificarea celor două personaje principale, fâcând referire în
același timp la textul biblic. La fel ca în reprezentările germanice ale Fecioarei
Maria, Rebeca este reprezentată cu părul lung, despletit. Printr-un desen naiv,
în peniță, artistul anonim schițează reacția emoțională a tinerelor care au
însoțit-o pe Rebeca la fântână.
În Italia medievală și renascentistă, la fel ca pretutindeni în Europa,
căsătoria a vizat prioritar stabilirea unor alianțe între familiile puternice și
bogate. Deși destinată în principal procreării, căsătoria era importantă pentru
menținerea continuității liniei masculine, păstrarea proprietăților moștenite,
realizarea de alianțe politice, sociale și economice. Deși, conform canoanelor
religioase și civile, era necesar acordul ambilor parteneri, în realitate, la fel
ca la evrei, familiile controlau căsătoriile copiilor lor. Ele alegeau partenerii,
stabileau data căsătoriei sau chiar puteau împiedica dreptul copiilor de a se
căsători cu cine doreau, trimițându-i la mănăstire. Femeile, care se căsătoreau
în general în perioada adolescenței, aveau un rol extrem de limitat în alegerea
soțului, tăcerea lor fiind considerată un consimțământ la alegerea făcută de
familie și în interesul acesteia.
O parte importantă a negocierilor de căsătorie o constituia stabilirea
zestrei și a schimbului de daruri, care reflectau rangul social și bogăția familiilor.
Zestrea reprezenta o cheltuială majoră, astfel încât familiile care aveau mai
multe fiice decât capacitatea de a le oferi zestre, le trimiteau pe unele din
ele la mănăstire. Căsătoria includea cadouri costisitoare, care proveneau de la
familia mirelui, constând în bijuterii, îmbrăcăminte și mobilier. La rândul ei,
mireasa primea de la familia proprie o ladă de zestre (casonne), care conținea
32

A. Nanu, op.cit., p. 70
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trusoul de haine al cuplului și al copiilor33.
Etapele și ritualurile elaborate în jurul căsătoriei reflectă prioritatea
acordată intereselor și alianțelor familiale, în detrimentul sentimentelor. O
nuntă în Italia medievală se desfășura în patru etape, iar durata dintre etape
era variabilă, extinzându-se uneori la câțiva ani. Acest interval oferea timpul
necesar ca tânărul cuplu să se întâlnească și să se cunoască, iar familiilor le dădea
posibilitatea de a negocia zestrea. Prima etapă, Impalmamento (“strângerea de
mână”), consta în discuția preliminară dintre cele două familii. În următoarea
etapă, Sponsalia, bărbații celor două familii se întâlneau înaintea martorilor și
semnau contractele prin care se stabilea zestrea și erau prevăzute modalitățile
de transfer a unor bunuri. În același timp, tatăl miresei se angaja să obțină
consimțământul pentru căsătorie. În cea de-a treia etapă, Matrimonium (“ziua
inelului”), se punea un inel pe degetul miresei, iar cuplul făcea schimbul de
jurăminte. Această fază avea loc în casa miresei, în prezența unui notar 34.
Ceremonialul religios avea loc în duminica următoare “matrimoniului”35.
După cum reiese și din tabloul Logodna / Căsătoria Fecioarei, realizat în 1504
de Rafael (1483-1520), ceremonia nu avea loc în biserică, ci pe treptele acesteia
(Fig. nr. 7). Tabloul este o mărturie iconografică referitoare la vestimentația
specifică în acel moment pentru ceremonia logodnei, când mireasa era
îmbrăcată în roșu36. Roșul, ca atribut distinctiv al miresei este atestat și de
manuscrisul medieval Très Belles Heures de Notre-Dame, realizat între 13981409 pentru Ducele de Berry (1340-1416)37, în care mireasa poartă o mantie
roșie, prevăzută cu voal de aceeași culoare (Fig. nr. 8). Altarul triptic Cele șapte
Sacramente ale Bisericii Romano-Catolice (1445-1450)38, realizat de Rogier
van der Weyden (c.1399-1464), este o mărturie iconografică a unei ceremonii
religioase de căsătorie oficiată în interiorul Bisericii. Cuplul este îmbrăcat în
roșu. Asemenea Fecioarei Maria, mireasa poartă părul lung, despletit, precum
și o coroană simbolică, decorată cu fleuroni, simbol al castității. În cadrul
https://medium.com/the-history-buff/women-and-marriage-in-medieval-italyc0a4bfc843ff
34
Ibidem
35
https://www.metmuseum.org/toah/hd/wedd/hd_wedd.htm
36
Rafael Sanzio, Logodna Fecioarei, ulei pe lemn, 170 x 118 cm, Pinacoteca di Brera, Milano
37
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tr%C3%A8s_Belles_Heures_de_NotreDame
38
Rogier van der Weyden, Cele Șapte Sacramente, ulei pe lemn, 200 x 223 cm, 1445-1450,
Muzeul Regal de Arte Frumoase, Anvers ( https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sacraments_
Altarpiece)
33
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ceremoniei de binecuvântare a cuplului, mâinile împreunate ale celor doi sunt
acoperite de preot cu o parte din epitrahilul său, așezat în formă de cruce39
(Fig. nr. 9).
Sărbătorirea publică a căsătoriei (Nozze) era o nouă ocazie de a certifica
validitatea căsătoriei, fiind un pretext pentru afișări vestimentare extrem de
fastuoase, astfel încât multe orașe italiene au adoptat legi pentru a diminua
excesele. Procesiunea de nuntă constituia partea publică a căsătoriei, oferind
întregii comunități prilejul de a se bucura de eveniment. Gesturile rituale ale
tatălui, definite prin cuvintele în limba latină: “tradere filiam suam”, prin
care tatăl “își preda fiica” ginerelui, respectiv ale soțului, care își “conducea
soția” în casa sa (“uxorem ducere”) constituiau esența ceremoniei. Deși erau
prioritare interesele sociale, politice, patrimoniale, în epoca Renașterii există
dovezi ale iubirii, nu numai în cadrul căsătoriei, ci și ale căsătoriei din iubire40.
În pictura renascentistă italiană, Întâlnirea dintre Rebeca și Eliezer a fost
de multe ori un pretext de etalare a somptuozității veșmintelor și bijuteriilor,
în relație directă cu importanța conferită de familiile bogate celebrărilor
somptuoase. În special, nunțile nobilimii venețiene au fost printre cele mai
somptuoase și mai elaborate din Italia41. Tendința spre fastuozitate se reflectă
și în interpretarea temei Rebeca la fântână/Întâlnirea dintre Rebeca și Eliezer
de către pictorii venețieni. În acest sens, în lucrările din Școala venețiană,
personajele principale etalează veșminte scumpe din satin, mătase, catifea,
bijuterii somptuoase, ce reflectă condiția socială și posibilitățile financiare ale
familiilor nobile. De asemenea, în reprezentările din pictura venețiană sunt
redate frecvent femei cu forme voluptoase în ipostaza Rebecăi. Părul blond,
decolorat intenționat, prins în coafuri complicate, ce lasă fruntea liberă, ilustra
de asemenea, standardele de frumusețe feminină ale epocii.
În tabloul Rebeca la fântână42, Tizian (1488-1576) taie cadrul
compoziției pentru a scoate în evidență cele două personaje principale, Rebeca
și Eliezer, surprinse într-un dialog expresiv al gesturilor și privirilor (Fig. nr.
10). Decolteul amplu al rochiei, la fel ca și maniera de redare a corpului,
conferă tabloului un pronunțat senzualism. Artistul sugerează reacția spontană
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Seven_Sacraments_by_Rogier_van_der_
Weyden,_c._1440-1445,_view_3_-_Museum_M_-_Leuven,_Belgium_-_DSC05149.JPG
40
Ibidem
41
https://www.metmuseum.org/toah/hd/wedd/hd_wedd.htm
42
https://www.diomedia.com/stock-photo-rebecca-at-the-well---titian-1488-1576image20389018.html: Tizian (1488-1576), Rebeca la fântână, ulei pe pânză, 100x112, Far
Eastern Art Museum, Khabarovsk
39
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a tinerei în momentul în care Eliezer îi arată bijuteriile trimise de Avraam. Ea
continuă să-l privească pe Eliezer și protejează instinctiv ulciorul cu mâinile,
simbol al castității.
Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea se constată o înmulțire
considerabilă a picturilor consacrate Întâlnirii dintre Rebeca și Eliezer. Acest
fenomen artistic este legat de influența doctrinară a Conciliului de la Trento
(1563)43, prin care Biserica Romano-Catolică a transformat căsătoria în una
din cele șapte Taine ale Bisericii44.
Printr-un colorism bogat, cu elemente de fast oriental, pe fundalul unui
peisaj cu elemente arhitecturale, pictorul venețian Paolo Veronese (1528-1588)
creează un cadru scenografic pentru Întâlnirea dintre Rebeca și Eliezer (c.
1580). Analiza detaliată a veșmintelor și darurilor coexistă și în acest caz, cu
studiul reacțiilor emoționale provocate de discuția cu Eliezer. Rebeca poartă
o rochie elegantă din satin strălucitor, cu decolteu pronunțat. Vestimentația
și coafura sa cu coc ilustrează cu fidelitate moda venețiană a epocii. Ea
încearcă brățările trimise de stăpânul lui Eliezer, cu o expresie de îngândurare
meditativă, ce anticipează suferințele sale ulterioare ca soție și mamă45. Prin
contrast cu ea, bărbatul care îi arată un șirag de perle, alături de îngrijitorul
de cămile, introduc în peisaj o notă de exotism oriental (Fig. nr. 11). Veronese
a transpus tema Întâlnirii dintre Rebeca și Eliezer și în decorația interioară a
Palatului Versailles46. Un cadru scenografic, alcătuit din copaci și elemente
arhitecturale, constituie fundalul în fața căruia are loc prezentarea darurilor
aduse de Eliezer. Rebeca ilustrează o tipologie feminină tipic venețiană.
Rochia sa elegantă se bazează pe alternanța dintre alb și roșu, poartă cercei din
perle și părul blond prins în coc. Expresia sa meditativă anticipează greutățile
destinului. Bijuteriile din perle puse pe marginea fântânii sunt o aluzie la
alegerea sa divină pentru un scop special (Fig. nr. 12).
În epoca manieristă, Întâlnirea dintre Eliezer și Rebeca a ilustrat noul
ideal de frumusețe, specific acestei perioade de tranziție dintre Renaștere
și baroc. Tablourile realizate de artiști ca Giuseppe Porta (1520–1575),
http://www.thecounciloftrent.com/ch24.htm
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/zece-momente-cheie-in-istoria-casatorieidin-cele-mai-vechi-timpuri-si-pana-azi
45
Paolo Veronese (1528-1588), Rebeca la fântână, c.1580-1585, ulei pe pânză, 145,6 x
282,7cm, Galeria Națională de Artă Washington, https://www.artsy.net/artwork/veroneserebecca-at-the-well
46
Paolo Veronese (1528-1588), Rebeca la fântână, a doua jumătate a sec. XVI, ulei pe
pânză,366 x240cm, Salonul Hercule, Palatul Versailles
43
44
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Belisario Corenzio (c.1558–1643), Lorenzo Lippi (1606-1665)47, Léon
Davent48 (mijlocul sec. al XVI-lea), Jacoppo Vignali (1592-1664), Ottavio
Vannini (1585-c.1643), Niccolò Bambini (1651-1736) denotă tendința
pictorilor manieriști de alungire a proporțiilor corporale, cu scopul de a realiza
tipologii corporale definite prin grație, rafinament, sensibilitate. Frecvent,
lucrările lor sunt un pretext pentru descrierea minuțioasă a vestimentației de
epocă, sub forma unor rochii somptuoase de culoare roșie49 sau combinații de
alb, albastru și roșu50.
Pentru pictorul francez Nicolas Poussin (1594-1665), tema Întâlnirii
dintre Rebeca și Eliezer a constituit un pretext de a-și ilustra viziunea picturală
bazată pe recursul la modelul oferit de arta clasică greco-romană. Compoziția
sa barocă, amplă, cu personajele dispuse ca într-o friză de templu antic, este
definită prin armonia gesturilor și a corpurilor, ce par suspendate într-o stare
de grație. Tipologiile fizionomice și vestimentare sunt inspirate din sculptura
clasică, sugerând frumusețe ideală, armonie și echilibru clasic. La fel ca în
cazul celor 12 apostoli care participă la Cina cea de Taină, cele 12 tinere
reprezentate în tablou sunt un pretext de a surprinde reacții psihologice
variate în raport cu momentul “alegerii divine a Rebecăi”: curiozitate, emoție,
confuzie, invidie, gelozie etc51. Realizat pe baza unei structuri compoziționale
inspirate de friza templelor antice, tabloul52 (1648) este plin de simboluri prin
care Întâlnirea dintre Eliezer și Rebeca este concepută ca o o prefigurare
simbolică a Buneivestiri a Arhanghelului Gabriel adresată Fecioarei Maria
(Fig. nr. 13). În acest sens, Rebeca poartă rochie albastră, culoare prin
excelență marială. Atunci când Eliezer îi arată un inel cu piatră albastră,
https://www.mutualart.com/Artwork/Rebecca-at-the-well/81ACBAAA66A377DC
http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda/opera/31380/Davent%20L%C3%A9on%20
%28Leonard%20ThiryMa%C3%AEtre%20LD%29%2C%20Rebecca%20al%20
pozzo#lg=1&slide=0
49
http://www.wikigallery.org/wiki/painting_148533/Ottavio-Vannini/Rebecca-and-Eliezerat-the-Well%2C-c.1626-27;http://www.wikigallery.org/wiki/painting_274785/JacopoVignali/Rebecca-and-Eliezer-at-the-Well;
50
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bambini,_Niccolo_Rebecca_at_the_well.jpg
51
https://www.nicolas-poussin.com/en/works/eliezer-and-rebecca/http://www.
womeninthebible.net/bible-paintings/rebecca-isaac/;
52
Nicolas Poussin, Eliezer și Rebeca, 118x199cm, ulei pe pânză, 1648; Muzeul Louvre;
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/eliezer-and-rebecca;https://www.nicolaspoussin.com/en/works/eliezer-and-rebecca/;https://www.larousse.fr/encyclopedie/
oeuvre/%C3%89li%C3%A9zer_et_R%C3%A9becca/181352;https://www.flickr.com/
photos/mazanto/12265184003
47
48
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simbol al alegerii divine, Rebeca își îndreaptă mâna spre inimă, cu un gest de
smerenie, similar celui atribuit Fecioarei Maria în iconografia Bunei Vestiri.
Amforele intacte, cu reflexe de lumină atent reliefate, simbolizează castitatea.
Simbolismul apei dătătoare de viață, prezența fântânii și a numeroaselor vase
de lut sunt, de asemenea, aluzii picturale la Maica Domnului, pe care teologul
Jean Pierre Camus (1584-1652), contemporan cu Poussin, o considera o
“fântână inepuizabilă a apei vii a harului divin”53.
O altă interpretare barocă a temei este ilustrată de pictorul spaniol
Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Acesta surprinde, în lucrarea sa,
Rebeca și Eliezer (c.1660, Muzeul Prado, Madrid)54, momentul în care Eliezer
bea apă din găleata scoasă din fântână de Rebeca. Relatarea biblică i-a oferit
artistului pretextul de a înfățișa o scenă cotidiană dintr-o piață a orașului
andaluz55. Spre deosebire de alte reprezentări ale temei, în acest caz fântâna
are o parte deteriorată, simbolizând faptul că era necesar ca Rebeca să lase în
urmă locurile natale, pentru a-și împlini destinul într-un spațiu nou, benefic
vieții (Fig. nr. 14).
O semnificație similară cu fântâna în ruină o are prezența ruinelor în
tabloul realizat în 1660 de pictorul olandez Salomon de Bray (1597-1664)56.
Pictorul redă momentul în care Rebeca îi oferă apă lui Eliezer dintr-un ulcior
mare, ce seamănă cu recipient utilizat în Renania în secolul al XVII-lea57.
Redată realist, ca o femeie simplă, desculță, ea stă în fața fântânii, cu spatele
la un zid în ruină, decorat cu un relief reprezentând o scenă de sacrificiu.
Semnificația simbolică a zidului în ruină este aceea că Rebeca trebuia să
părăsească spațiul natal al idolatriei și decadenței religioase.
Realismul fizionomic al Rebecăi este adecvat înfățișării unei femei
simple, neidealizate, în lucrarea pictorului olandez Ferdinand Bol (1616https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89li%C3%A9zer_et_R%C3%A9becca
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/rebecca-and-eliezer/a75850ce081b-47c5-96ee-b45ae82266ea?searchid=96cdeaa3-027c-1471-2a3d-a993ad2d2097; https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Rebeca_y_Eliezer.jpg, Bartolomé Esteban Murillo,
Rebeca și Eliezer, ulei pe pânză, 108x151,5 cm, c. 1660, Colecția regală, Muzeul Prado,
Madrid
55
Ibidem
56
Salomon de Bray, Rebeca și Eliezer, 90x 156cm , 1660, Muzeul Chartreuse, Douai (https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Bray,_Salomon_de_-_Eliezer_and_Rebecca_-_1660.
jpg); https://en.wahooart.com/@@/8Y347Z-Salomon-De-Bray-Eliezer-and-Rebecca
57
Ibidem
53

54
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1680)58. Rebeca are vestimentația și aspectul unei femei obișnuite, epuizate
de greutățile vieții cotidiene. Fântâna în ruină, la fel ca ruinele arhitecturale
din stânga compoziției, oferă o priveliște dezolantă asupra greutăților specifice
vieții din locurile natale. Privirea meditativă a Rebecăi este în rezonanță cu
acest spațiu întunecos și umed, neprielnic vieții, care trebuia lăsat în urmă de
personajul principal.
Realizată de pictorul italian Carlo Maratta (1625-1713), lucrarea
Rebeca și Eliezer la fântână (1655-1657)59 reeditează, în cadrul barocului
italian, idealul de frumusețe clasică în reprezentarea temei, evident în coafura
antichizantă a Rebecăi (Fig. nr. 15). Renumit pentru picturile sale mariale,
Maratta a îmbinat grația și frumusețea ideală în reprezentarea femeilor sfinte,
ale căror chipuri emană serenitate și armonie clasică. Artistul a esențializat
episodul biblic, micșorând la trei numărul personajelor, pentru a obține
un efect de claritate și vizibilitate maximă. De asemenea, reprezintă doar
jumătatea superioară a corpurilor, cu scopul de a atrage atenția spectatorului
asupra reacției emoționale a personajelor principale. Astfel, Rebeca analizează
cu o expresie de îngândurare, bijuteriile cu perle arătate de Eliezer. Dialogul
afectiv al gesturilor și expresiilor celor două personaje principale contrastează
cu expresia de răceală și inflexibilitate a femeii cu turban din planul al doilea
al lucrării.
Interpretarea pictorului francez Antoine Coypel (1661–1722) se
încadrează stilistic în aceeași atmosferă clasicizantă, a unei frumuseți pline de
armonie, grație, echilibru, promovată cu predilecție de reprezentanții barocului
francez (Fig. nr. 16). În tabloul său, datat în 170160, Rebeca poartă voal alb,
bluză albă și fustă lungă, albastră. Definită prin grație și suavitate, tipologia sa
fizionomică, cu fața ovală și pleoapele aplecate cu smerenie, la fel ca gestul
de surprindere pe care-l exprimă mâna ridicată, sunt inspirate din iconografia
Bunei Vestiri, la care artistul face referire. Castitatea Rebecăi este sugerată prin
vestimentația bazată pe asocierea dintre alb și albastru, respectiv simbolismul
Ferdinand Bol, Rebeca și Eliezer la fântână,117x172cm, Colecția privată, Leida https://
www.artbible.info/art/large/1017.html
59
Carlo Maratta, Rebeca și Eliezer, ulei pe pânză, 1655-1657, Indianapolis Museum of Art
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maratta,_Carlo_-_Rebecca_and_Eliezer_at_the_
Well_-_1655-1657.jpg
60
Antoine Coypel, Rebeca și Eliezer, 125x 106cm, ulei pe pânză, 1701, Muzeul Louvre
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_8844_11575_
p0000711.001.jpg_obj.html&flag=true; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/
c9/Coypel%2C_Antoine_-_Eliezer_and_Rebecca_-_1701.jpg
58
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vasului de lut. Ca și în cazul altor artiști, se remarcă rotunjirea formelor tinerei
ca prefigurare simbolică a viitoarei sarcini. Femeia care toarnă apă din fântână
în găleata Rebecăi sugerează, de asemenea, relația simbolică dintre femeie,
apă, fertilitate.
Și în lucrarea Rebeca la fântână (1708-1713)61, realizată de pictorul
venețian Giovanni Antonio Pellegrini (1657-1741), cadrul compoziției este
tăiat pentru a aduce în prim plan reacția emoțională a celor trei personaje.
Vestimentația Rebecăi îmbină cele două culori mariale, albul și albastrul,
simbolizând puritatea sufletească și o misiune similară cu cea a Fecioarei
Maria. Ea privește îngândurată la cutia cu perle ținută de Eliezer. Artistul
evidențiază degetul arătător al mâinii, aluzie la inelul logodnei pe care tânăra
îl pretinde printr-un gest simbolic (Fig. nr. 17).
În lucrarea Rebeca la fântână de Antonio Bellucci (1654-1729)62 se
remarcă aceeași tipologie feminină voluptuoasă în reprezentarea Rebecăi,
specifică picturii venețiene, alături de coafura cu cosițe împletite, la modă în
acest oraș. Torsiunea corporală a Rebecăi, ce privește îngândurată bijuteriile
aduse de Eliezer, reflectă influența manierismului. Talia sa îngroșată,
înconjurată de un cordon de culoare albastră, este o aluzie la viitoarea
maternitate, albastrul indicând alegerea sa divină pentru o misiune specială, în
mod similar cu cea a Fecioarei Maria.
Un alt reprezentant de seamă al barocului venețian, care taie cadrul
compoziției, este Giambattista Pittoni (1687-1767). Datat c. 172563, tabloul
său, Eliezer și Rebeca64 poartă amprenta scenografiei baroce (Fig. nr. 18). În
acest caz, tema constituie un pretext de a reliefa dilema interioară și starea
de incertitudine a femeii, care e pusă în situația de a lua o decizie cu efecte
majore și imprevizibile asupra existenței sale. Artistul înlocuiește bijuteriile
Giovanni Antonio Pellegrini, Rebecca la fântână, 1708-13, ulei pe pânză, 127,3x 104,5cm,
National Gallery, Londra; https://www.wikigallery.org/wiki/painting_70319/GiovanniAntonio-Pellegrini/Rebecca-at-the-Well-1708-13
62
https://www.artbible.info/art/large/108.html; Antonio Bellucci, Rebeca la fântână, ulei pe
pânză, 176x135cm, Schloss Weissenstein, Pommersfelden
63
http://musba-bordeaux.opacweb.fr/fr/search-notice/detail/
kinp44le0mwe6r4ivwldircq9oataw7t7ko738djstwayiuxch;https://fr.wikipedia.org/wiki/
Fichier:Pittoni,_Giambattista_-_Eliezer_and_Rebecca_-_18th_c.jpg
64
Giambattista Pittoni, Eliezer și Rebeca, c. 1725, 68x130cm, ulei pe pânză, Muzeul de
Arte Frumoase, Bordeaux;http://www.musba-bordeaux.fr/fr/article/pittoni-eliezer;https://
mieuxvautartquejamais.com/2019/10/01/les-femmes-dans-lancien-testament-rebecca/
61
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de aur cu un șirag de perle, aluzie la puritatea femeii65. Rebeca poartă o rochie
albastră cu falduri ample, element simbolic al viitoarei maternități. Tânăra
este atrasă de darul lui Eliezer, fiind în același timp îngrijorată de implicațiile
acceptării acestuia. Expresia meditativă a Rebecăi, dar și a celorlalte două
femei reprezentate în tablou, anticipează suferințele pe care aceasta le va trăi
în calitatea de soție și mamă. Degetul arătător întins este și în acest caz, o
aluzie explicită la inelul de logodnă pe care tânăra îl pretinde.
Deși Rebeca provenea dintr-o familie modestă, mulți pictori o reprezintă
îmbrăcată în veșminte opulente66. O interpretare somptuoasă a veșmintelor
purtate de Rebeca este evidentă în tabloul realizat în 1725 de pictorul francez
François Boucher (1703-1770), o capodoperă din prima etapă de creație a
artistului67. În acest caz, eleganța vestimentară a tinerei grațioase, care
analizează perlele, în timp ce privește spre Eliezer cu o expresie meditativă,
este un ecou al modei rococo.
Pentru pictorii venețieni din secolul al XVIII-lea tema Întâlnirii dintre
Rebeca și Eliezer a constituit, de asemenea, un pretext de a reliefa strălucirea
veșmintelor și a bijuteriilor prețioase, inspirate de moda epocii. Este relevant,
în acest sens, tabloul Rebeca la fântână, realizat în 1751 de pictorul venețian
Giambattista Tiepolo (1696-1770)68.
Realizat în ulei pe lemn, tabloul “Rebeca la fântână”69/ “Întâlnirea
dintre Eliezer și Rebeca”, din Colecția de pictură universală a Muzeului
Țării Crișurilor (Fig. nr. 19) redă central evenimentul Întâlnirii dintre
http://www.musba-bordeaux.fr/fr/article/pittoni-eliezer; https://www.pop.culture.gouv.fr/
notice/joconde/000PE023362
66
https://mieuxvautartquejamais.com/2019/10/01/les-femmes-dans-lancien-testamentrebecca/
67
François Boucher, Rebeca primind darurile trimise de Avraam, 100 x 85cm, ulei pe
pânză, c.1725, Muzeul de Arte Frumoase Strasbourg; https://www.museesgrandest.org/lescollections/rebecca-recevant-les-presents-dabraham/
68
https://g1b2i3.wordpress.com/2011/03/05/giambattista-tiepolo-5-martie-1696-27-martie1770-pictor-italian-baroc/
69
Registrul de Pictură al Muzeului Țării Crișurilor Oradea: Anonim, Rebeca la fântână,
ulei pe lemn, 66,2 x 44,3 cm, nesemnat, nedatat, inv. nr. 119, Colecția de pictură universală a
Muzeului Țării Crișurilor; Dr. M. Zintz, Colecția de pictură universală a Secției de Artă de
la Muzeul Țării Crișurilor, în Biharea, p. 188; p.192 datează lucrarea în secolul al XVIII-lea:
Anonim, sec. al XVIII-lea, Rebeca la fântână, ulei pe lemn, 662x443mm, nesemnat, nedatat,
Colecția de pictură universală a Muzeului Țării Crișurilor; Dr. Al. Avram datează lucrarea
în secolul al XVII-lea, considerând-o creația unui Anonim italian (Al. Avram, Muzeul Țării
Crișurilor Oradea, Editura Meridiane, București, 1973, il. nr. 6: Anonim italian, sec. XVII,
Rebeca la fântână)
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Rebeca și Eliezer, localizat la fântâna din apropierea orașului Haran.
Tipic barocă, structura compozițională se bazează pe o delimitare formală
între grupul femeilor autohtone, care au venit spre seară să scoată apă din
fântână (reprezentat în stânga) și grupul străinilor, al însoțitorilor lui Eliezer,
reprezentați cu cămile și daruri în dreapta compoziției. În punctul central al
lucrării, realizând legătura dintre cele două realități, este redat Eliezer (Fig.
nr. 20), ca un bătrân îngenunchiat, cu barbă amplă. Poartă tunică albastră,
cu guler alb, circular, o pelerină roșie atârnată pe umărul drept, pantaloni și
sandale romane, alcătuite din curele de piele legate pe picior. Îngenunchiază
în fața Rebecăi, în timp ce îi arată un șirag de perle. În spatele lui Eliezer e
reprezentată suita acestuia, alcătuită din trei bărbați tineri și doi copii. Bărbatul
din fundal ține de căpăstru una din cele două cămile reprezentate în lucrare.
Un alt bărbat, cu bustul dezvelit și turban, e reprezentat în timp ce scoate din
lada cu daruri o mătase fină, decorată alternativ în roz și bej, cu dungi albastre.
Lângă el, un copil privește spre Rebeca, arătându-i și el țesătura prețioasă. În
spatele său, un alt copil, mai mare, privește cu o expresie meditativă. Artistul
diferențiază cromatic grupul femeilor din stânga, cu tenul deschis, în nuanțe
delicate, evidențiate prin clarobscur, de cel al bărbaților din dreapta, rămas în
semi-obscuritate, cu pielea roșietică, figuri comune și corpul musculos.
Maniera de redare realistă este predominată și în redarea Rebecăi. Ea
constituie axul central, vertical al tabloului. Relevanța pe care i-a acordă
artistul în cadrul temei este evidentă și în faptul că ea este singurul personaj
vizibil integral, în mărime naturală. Poartă o rochie lungă, de culoare galben
auriu, cu decolteu și mâneci bufante ample, de culoare albă. Configurația
generală a veșmintelor este inspirată din vestimentația femeilor de condiție
socială medie70 (însoțitoare ale femeilor nobile sau servitoare), din epoca
barocului tardiv și a rococoului. În cadrul ei primează simplitatea, naturalețea
și adaptabilitatea la activitățile casnice, ca scosul apei din fântână. Mânecile
bufante, reflectă impactul stilului rococo asupra vestimentației feminine,
având analogii cu vestimentația Rebecăi din tablourile pictorului venețian
Nicolò Grassi (1682-1748)71. Spre deosebire de însoțitoarele ei, Rebeca poartă
pe cap un acoperământ de culoare galben auriu, aluzie la alegerea sa divină
și viitorul statut de femeie măritată (Fig. nr. 21). În dreptul taliei, deasupra
https://historyofeuropeanfashion.wordpress.com/
http://arte.cini.it/Sicap/fondi-fotografici/Opere/526610, fotografie după Nicola Grassi,
Rebeca primind darurile lui Eliezer, ulei pe pânză, 94,5x109cm, prima jumătate a sec. al
XVIII-lea, Fondazione Cini/ Fototeca Ist. di Storia dell’Arte
70
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rochiei, este legat un șal amplu, roz, evidențiind formele corpului. Asemenea
amforei pe care o sprijină de marginea fântânii, corpul său este arcuit în curbe
și contracurbe, subliniind analogia dintre femeie și forma sinuoasă a ulciorului.
Inspirat din realitate, chipul Rebecăi reflectă starea de oboseală determinată
de efortul depus. Cu toate acestea, ea ignoră darurile lui Eliezer, îngenunchiat
în fața ei și arată cu mâna spre cămilele care nu au fost adăpate, lăsându-i să
aștepte pe cei care îi prezintă darurile trimise de Avraam. Spre deosebire de
alte interpretări ale temei, Rebeca nu este preocupată de darurile aduse, ci de
oferirea gratuită a ajutorului solicitat, predominând în acest caz sentimentul de
milă al tinerei față de cămilele însetate.
Originalitatea lucrării aflate în colecția Muzeului Țării Crișurilor
Oradea - Complex Muzeal constă în faptul că imortalizează secvența în care
Rebeca este preocupată prioritar de ajutorarea străinilor, fără să conștientizeze
semnificația simbolică a darurilor lui Eliezer. Cu toate acestea și în acest
caz, veșmintele, gesturile personajelor, la fel ca darurile aduse de străini,
au o valoare simbolică evidentă. Astfel, perlele prezentate de Eliezer tinerei
femei simbolizează, în opinia lui Ivan Evseev, “virtuțile feminine ale nașterii
și fecundității”. Element arhetipal asociat cu luna, perla este un simbol prin
excelență feminin. “Ca lumină născută în adâncul apelor, perla simboliza
puterea spiritului”, fiind asociată ulterior lui Iisus, ca simbol al nașterii fără
păcat72. Asemenea Fecioarei Maria și femeilor măritate, Rebeca e redată
cu capul acoperit, simbol al smereniei și al supunerii față de voința divină,
respectiv viitorul ei soț, pe care îl va întâmpina acoperindu-și fața cu un
voal. Prezența în tablou a celor doi copii printre însoțitorii lui Eliezer este, de
asemenea, simbolică, fiind o aluzie la cei doi copii pe care îi va avea Rebeca.
De asemenea, gestul pe care-l face Rebeca cu mâna în intenția de a adăpa
cămilele, simbolizează viitorul ei consimțământ pentru căsătoria cu Isaac. În
tradiția iudaică, viitorul soț punea un inel pe degetul arătător al mâinii drepte
a logodnicei, care-și exprima consimțământul prin acceptarea acestuia73. În
cadrul ceremoniei, inelul este plasat câteva momente pe degetul arătător al
mâinii drepte a tinerei, apoi este așezat pe degetul inelar al mâinii stângi a
acesteia74.
Ivan Evseev, Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timișoara,
1994, p. 137
73
https://www.massorti.com/Les-etapes-d-un-mariage-juif
74
http://www.leava.fr/questions-reponses/divers/13_question-hannah.php; https://www.
breslev.co.il/articles/soci%C3%A9t%C3%A9/la_c%C3%A9r%C3%A9monie_du_
henn%C3%A9.aspx?id=8741&language=french
72
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Deși în tabloul analizat, inelul nu este prezent printre darurile aduse
de Eliezer, consimțământul Rebecăi la căsătoria cu Isaac este simbolizat, în
manieră aluzivă, prin postura mâinii sale drepte, reluată și de una din tinerele
care o însoțesc. Degetul arătător ridicat al mâinii drepte simbolizează prin
semnificația sa gestuală, ritualul și sacramentul căsătoriei, ca temă centrală a
Întâlnirii dintre Rebeca și Eliezer. În contextul temei, mâna întinsă ostentativ
de Rebeca este un semn prin care cei din jurul său au revelația alegerii sale
divine ca soție a lui Isaac, fapt evidențiat de artist prin fizionomia și gestica
personajelor. De asemenea, Rebeca arată spre cele două cămile. Asociate în
Orient cu călătoria pe distanțe mari, cămilele erau considerate un simbol al
supunerii, cumpărării, sobrietății și răbdării. Din punct de vedere metaforic, ele
sunt o aluzie la drumul vieții și capacitatea omului de a face față obstacolelor și
provocărilor existențiale75. Pentru Rebeca, ele vor îndeplini rolul unor ghizi în
călătoria spre un nou spațiu și o nouă etapă a vieții, cea de soție a patriarhului
Isaac. Din acest punct de vedere, cămilele constituie vehicolul salvării Rebecăi
din vechea lume și a introducerii sale într-un nou univers uman și spiritual.
Spre deosebire de Rebeca, cele trei tinere din jurul său sunt reprezentate
cu capul descoperit și o coafură la modă, cu părul ridicat prins în spate.
Tipologia rochiilor, cu decolteul amplu, la fel ca picturalitatea cerului, denotă
faptul că artistul a luat ca posibil model o lucrare realizată de un artist venețian.
Nesemnată, lucrarea este realizată în ulei pe lemn, suport utilizat
frecvent în cazul reproducerilor provenite din secolul al XVIII-lea. Maniera
picturală, structura compozițională, modalitatea de abordare a clarobscurului,
interpretarea gesturilor și anatomiei, analiza reacțiilor emoționale ale
personajelor denotă apartenența tabloului la Școala austriacă barocă din
secolul al XVIII-lea.
Compoziția, cu efecte discrete de clarobscur, generează privitorului
o impresie de armonie formală și echilibru cromatic. Dinamica barocă a
lucrării rezultă dintr-o alternanță expresivă între orizontal și vertical, curbe
și contracurbe, fiind un pretext de a descrie o tipologie variată de reacții
emoționale diferențiate.
Din punct de vedere estetic, este mult mai evidentă valoarea portretistică
și atenția acordată de artist fizionomiei în cazul personajelor centrale ale lucrării,
Rebeca și Eliezer, comparativ cu maniera de reprezentare a personajelor cu rol
secundar, ale căror fețe sunt mai șterse sau chiar mai puțin elaborate.
Deficiențele în redarea mâinilor sunt evidente, îndeosebi la mâna
75

http://be.clefs.tv/le-totem-du-chameau/
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cu care Rebeca sprijină vasul, dar și la mâinile celorlalte femei, la mâna
dreaptă a lui Eliezer, la mâna copilului care arată mătasea adusă în dar și
la brațul tânărului care caută prin lada cu daruri. Aceste stângăcii formale
nu prejudiciază valoarea stilistică, iconografică și simbolică a lucrării, care
reeditează, în contextul secolului al XVIII-lea, o temă îndrăgită a picturii baroce
europene. În acest sens, Întâlnirea dintre Eliezer și Rebeca era, în viziunea
reprezentanților Contrareformei, un pretext pentru ilustrarea intervenției
divine miraculoase, prin analogie cu Buna Vestire a Fecioarei Maria de către
Arhanghelul Gavril. În același timp, tema era un pretext de a sugera, într-o
formă aluzivă, sacramentul căsătoriei, unul din cele șapte sacramente ale
Bisericii tradiționale, reevaluate de Biserica Romano-Catolică din perioada
Contrareformei și promovate prin intermediul picturii religioase. Datorită
contestațiilor Reformei la adresa sacramentelor, Biserica Romano-Catolică
a reevaluat Sacramentele religioase, încercând să demonstreze iconografic
relația de continuitate dintre Vechiul și Noul Testament și originile veterotestamentare ale ritualurilor creștine. În arta religioasă barocă, Aaron, primul
mare preot al Vechiul Testament îl anticipează pe Iisus, Marele Preot al noii
religii creștine, prefigurând Taina Preoției (Hirotonia), iar pâinile oferite ca
ofrandă de Melchisedec anticipează Taina Împărtășaniei (Euharistia)76. Prin
analogie cu profeții care au anunțat venirea lui Iisus, Rebeca era considerată
de teologii vremii, unul din personajele feminine privilegiate ale Vechiului
Testament. Realizată conform planului divin, întâlnirea sa cu Eliezer precede
ceremonia Căsătoriei sale cu Isaac. Atestat în Geneza, ritualul primirii
inelului și al binecuvântării religioase era considerat o prefigurare străveche
a Tainei Căsătoriei. Încă din Evul Mediu, teologii considerau că Rebeca o
anticipează pe Fecioara Maria, atât prin miracolul intervenției / alegerii
divine în existența sa, cât și prin simbolismul castității. Pe de altă parte, în mod
similar Elisabetei, mama Sfântului Ioan Botezătorul, ea întruchipa miracolul
maternității predestinate și binecuvântate de Dumnezeu, după o îndelungată
perioadă de așteptare și incertitudine.
Postura lui Eliezer, îngenunchiat în fața Rebecăi, anticipează iconografic
postura magilor și a păstorilor care vin să se închine cu smerenie în fața
Pruncului Iisus, în scena Nașterii Domnului și a Adorației Pruncului. În
cadrul picturii religioase, această postură corporală se încadrează în tipologia
reacțiilor emoționale ale personajelor binecuvântate, călăuzite de Dumnezeu
Temele sunt ilustrate și pe cupola Bazilicii Romano-Catolice din Oradea, cu decorația în
frescă finalizată în 1780 de pictorul bavarez Johann Nepomuk Schöpf
76
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cu scopul de a participa sau de a fi martore la evenimente majore ale istoriei
sacre. Asemenea magilor și păstorilor, Eliezer se lasă ghidat de semnele divine,
în îndelungata sa călătorie. El solicită primirea acestor semne în rugăciunea
sa și are revelația imediată a răspunsului divin. În acest sens, tema Rebeca la
fântână / Întâlnirea dintre Rebeca și Eliezer a oferit pictorilor baroci un pretext
de a reliefa felul în care personajele implicate în narațiune conștientizează
și reacționează în fața intervenției miraculoase a lui Dumnezeu în destinul
oamenilor și în cursul istoriei. În maniera emoțională a barocului, personajele
din jurul Rebecăi își exteriorizează, prin gesturi și fizionomii expresive,
revelația personală că aceasta este persoana aleasă de Dumnezeu ca soție
pentru Isaac.
Reprezentarea Întâlnirii dintre Rebeca și Eliezer în pictura religioasă
de-a lungul timpului a avut câteva constante de ordin simbolic. În primul rând,
tema a fost interpretată ca o prefigurare a Bunei Vestiri. Așa se explică faptul
că Rebeca, arhetip feminin al Vechiului Testament, poartă frecvent veșminte
care asociază culorile atribuite Fecioarei Maria: albul și albastrul. Ea poartă
după caz, rochie sau fustă albastră, cămașă albă, cordon albastru, i se oferă în
dar un inel de logodnă cu piatră albastră și mătase colorată în roz și albastru.
Unul din atributele sale constante în pictură este vasul de lut intact, simbol al
castității. Fântâna este elementul care transpune iconografic localizarea biblică
a evenimentului în afara cetății Haran. La fel ca și perla, fântâna din mijlocul
deșertului este un simbol al miracolului divin al vieții și al alegerii divine. În
același timp, este un simbol prin excelență feminin, asociat fertilității.
Femeile care o însoțesc pe Rebeca sunt portretizate psihologic de artiștii
din diferite epoci prin reacții emoționale diferite, similare cu cele ale apostolilor
din Cina cea de Taină. Ele se raportează la alegerea divină a Rebecăi prin
expresii de atenție, interes, complicitate, susținere, uimire, dar și prin reacții
de respingere, invidie și gelozie feminină.
Din perspectivă biblică și iconografică, Întâlnirea dintre Rebeca și
Eliezer anticipează Întâlnirea dintre Iisus și femeia samariteancă, pildă
evanghelică cu semnificații spirituale, aluzie la virtuțile transformatoare ale
Cuvântului divin.
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Fig. nr. 1. Rebeca și Eliezer, Biblia de la Viena, sec. al VI-lea
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Fig. nr. 2. Rebeca la fântână, mozaic, sf. sec. al XII-lea și începutul sec. al XIII-lea,
Catedrala Monreale din Sicilia

Fig. nr. 3. Rebeca și Eliezer, mozaic, sf. sec. al XII-lea și începutul sec. al XIII-lea,
Catedrala Monreale din Sicilia
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Fig. nr. 4. Rebeca și Eliezer, miniatură din
Psaltirea lui Ludovic cel Sfânt,
sec. al XII-lea

Fig. nr. 5. Întâlnirea dintre Rebeca și
Isaac, miniatură din Psaltirea lui Ludovic
cel Sfânt, sec. al XII-lea
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Fig. nr. 6. Rebeca și Eliezer, miniatură din Speculum Humanae Salvationis,1309-1324

Fig. nr. 7. Rafael, Logodna Fecioarei, 1504, ulei pe lemn, 170 x 118 cm,
Pinacoteca di Brera, Milano
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Fig. nr. 8. Căsătoria, miniatură din Très Belles
Heures de Nôtre-Dame, 1398-1409

Fig. nr. 9. Rogier van der Weyden, Căsătoria,
detaliu din Cele Șapte Sacramente ale Bisericii
Romano-Catolice, 1445-1450, altar triptic, ulei
pe lemn, 200x223cm, Muzeul Regal de Arte
Frumoase, Anvers
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Fig. nr. 10. Tizian, Rebeca la fântână, sec. al XVI-lea, ulei pe pânză, 100x112cm, Muzeul de
Artă răsăriteană, Khabarovsk (Rusia)

Fig. nr. 11. Paolo Veronese, Rebeca la fântână, c.1580-1585, ulei pe pânză, 145,6 x
282,7cm, Galeria Națională de Artă, Washington
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Fig. nr. 12. Paolo Veronese, Rebeca la
fântână, a doua jumătate a sec. XVI,
ulei pe pânză,366 x240cm, Salonul Hercule,
Palatul Versailles, Paris

Fig. nr. 13. Nicolas Poussin, Eliezer și Rebeca, 1648, ulei pe pânză, 118x199cm,
Muzeul Louvre, Paris
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Fig. nr. 14. Murillo, Rebeca și Eliezer, c. 1660, ulei pe pânză, 108x151,5cm,
Colecția regală, Muzeul Prado, Madrid

Fig. nr. 15. Carlo Maratta, Rebeca și Eliezer, 1655-1657, ulei pe pânză, 119,3x157,4 cm,
Muzeul de Artă Indianapolis(S.U.A)
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Fig. nr. 16. Antoine Coypel, Rebeca
și Eliezer, 1701, ulei pe pânză, 125x
106 cm, Muzeul Louvre, Paris

Fig. nr. 17. Giovanni Antonio Pellegrini,
Rebeca la fântână, 1708-1713, ulei
pe pânză, 127,3x 104,5cm, Galeria
Națională, Londra
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Fig. nr. 18. Giambattista Pittoni, Eliezer și Rebeca, c. 1725, ulei pe pânză, 68 x130cm,
Muzeul de Arte Frumoase, Bordeaux

Fig. nr. 19. Anonim austriac (?), sec. al XVIIIlea, Rebeca la fântână, ulei pe lemn, 66,2 x44,3
cm, nesemnat, nedatat, Colecția Muzeului Țării
Crișurilor Oradea-Complex Muzeal
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Fig. nr. 20. Eliezer, detaliu din Rebeca la fântână,
Colecția Muzeului Țării Crișurilor OradeaComplex Muzeal

Fig. nr. 21. Rebeca, detaliu din Rebeca la fântână,
Colecția Muzeului Țării Crișurilor Oradea Complex Muzeal
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THE ANCIENT STATUES OF LAOS CAVES
LIVIU VĂLENAŞ*
VECHILE STATUI DIN PEȘTERILE DIN LAOS
(rezumat)
Într-o seară din aprilie 2004 țăranul Boun Nong din satul Ban Na Khang Xang
(provincia Khammouane, Laosul central) a plecat la vânătoarea de lilieci. Cu ajutorul unor
liane Boun Nong a reușit riscanta ascensiune a unui perete vertical și a penetrat într-o peșteră.
După mica intrare a urmat o sală mai mare cu 229 de statui ale lui Budha, înalte de până la
1,5 m, majoritatea din bronz, dar și 15 din aur masiv! A fost cea mai importantă descoperire
arheologică din ultimii 100 de ani din Laos. Arheologii, dar și speologii, au ajuns rapid la o
concluzie unanimă, din păcate falsă. Țînând cont de dificultatea extremă de a ajunge la această
peșteră, nu putea fi vorba decât de o acțiune de salvare, în ultimul moment, a prețioaselor
statui, întreprinsă de călugări budiști în urmă cu câteva secole. Ascunse în peșteră statuile ar
fi fost ferite astfel de o invazie a unei armate străine. Peste numai câțiva ani, la aproximativ
15 km în linie aeriană de Tham Pha Fa, într-o mică peștera-tunel, Tham Pha Bang, ascunse
într-o nișă suspendată la 4 m înălțime, au fost descoperite alte 90 vechi statui, din bronz, ale
lui Budha, așezate și ele într-o ordine perfectă.
În martie 2018, Mehdi Boukhal și Liviu Vălenaș, în cadrul expediției speologice
internaționale, PHA SOUNG PROJECT 2018, organizată de Clubul de Speologie „Z“, au
reluat explorarea peșterii Tham Pha Kouan Moo. Într-o altă nișă suspendată, o altă descoperire
aproape senzațională, 16 statui vechi ale lui Budha, 3 din piatră și restul din lemn aurit.
Statuile, de data aceasta au fost de dimensiuni mici, 8-35 cm înălțime. Cu această descoperire
teza că toate aceste statui au fost depuse în peșteri într-o acțiune de salvare, din cauza unei
invazii  	iminente, a trebuit abandonată.
Acceptând pentru toate aceste statui o vârstă de 450-500 de ani, atunci ele provin din
secolul XVI, când Laosul a avut parte de o mare prosperitate și liniște, sub domnia regilor
Photisarath (1520-1548) și mai ales sub domnia fiului lui, legendarul rege Setthatirath (15481571). Nu se atestă documentar nicio invazie în sec. XVI pe teritoriul provinciei Khammouane.
Nicio cronică budistă nu pomenește de așa ceva. Din aceste motive considerăm complet falsă
teza că statuile ar fi fost puse doar la adăpost în aceste peșteri. Nu există niciun document în
acest sens. Suntem ferm convinși că, aceste trei peșteri, unde s-au găsit perfect conservate
statuile lui Budha, nu au fost în realitate decât sanctuare budiste subterane. O dovedește
perfecta alegere a locului și aliniamentul rafinat al statuilor. Dacă ar fi fost depuse într-o
acțiune disperată de salvare, probabil s-ar fi găsit și alte bunuri de valoare, profane însă.
Însă acestea lipsesc complet. Sigur, alegerea peșterilor nu a fost deloc întâmplătoare, s-au
căutat cele cu acces dificil, pentru a fi ferite de eventualii hoți sau vandali. Însă odată cu
catastrofala înfrângere a armatelor laoțiene contra Siamului în anul 1828 la Udon Thani, a
*e-mail: liviu.valenas@gmail.com
Speleological Club „Z“, Wanderer Str. 27, D-90431 Nürnberg, Germany       
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urmat o perioadă de aproape 70 de ani de invazii și anarhie și aceste sanctuare subterane au
fost complet uitate, fiind redescoperite abia peste aproape două sute de ani.

One evening in April 2004, Boun Nong a peasant from Ban Na Khang
Xang village (Khammouane Province) went to bats hunting. Unfortunately, in
Laos, bats are considered culinary delicacies. Boun Nong saw a small entrance
suspended in a cliff at 15 m heights, a possible place where many bats could
shelter. With the help of lianas, Boun Nong did a risky climbing on the vertical
wall. After the small entrance was a larger room, but instead of bats, perfectly
aligned inside rimstone dams, were 229 statues of Budha, up to 1.5 m tall,
mostly bronze, but also 15 built-in massive gold! It was the most important
archaeological find in the last 100 years in Laos. Tham Pha Fa cave became
almost immediately a great tourist attraction, but also a permanent pilgrimage
place for the Laotian Buddhists. Archaeologists, as well as the speleologists,
quickly came to a unanimous conclusion, but false. Considering the extreme
difficulty of reaching this cave, no doubt it was a rescue action at the last
moment of the precious statues undertaken by the Buddhist monks several
centuries ago. Hidding the statues in the cave would have protected them from
the invasion of a foreign army. Just over a few years, at about 20 km away
from Tham Pha Fa cave, in a small tunnel cave, Tham Pha Bang, hidden in
a niche suspended at 4 m height, perfectly aligned, another 80 old statues of
Buddha it discovered. This time they had been stored in bronze trays. Who
would have hidden them and for what purpose? Mystery!
In March 2018, Mehdi Boukhal and Liviu Vălenaş, as part of the
international speleological expedition PHA SOUNG PROJECT 2018, resumed
the Tham Pha Kouan Moo cave exploration. In a niche suspended 16 old statues
of Buddha 3 carved in stone and the rest in gilded wood it discovered. Statues
were small, only 8-35 cm tall. Tham Pha Kouan Moo is also a suspended cave
at 20 m above the valley in the south cliffs of Pha Soung Mountain but in the
same area as the caves mentioned before. According to this discovery, the
thesis that statues were deposited in caves in a rescue operation because of
an imminent invasion have to abandoned. Nothing proves it. Accepting that
these statues are 450-500 years old, we are going back to the sixteenth century
when in Laos was great prosperity and tranquillity under the reigns of two
kings: Photisarath (1520-1548) and his son, the legendary king Setthatirath
(1548 -1571). Setthatirath waged more wars, especially against the Burmese
armies and against the Cambodians. All the battles took place in the north of
kingdom- in the central part of today Thailand and, in the south of actual Laos,
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near the current border with Cambodia. The central province Khammouane
has not been a theatre of war and no invasion in the XVI century on its territory
had been present and Buddhist chronicles do not mention about something
different. For these reasons, we consider as false the thesis that the statues only
sheltered in these caves. There is no document in this regard.
During the great prosperity of the Laotian kingdom under the king
Setthatirath, countless Buddhist temples were built, inclusively in the current
Khammouane province. Caves have always considered by Buddhist monks,
but also by population, as sacred places, a Buddha’s creation. That is why we
are sure that these three caves, where the Buddha statues have been perfectly
conserved, in reality, are subterrene Buddhist sanctuaries. The perfect cave
location and the precise alignment of the statues prove it. If the statues have
hidden in a desperate rescue, probably other valuable, profane goods might
have been found. But they are missing in reality. Of course, choosing the
caves has not been done at random it has looked for those caves with difficult
access and, it has assured the protection against to potential thieves or vandals.
Undoubtedly, these underground temples were also places of pilgrimage. But
with the catastrophic defeat of the Laotian armies against Siam in 1828 at
Udon Thani, it followed nearly 70 years of invasion and anarchy and, these
underground sanctuaries have been completely forgotten and, they have been
rediscovered barely over two hundred years.
All the statues discovered in the three caves have great stylistic similarities
between them having influences from Vietnamese and Cambodian Buddhism.
The elegance of the style betrays the influence of a great artist. Statues
probably come from a large manufactory where the anonymous artist had had
his disciples. The large size and differences between the material of statues
in the three caves are believed to be due only to the different financial power
of the local Buddhist communities who created, administered and protected
these underground temples.
The age of the statues is still unknown. The style in which they carved
and especially cast, invariably takes us to the Laotian kingdom under the King
Setthatirath (1548-1571). The discovery from the Tham Pha Kouan Moo cave,
especially the wooden statues could help in finding out the statues age. For
more in-depth research, in our future expeditions in Laos, we invite any
team of archaeologists to join us. One thing is certain, especially considering
the latest discovery from Tham Pha Kouan Moo cave: the ancient Buddhist
sanctuaries- hidden in the caves of Laos, will be rediscovered.
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Tham Pha Kouan Moo Cave
If the Buddhist monks knew only the entrance, the first speleological
exploration of the cave took place in 2016, being undertaken by Liviu Vălenaş,
Khamlex Khomxayxana and Sonsay Xayavongsa. With a total length of
1.055,5 m, Tham Pha Kouan Moo cave is one of the relatively large caves in
Laos.The network develops in the southern slope of Pha Soung Mountain, at
70 m distance by the great maze cave Pha Soung (21.012.0 m total length).
Until today there is not a junction between the two caves.
Tham Pha Kouan Moo cave has two distinct sectors. The lower cave has
223.4 m length and 7 entrances, of which three have big openings. This sector
includes a small underground water stream and a deep sump lake. Through
a vertical squeeze (an opening passable with effort) of 15 m high, a junction
to the upper cave has made in the 2016 year and, later the statues of Buddha
discovered there in 2018. The upper cave has several entrances, of which a
large portal. Excepting for a maze in the first third, the upper cave is developed
on a very corroded main gallery with an average section of 6 m by 9 m. Tham
Pha Kouan Moo ends surprisingly: after a negative step of 5.5 m follows a
deep pit of 20 m who ends to the phreatic table. After this deep pit, a superior
gallery wasn’t yet explored. The lack of any air flow, the aged look of the
main gallery, does not support the idea of a possible junction to the Pha Soung
System.
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THAM PHA KOUAN MOO, survey: Liviu Vălenaș, Khamlex Khomxayxana, Sonsay
Xayavongsa and Mehdi Boukhal, cartography Liviu Vălenaș, map layout: Dan Pitic, Mircea
Vișan and Eugen Kamp, 2016-2019. (THAM PHA KOUAN MOO, topografie: Liviu Vălenaș,
Khamlex Khomxayxana, Sonsay Xayavongsa și Mehdi Boukhal, cartografie Liviu Vălenaș,
grafica pe computer: Dan Pitic, Mircea Vișan și Eugen Kamp, 2016-2019.)

The location of Tham Pha Kouan Mo cave in the karst area at the north of Thakhek,
Khammouane Province. US military map from 1965.
(Localizarea peșterii Tham Pha Kouan Moo în zona carstică situată la nord de Thakhek,
provincia Khammouane, hartă militară americană din 1965.)
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Map of Laos around 1750
(Harta Laosului la 1750)

Tham Pha Kouan Moo cave. Kampeng Xayavongsa, the Ban Na Phondou village police
chief and his son, Tonmay Xayavongsa, immediately notified by the author
on the importance of discoveries, photo by Liviu Vălenaș. (Peștera Tham Pha
Kouan Moo. Șeful poliției satului Ban Na Phondou, Kampeng Xayavongsa
și fiul lui, Tonmay Xayavongsa, imediat după ce au fost înștiințați de
autor despre importanta descoperire, foto: Liviu Vălenaș).
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Tham Pha Fa cave, the first cave in which it found ancient statues of Buddha, photo by
Charles Ghommidh.(Peștera Tham Pha Fa prima peșteră în care a fost descoperite vechi
statui reprezentându-l pe Buddha. Fotografie realizată de Charles Ghommidh)

Tham Pha Bang cave, photo by Liviu
Vălenaş. (Peștera Tham Pha Bang,
fotografie realizată de L. Vălenaș)

https://biblioteca-digitala.ro

The ancient statues of Laos caves

187

Tham Pha Kouan Moo cave, photo by Liviu Vălenaş. (Peștera Tham Pha Kouan Moo,
fotografie realizată de L. Vălenaș)

Tham Pha Bang cave, photo by Liviu Vălenaş. (Peștera Tham Pha Bang,
fotografie realizată de L. Vălenaș)
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Tham Pha Kouan Moo cave, photo by
Liviu Vălenaş
(Peștera Tham Pha Kouan Moo,
fotografie realizată de Liviu Vălenaș)

Tham Pha Kouan Moo cave, photo by Liviu
Vălenaş. (Peștera Tham Pha Kouan Moo,
fotografie realizată de Liviu Vălenaș)

Tham Pha Kouan Moo cave, photo by Mehdi
Boukhal (Peștera Tham Pha Kouan Moo,
fotografie realizată de Mehdi Boukhal)
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Tham Pha Kouan Moo cave, photo by
Mehdi Boukhal. (Peștera Tham Pha
Kouan Moo, fotografie realizată de
Mehdi Boukhal)
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Tham Pha Kouan Moo cave, photo
by Liviu Vălenaș (Peștera Tham Pha
Kouan Moo, fotografie realizată de
Liviu Vălenaș)

Tham Pha Kouan Moo cave, photo by Liviu
Vălenaş. (Peștera Tham Pha Kouan Moo,
fotografie realizată de Liviu Vălenaș)
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Tham Pha Kouan Moo cave, photos by Mehdi Boukhal.
(Peștera Tham Pha Kouan Moo, fotografii realizate de Mehdi Boukhal)

https://biblioteca-digitala.ro

CONSERVARE

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

ORGANIZAREI COLECȚIEI DE ARTĂ DECORATIVĂ ÎN NOILE
DEPOZITE ALE MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR DIN ORADEA
SZILÁGYI MÁRIA ILDIKÓ*
ORGANIZING THE DECORATIVE ART COLLECTION, IN THE NEW STORAGES OF
THE „ȚĂRII CRIȘURILOR” MUSEUM
In the following paper we start a new chapter, that of the storage of the museum objects, to the new storages from the new museum building. In this given articol we submit the
details of the new position of the decorative art storage-wing, following the general conditions
of the storage-house, the projection of the specific furniture for museum objects and data of
the unpacking and storage of the decorative art collection.
Key words: decorative art storage, general conditions, projection, furniture, storage.

În studiile antecedente am consemnat procesul de pregătire a colecțiilor
de pictură, artă decorativă, grafică și sculptură a secției de artă din cadrul
Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în vederea mutării într-un nou sediu1.
Această pregătire și ambalare a fost urmată de transportul acestora.
Muzeul Țării Crișurilor din Oradea s-a mutat în noul sediu de pe Str. Armatei
Române în anul 2018.2
*Muzeul Țării Crișurilor, ildikoszilagyi@yahoo.com
1
Szilágyi Mária Ildikó, Vasile Sarca, Pregătirea colecției de pictură a secției de artă din cadrul
Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în vederea mutării într-un nou sediu. Considerații
asupra procesului de ambalare, în Biharea XXXI/XXXIII, 2004-2006, Oradea, 2009, p.337344; Szilágyi Mária Ildikó, Vasile Sarca, Pregătirea colecției de artă decorativă a secției de
artă din cadrul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în vederea mutării într-un nou sediu.
Considerații asupra procesului de ambalare (II), în Biharea XXXIV/XXXVI, 2007-2009,
Oradea, 2011, p.237-244; Szilágyi Mária Ildikó, Vasile Sarca, Pregătirea colecției de grafică
a secției de artă din cadrul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în vederea mutării într-un
nou sediu. Considerații asupra procesului de ambalare (III). Statistica expozițiilor organizate
de secția de artă din 2006 până în prezent, în Biharea XXXVII, 2010, Oradea, 2011, p.199205; Szilágyi Mária Ildikó, Vasile Sarca, Pregătirea colecției de sculptură a secției de artă
din cadrul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în vederea mutării într-un nou sediu.
Considerații asupra procesului de ambalare (IV), în Biharea XXXIX, 2012, Ed. Muzeului
Țării Crișurilor, Oradea, 2012, p.273-282
2
Szilágyi Mária Ildikó, Colecția Secției de artă a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea –
Procesul de ambalare și transport al patrimoniului specific de la vechiul la noul sediu, în
Biharea XLV, Ed. Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2018, p.225-242
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Întrucât secția de artă nu avea încă mobilier de depozitare, toate obiectele
au fost depozitate în săli provizorii de depozitare și rămâneau în ambalajul lor.
La începutul anului 2020, s-a făcut amenajarea depozitelor. Cele patru
depozite (pictură, artă decorativă, sculptură și grafică) ale secției de artă se află
la etajul II. în cele două aripi ale clădirii. Toate depozitele se află lângă liftul
de marfă, având avantajul de a optimiza transportul lucrărilor.
Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un spațiu
destinat depozitării sunt următoarele: salubritatea, stabilitatea microclimatică,
fiabilitatea instalațiilor, rezistența plafoanelor, absența poluării alcaline, căile
de acces și deschidere să fie corelate cu volumul și masa obiectelor, ceea
ce înseamnă că acestea trebuie să permită pătrundere ușoară a obiectelor
în depozite, blocarea ferestrelor cu materiale cu mare rezistență termică,
pardoselile să nu atragă praful și care se poate curăța ușor.3
Depozitul de artă decorativă a secției de artă este amplasată în sud-estul
clădirii, are un spațiu de 75,40 mp și satisface cerințelor mai sus amintite.
Cele trei ferestre al acestui depozit sunt acoperite cu obloane de lemn. Această
măsură crează două avantaje deosebite: pe de o parte asigură o mai mare
stabilitate microclimatică în depozit, cunoscând faptul că prin ferestre se
realizează cel mai mare transfer de căldură, mai cu seamă prin ferestrele prin
care pătrund radiațiile incidente, pe de altă parte crește suprafața de depozitare.

Ca loc permanent de păstrare ale obiectelor muzeale mobilierul
Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Centrul pentru formare,
educație permanentă și management în domeniul culturii, Ministerul Culturii și Cultelor,
București, 2003, ediția a II-a, p.175-176

3
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condiționează în cea mai mare măsură conservarea acestora prin întinderea
completă și o poziție care să elimine tensiunile. Totodată mobilierul trebuie
să asigure stabilitatea obiectelor, accesul lesnicios și împreună cu celelalte
elemente, absența trepidațiilor foarte dăunătoare pentru obiectele cu structură
compusă sau stratificată. Realizarea unui mobilier care să răspundă cerințelor,
complet funcțional, depinde de modul în care este concepută unitatea de bază,
care poate fi o poliță fixă sau mobilă, un sertar, un raft, un stelaj sau cutie,
unitate care se repetă în cadrul modulului (dulapului). Pentru depozitarea
obiectelor de artă decorativă (ceramică, porțelan, sticlă etc.) cea mai bună
unitate modulară este polița fixă.4
Pentru depozitarea acestei colecții de artă decorativă s-a proiectat
următorul mobilier:
- Pentru depozitarea colecției de tapiserii și covoare au fost confecționate trei rânduri de console metalice (40,5 x H280) cm ancorate în perete – distanța între console 20 cm, inclusiv tamburi (țeavă) de inox Ø6 cm, L=295 cm
(total: 72 bucăți), lungime ansamblu 2,80 cm (poz.1).
- Pentru depozitarea obiectelor (din ceramică, porțelan, sticlă etc.) au
fost confecționate două rânduri de dulapuri metalice (70 x 620 x H440) cm
cu polițe rezistente, reglabile pe înălțime și închise cu uși dar nu numai, ci
și dulapuri tip vitrină (70 x 150 x H250) cm din lemn cu polițe reglabile pe
înălțime, în total 8 dulapuri, 4 cu 4 așezate spate la spate și montate în mijlocul
depozitului (poz.2)
Înainte de despachetare, toate polițele au fost fixate la înălțime variată
(după dimensiunea pieselor) conform planului de așezare a obiectelor pe
polițe.
La ora actuală colecția de artă decorativă numără 843 de obiecte din
următoarele materiale: sticlă, porțelan, ceramică, faianță, teracotă, gresie,
șamotă, ghips, argint, bronz, cupru, metal, aramă, fier forjat, tapiserie, covor
țesut, broderie, lemn și mobilier (ceasuri, canapele, mese, fotolii, scaune,
dulapuri, oglinzi, candelabre).
Prima colecție care s-a despachetat, a fost colecția de tapiserii și covoare.
Fiecare a fost aspirat și conservat (contra moliilor). Tapiseria a fost rulată pe
bara de inox (îmbrăcată în catifea), după care a fost trasă și o husă deasupra ei,
pe care s-a pus eticheta cu numărul de inventar, cu autorul, titlul și fotografia
piesei. Dat fiind faptul că au fost confecționate trei rânduri de console pentru
depozitarea tapiseriilor, s-a decis la codificarea T1, T2 și T3. Fiecare rând de
4

Idem, p.187
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console având 12 nivele, astfel, locul tapiseriilor arată în felul următor T1/1,
T1/2, .. T1/12, tot așa T2/1, T2/2, ... T2/12, respectiv T3/1, T3/2, ... T3/12.
Deci, dacă tapiseria se află pe T3/2, asta înseamnă că este în al treila rând de
console la nivelul 2.
Lista tapiseriilor și covoarelor depozitate (în ordine după număr de
inventar) arată în felul următor:
Nr.

Nr.

crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

INV.
22
69
70
84
85
86
87
88

9

89

10
11

90
92

12

93

13
14
15
...

94
96
97
...

AUTOR

Șaru Semizaliana
Nicodim Ariana
Pană Elena
Pană Elena
Comşa Titina
Ghinea- Delaport
Valentina
Crişan Constanţa
Balogh Angela
Teodorascu- Humă
Ecaterina
Șaru Semizaliana
Nica Mihaela
Schor Diana
…

TITLUL LUCRĂRII

LOCUL

Covor
Covor de rugăciune
Covor
Norişorul
Peşti
Dans
Păsări
Iarnă

T2/11
T3/10
T1/9
T3/3
T3/6
T2/1
T1/6
T1/8

Copaci albi şi negri

T3/2

Fuga
Căsuţe din Maramureş

T3/5
T3/7

Ogoare

T1/9

Brezaia
Zborul
Bucurie
…

T3/11
T1/4
T2/5
...

După colecția de tapiserii s-a trecut la despachetarea cutiilor cu obiecte
de sticlă, porțelan, ceramică, faianță, teracotă, gresie, șamotă, ghips, argint,
bronz, cupru, metal, aramă, fier forjat, broderie, ceasuri, candelabre. Dat fiind
faptul că este vorba de o colecție fragilă, procedeul de despachetare s-a făcut
cu foarte mare atenție și grijă în felul următor. În primul rând s-au format
două echipe de lucru. Prima echipă s-a ocupat cu despachetarea cutiilor, cu
dezambalarea obiectelor pe care le-a așezat pe masa de lucru, după care le-a
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selectat ambalajul, adică le-a colectat separat cartonul, polistirenul expandat
și folia cu bule.
În timpul despachetării obiectele au fost împărțite în două mari categorii:
obiecte care vor fi expuse în expoziția de bază, respectiv obiectele care rămân
în depozit. Astfel, obiectele care vor fi expuse au fost depozitate separat de
cele care vor rămâne în viitor în depozit.
A doua echipă a luat obiectul i-a făcut etichetă cu numărul de inventar și
a pus la locul lui pe polița din dulap.
Astfel, s-a elaborat o listă:
Nr.

Nr.

Intră în expoziția de bază

crt.

INV.

DA / NU

LOCUL

Dacă DA – în care expoziție?

Cele 8 dulapuri tip vitrină au primit codificarea V1, V2, ... V8, fiecare
vitrină având 7 polițe. Piesa de pe V2/5 înseamnă că se află în vitrina 2 pe
polița 5.
Dulapurile metalice închise cu uși, fiind 10 compartimente, au primit
codificarea M1, M2, ... M10, fiecare având 10 polițe. Astfel, piesa de pe M2/5
înseamnă că se află în dulapul metalic 2 pe polița 5.
După aranjarea obiectelor s-a elaborat liste cu conținutul fiecărei dulap.
Exemple:
VITRINA 1
Nr.
INV.
…

AUTOR
…

TITLUL
LUCRĂRII

MATERIAL ȘI
TEHNICĂ

LOCUL

…

…

ceramică glazurată

V1/1

ceramică glazurată
ceramică glazurată

V1/1
V1/1

ceramică glazurată

V1/1

D.514

DANCOVICI ZOE

D.516
D.517

DANCOVICI ZOE
DANCOVICI ZOE

…
Stema
Moldovei
Plachetă
Plachetă

D.520

DANCOVICI ZOE

Plachetă
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SCHOR DIANA

Platou “Peşte”

MATEESCU
PATRICIU
DANCOVICI ZOE
…

Platou albastru
Ştefan cel Mare
…

ceramică glazurată
pictată
ceramică glazurată
pictată
ceramică glazurată
…

V1/2
V1/2
V1/2
…

DULAP METALIC M5
Nr.
INV.
…

AUTOR
…
MITREA
D.171 ANA
MITREA
D.172 ANA
…
…

TITLUL
LUCRĂRII
…
Toamna
Sărbătoarea
culesului
…

MATERIAL ȘI
TEHNICĂ
…

LOCUL
…

metal bătut

M5/7

metal bătut
…

M5/7
…

Prin lucrarea de față am început un alt capitol, cel al depozitării
obiectelor muzeale la depozite noi într-un sediu nou. Cele notate sunt rodul
unor experiențe și în consecință, ea poate servi parțial și ca exemplu în cazul
unor situații similare.

https://biblioteca-digitala.ro

Depozitarea colecției de artă decorativă a Secției de Artă la noul depozit...

Foto 1. Depozitarea colecției de tapiserii și covoare (corpuri T)

Foto 2. Dulapuri metalice (corpuri M)
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Foto 3. Dulapuri tip vitrină (corpuri V)

Foto 4. Obiecte de artă așezate pe polițele dulapurilor
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Foto 4.- 5.- 6. Obiecte de artă așezate pe polițele dulapurilor
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Crăciun Parasca
(9 DECEMBRIE 1945 – 29 NOIEMBRIE 2020)
Vestea tristă a trecerii la cele veșnice a lui Crăciun Parasca a fost primită
cu mare regret și durere în suflet de toți cei care l-au cunoscut. Un om al lumii
satului, născut la 9 decembrie 1945 în localitatea Subpiatră, jud. Bihor, cu
studii filologice la Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj–Napoca, absolvite
în 1972, care au și stat de fapt la baza specializării sale ca folclorist și specialist
de anvergură a creației populare din zona noastră. Interesul față de cercetarea
culturii populare din Bihor îl va preocupa încă de timpuriu, din anii studenției,
când la absolvirea studiilor susținea lucrarea de licență cu tema „Nunta la
români”, sub îndrumarea renumitului etnolog și folclorist Dumitru Pop.
Un demers care se va dovedi definitoriu pentru preocupările sale științifice
ulterioare ce vor avea în vedere, cu preponderență, cultura spirituală a lumii
satului de pe aceste meleaguri. Multitudinea de lucrări de specialitate, de o
mai mare sau mai mică amploare, cu privire la o serie de creații și manifestări
spirituale țărănești (legate de ceremonialul nupțial, de sărbători calendaristice,
de târguri etc.) pot fi dovezi edificatoare ale preocupărilor din acest domeniu.
Indiferent că au fost publicate în volume semnate ca singur autor, în coordonare
sau colaborare cu alți specialiști (de la culegeri folclorice la monografii
sătești), ori în o serie de studii și articole (inclusiv de popularizare) apărute
în reviste de specialitate sau ziare locale („Biharea”, „Familia”, „Cele Trei
Crișuri”, „Impact”, „Al Cincilea Anotimp”, „Crișana”, „Crișana plus” etc.),
au devenit contribuții importante pentru cunoașterea vieții culturale a lumii
satului bihorean.
Pe lângă o activitate de cercetare meritorie, Crăciun Parasca a desfășurat
și o activitate profesională extrem de laborioasă ca manager cultural și vajnic
susținător al creației artistice populare din zona noastră. O activitate începută
imediat după terminarea facultății în cadrul Casei Creației Populare din
Bihor unde, în perioada 1972-1989, unde parcurge toate treptele evoluției
profesionale, de la cea de metodist la cea de director, tot acum, îndeplinind,
prin cumul, pentru un timp și funcția de director al Școlii Populare de Arte din
Oradea (între 1982 și 1989). Din 1990 și până în 2009 a activat ca inspector
și consilier cultural în cadrul Inspectoratului pentru Cultură Bihor (devenit
ulterior Direcția județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național
Bihor), deținând și funcția de director al acestei instituții de cultură pentru o
scurtă perioadă (septembrie 2004 - septembrie 2005).
Indiferent de funcțiile ocupate în toată această perioadă, Crăciun Parasca
s-a impus ca un hotărât promotor și susținător al valorilor creației artistice din
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lumea bihoreană. Diversitatea și numărul mare de acțiuni culturale intreprinse
în mai bine de patru decenii de activitate, precum și modul de implicare în
derularea acestora (de la festivaluri și spectacole, la scenarii folclorice pentru
grupuri de amatori sau acțiuni de revigorare a unor obiceiuri), au făcut ca acesta
să fie perceput ca unul dintre cei mai importanți iubitori ai creației artistice de
masă din Bihor. Aproape că nu exista sat bihorean în care, datorită implicării
sale în organizarea de evenimente culturale, localnicii să nu fi auzit sau să nu-l
cunoască pe Crăciun Parasca. Adesea, mai ales dacă lucrai sau reprezentai și o
instituție de cultură, întrebările puse în teren de aceștia, mai ales dacă aveau și
legătură cu fenomenul cultural, cu privire la persoana lui Crăciun Parasca erau
nelipsite, țineau aproape de o banală normalitate. Deși era o persoană liniștită,
molcomă, cumpătată la vorbă, atunci când organiza însă o acțiune culturală, cu
sau despre oamenii din lumea satului, se schimba brusc, parcă devenea alt om,
mai energic, mai voios și extrem de scrupulos. În astfel de momente se putea
vedea cu ușurință pe chipul său, mai ales cine cunoștea modul său de a fi, o
bucurie aparte dată de un sentiment de satisfacție și împlinire profesională, că
reușește să fie util lumii din care își trăgea obârșiile, că poate să contribuie la
perpetuarea vechilor tradiții și valori culturale ale acesteia.
O dată cu trecerea la cele veșnice a lui Crăciun Parasca, cultura populară
bihoreană a pierdut un mare suflet care s-a dedicat spiritualității populare a
locuitorilor de pe aceste meleaguri. Tocmai de aceea, ca semn de prețuire
și recunoștință pentru tot ceea ce a făcut în acest domeniu, pentru sutele de
activități organizate și în bună măsură inițiate, ar fi normal ca în satul natal,
Subpiatră, Căminul Cultural să îi poarte numele. Specialist cu un prenume
aparte, de mare sărbătoare, parcă anume predestinat, aflat în totală consonanță
cu activitatea desfășurată, care a fost hărăzit să vină și să plece din această
lume în Postul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului.
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Crőciun Parasca

Crăciun Parasca (9 decembrie 1945 – 29 noiembrie 2020)
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Crăciun Parasca alături de Aurel Chiriac, Vasile Todinca și Leontin Ciucur la vernisajul
expoziției „Nunta în satul de pe Crișuri”, Muzeul Țării Crișurilor, decembrie 1997

Crăciun Parasca la concursul de ouă încondeiate, Drăgoteni, jud. Bihor, 2001
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Crăciun Parasca alături de Cristian Drăgan și Adriana Ruje acasă la colecționarul
Roman Aurel Flutur, Chișcău, jud. Bihor, 2009

Crăciun Parasca la decernarea diplomelor de excelență acordate oamenilor de cultură din
Bihor de către reprezentanții Ministerului Culturii, Oradea, 5 februarie, 2010
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Crăciun Parasca la lansarea volumului „Dascăli din Bihor”,
autor Ion Bradu, Oradea, 20 noiembrie, 2017
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Alexandru Avram
(1943-2020)
A dispărut, la vîrsta de 77 de ani, unul dintre muzeografii foarte buni care
au activat în cadrul Muzeului Țării Crișurilor. A fost, Sandi (cum îi spuneau
prietenii), un exemplu de om care s-a format în timp, în plan cultural și al
artelor, după ce a absolvit școli importante ale României: Liceul „Emanuil
Gojdu” (1962) la Oradea, Universitatea „Babeș-Bolyai” (1967), la ClujNapoca, Universitatea București, unde a obținut titlul de doctor în istorie
(1987).
Activitatea profesională a dedicat-o, aproape în exclusivitate, unor
muzee etalon ale țării: Muzeul Țării Crișurilor - Oradea (1968-1973) și Muzeul
Brukenthal – Sibiu (1973-2004). În ultimii ani ai carierei profesionale a mai
activat ca profesor universitar asociat la Universitatea Creștină „Dimitrie
Cantemir” București (1992-2002), la Universitatea din Oradea (2001-2004),
Facultatea de Arte Vizuale, și profesor universitar la Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu (2004-2008), fiind apreciat pentru vastitatea cunoștințelor
în istoria artei și nu numai. Acestea i-au oferit șansa afirmării peste tot pentru
calitatea de specialist în istoria artei românești, în special, fiind din această
perspectivă recunoscut atît pe plan național, cît și internațional. Nu putem
să uităm însă un capitol esențial din munca depusă de acesta, acela dedicat
patrimoniului cultural mobil și imobil. Fiind 25 de ani șef al Oficiului de
Patrimoniu Cultural Național Sibiu, Alexandru Avram a demonstrat că a-ți
apăra valorile patrimoniale autohtone de interesele meschine ale samsarilor de
bunuri culturale mobile este un gest de onoare, chiar dacă nu o dată a fost pus
la zid pentru o asemenea atitudine.
Cărțile și studiile despre arhitectura medievală din Bihor și Sibiu,
cataloagele dedicate gravurii franceze (sec. XVI-XVIII)și italiene (sec. XVIXIX), în mod special, precum și multe alte lucrări ce au devenit parte din
bibliografia de specialitate a domeniului completează profilul unui om de
știință care s-a dovedit a fi corect cu sine însuși.
Pentru istoria artei românești și pentru muzeografia autohtonă dispariția
lui Alexandru Avram este o pierdere ce greu poate fi înlocuită în timp.
Personalitatea acestuia specială, exprimată prin numeroase puncte de vedere
proprii, susținute cu argumente solide, ne vor lipsi. Trecerea în veșnicie nu îl
va șterge însă din memoria celor care l-au apreciat și respectat mereu.
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Alexandru Avram (7 decembrie 1943 - 30 mai 2020)
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Alexandru Avram

Alexandru Avram, alături de Maria Bocșe, Ioan Ciuciu, Aurel Turcuț, pe teren la
Pietroasa, jud. Bihor, 1968

Alexandru Avram alături de Ioan Godea și Olivia Lungescu, Oradea, 1968
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Alexandru Avram la aniversarea a 50 de ani de la înființarea Secției de
etnografie a Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 17 decembrie 2014
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