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PRIVIRE ISTORICA ASUPRA ACTIVITAŢII P.C.R.
IN SATU MARE IN PERIOADA INTERBELICA
dr. ION

li\COŞ

Făurirea Partidului politic al clasei muncitoare din România în 1893
a constituit un moment de mare importanţă în istoria bimilenară a poporului
român, P.S.D.~1.R. asumîndu-şi din prima clipă misiunea istorică de a conduce
lupta revoluţionară pentru transformar<>a socialistă a societăţii româneşti.
De-a lungul anilor partidul muncitoresc s-a dezvoltat pe o Jinie merl'u ascendentă afirmîndu-se cu putere în anii avintului revoluţionar în viaţa socialpolitică a României. În acea vreme, partidul sociaJisl cunoaşte un proc<'S
intens de clarificare ideologică şi politică pe linie revoluţionară, de creştere
în ansamblu a mişcării muncitoreşti, proces încununat de transformarea
Partidului Socialist în Partidul Comunist Român la congresul din mai 1921.
Clasa muncitoare, masele populare exploatate din România au dobindit
prin crearea partidului conducătorul şi călăuzitoru l lor sigur, d evotat pînă
la sacrificiu cauzei eliberării celor ce muncesc de sub jugul exploatării, cauzei
independenţei patriei şi prosperităţii sale, d emocraţiei şi socialismului.
în procesul luptei revoluţionare a proletariatului din ţara noastră contra
mizeriei ş i in echităţii sociale, pentru drepturi şi libertăţi democratice, contra
pericolului fascist, mişcarea muncitorească revolu ~ionară din judeţul Satu
)fare şi-a adus contribuţia sa preţioasă, constituind parte i ntegrantă a luptei
Parlidului Comunist Român, pentru o lume nouă, liberă şi fericită pe pămîntul
României. Secretarul general al Partidului nostru în cuvîntarea rostită la
sărbătorirea mileniului sătmărean, subliniaz ă rolul organizaţiei P.C.R. Salu
~lare. a forţel or înaintate în procesele revoluţionare de pe aceste meleaguri.
„Este .. . vie în amintirea noastră - spune Lovarăşul Nicolae 'Ceauşescu tradiţia revoluţionară a clasei muncitoare din municipiul dumneaYoaslră ,
participarea sătmărenilor la greva generală din 1920, precum şi la luptele
desfă şurate în perioada dintre cele două războaie mondiale împotriYa juguJui asupririi burghezo-moşiereşti" . 1
Tradiţia unei activităţi organizatorice şi de luptă a muncitorimii sătmă
rene, în pofida interdicţiilor şi a m ăs urilor represive ale administraţiei puterii
dualiste, este semnalată încă de la mijlocul secolului trecut, cind, sub forma
1
Nic o I a e Cc nu şes cu, Cuvinlare rosliiă cu prilejul silrbăforirl/ mileniului oraşului
Satu ."1are, Scinleia, nr. 9289 din 4 octombrie 19i2.
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şurat sub semnul unor irnperati\·e pe
propagandă comunistă, propagandă şi

care le-am putea definj: organizare şi
o mai bună organizare, urutate, organizare şi luplă anticapitalistă, J uplă şi o viaţă mai bună socialistă.
La scurtă Yrcme de la crearea sa, actiYitatea organizatorică şi politică
a secţiunii comuni~le din Satu :\fare s-a extins şi asupra l ocalităţi l or Carei,
.\rdud, Bicsad, Halmeu. unde de asemenea se creează nuclee comuniste care
i nipază primele manifPstări anticapitaliste. Tot in acea vreme se infiinţează
l;>i se>cţii ale Uniunii tineretului Comunisl.
Dar sconterea Partidului Comunist Romfrn în afara legilor, în 1924.
de către autorităţile burgheze. a ridicat in faţa parlidului sarcini speciale, de
reorganizare a întrrgii sale activităţi, de mcnţinerP în continuare a legăturii
cu masele. Comuniştii din Satu ~lare s-au adaptat noilor imprejurări, au
ciintat şi găsit noi forme de actiYilate. care să îmbine metodele de acţiune
)(.'gale cu cele ilegale, să menţină in continuare legătură strînsă cu masa
muncitorilor, să popularizezC' în rindurilP acestora principiile înaintate ale
comunismului. politica Partidului Comunist de apărare consecvC'ntă a inlt'n•sC'lor naţionalt' ale poporului român. In Yedcrea îndeplinirii acestor sarcini,
organizaţia P.C.R. Salu !\lare n desfăşurat o intensu muncă pentru cn'an·a
de 1rnclee comuniste în principalele fabrici ~i uzine. Ca urmare, organizaţi a
P.C.R. Salu l\Iare, aprecia un raport al Comilelului regional P.C.R.. şi-a
întărit poziţiile în fabricilr „Unio". „Princz". ,.Lomaş", „Vulcan", la atclicn•lc
C:.F.H. şi la D<•poul mic C.F.R. Totodală, ea a stabilit lcgr1turi cu gara C.F.H. Frrcslrău, cu Întreprinderile comunale (Uzina Electrică şi Uzina de apă).
cu unele ateliere de încălţăminte şi croitorie etc. 4 • ;\ceste succese au fosi
s<•mnalate cu îngrijorare şi dr chcstnrn poliţiei Salu ~fare, care, înlr-un raport
din 1933, scria că, „Comuniştii lucrează ziua ~i noaptea pentru dezYollarea
propagandei comuniste şi formarea de noi aderenţi„, că organizaţia P.C.H.
Satu i\Iarc „este în număr mare, mijloacele de care dispune şi mai ales modul
ingenios in care funcţionează sînL concludente"". Deşi urmări~i Ia fiecare
1H1s de autorităţile poLipeneşli, comuniştii au şliut să găsrască mereu noi şi
noi forme de acţiune. De la intilni1ile din casele conspirati\·c ale partidului
aflate în slrăzilc: )faramureş nr. 3, .\llih nr. 8, Transilvania nr. 2G, Vasile
Alecsandri nr. 79, Vinătorilor nr. 1. :'.\Iuntenia nr. 25, Calea Ama~ului nr. 2
şi piuă la întruniri rcsLrîuse pc malul Somt•şului sau la adunări publice in
sala căminului muncitoresc r<'prezintă o gamă largă de acti\il~tţi in i ţi ate de
comuruşti. La multiludim•a acestor manifestări participanţii comunişti,
ulecişti. simpalizanli ai P.C.R. şi chiar muncitori fără de partid - au dezlJă
tul şi analizat sarcinile> de luptă izvorite din situaţia şi condiţiile concrete
ale mediului social sătmărean. 6 \'orbind despre acth·itatea organizaţiei P.c.n.
în această direcţie un raport al oficialitălilor loca le din 19 septembrie 1931
semnala faptu l di ncmembrii acrstuia „În timpul verii ~in adunări clandestine

••

• Idem, fond 10, mapa 45, mapa 162, mapa 238; fond 1, dos. nr. 102 iuv. 8, l.C. r. 43--19.
• ldc:'rn, rond 50, dos. nr. 2673, r. 35, 133.
• Idem, fond 50. dos. ur. 2679, f. 59, 107; dos. nr. 2313. r. 10, 13; dos. nr. 2786, r. 932~
fond 1, dos. 116. (. 78-81.
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pc malurile riului Someş ... unde se ţin conferinţe comuniste şi se citesc
celor prezenţi articole din ziarele comuniste". 7 Peste tot militan\ii comunişti
datorită priceperii lor, dirzenici şi curajului de care au dat dovadă au fost
iniţiatori ai manifestărilor anticapitaliste, au ştiut să se lege de masa muncitorimii, să influenţeze şi să antreneze la luplă alături de prolelariat alte categorii sociale, care, într-un fel sau altul, erau nemulţumite de stările sociale
precare hărăzite de regimul burghezo-moşieresc.
O activitate dintre cele mai rodnice au dcsfăşural comunişlii sătmăreni
în domeniul propagandistic şi agitatoric. Nu e vorba doar de aplecarea cu
atenţie asupra materialelor primite de la centru şi de difuzarea lor, deşi analiza conţinutului acestora ne dă măsura rodniciei unei astfel de acţiuni puse
în slujba idealului celor cc muncesc, al inLeresclor naţiunii române. Manifeste şi broşuri ale C.C. al P.C.n., a le C.C. al U.T.C., ale Ajulorului roşu,
mocului Muncitoresc Ţărănesc, Sindicatelor Unitare, erau difuzate sistemalic. începînd din 1924, în rîndurile maselor muncitoare; ziare şi reviste
comuniste ca: „Lupta de clasă", „Viaţa Muncitoare", „Munkâs", „Scînteia",
„Apărătoru l proletar", „Viradat", „Stînga", „Tînărul leninist", „Cazarma",
„Descătuşarea" şi altele circulau din om în om, şi vasta literatură cu caracter
proletar aflală la dispoziţia muncitorilor în rafturile bibliotecii căminului
muncitoresc din str. Cuza Vodă nr. 23 grăiesc de la sine despre conţinutu l
bogat al propagandei desfăşura le de comuniştii sătmăren i. 8 O altă coordonată a muncii desfăşurată de organ i zaţia P.C.R. Satu Mare, pe ca1e dorim
s-o subliniem în mod deosebit, se referă la formarea unui aparat tehnic propriu
dotat cu cele necesare tipăririi şi difuzării pe plan local a unor manifeste şi
mai ales a ziarului „Comunistul SăLmărean", apărut in anul 1932. În acest
sens organizapa a dispus de trei aparate de multiplicat, tip şapilograf, care,
spre a scăpa de urmărirea poliţiei, erau mutate periodic dintr-un loc în altul
în casele conspirative ale partidului din străzi l e )faramureş nr. 5, Nicolae
Iorga nr. 15, Delavrancea nr. 18, Ţepeş Vodă nr. 36, Calea Amaţului nr.2. 9
La toate acestea trebuie să adăugăm alte forme de manifestare cu largi
rezonanţe în rîndurilc maselor muncitoare şi ale opiniei publice progresisle:
arborarea de steguleţe roşii pe stîlpi de telegraf, scrierea de lozinci pe pereţii
unor case din cartierele muncitoreşti cu prilejul unor zile importante: 1 Mai ziua internaţională a celor ce muncesc, 1 August - zi de protest împotriva
războiului şi a pericolului de război, 7 Noiembrie - ziua victoriei Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie ele. Conferinţele publice din sala căminului
muncitoresc la care participau un număr însemnat de muncitori, erau noi
manifestări de educaţie proletară, de înfrăprc şi unitnte a muncitorilor indiferent de naţionalilatc. 10 Timpul nn ue permite să intrăm în analiza conţiIdem, rond 50, dos. nr. 2679. r. 88
• Idem, rond 50, dos. nr. 6766, f. 116, 172 - 194
0 Idem, fond 50, dos. nr. 2679, f. 133-1:~5.
10 Idem, fond 50, dos. nr. 2679, r. 93, 102 1 04.

1
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nulului de idei al materialelor propagandistice tipărite şi difuzate de organizaţia P.C.R. Satu Mare. Un lucru trebuie spus însă şi anume: ele erau pătrunse
de un profund umanism, de un spirit revoluţionar inLransigent, avîncl clarul
să sădească în inimile muncitorilor idealurile de dreptate şi libertate. Pornind de la drscrierea situaţiei concrete locale, dio fabrici ş i ateliere, din viaţa
de Loa te zilele materialele propagandistice desprindeau concluzii grneralizaloare pentru lupta muncitorilor sătmăreni ca parte integrantă a frontului
naţional de lupLă al clasei noastre muncitoare. înainte de toate propaganda
desfăşurată de comunişti era îndreptată spre demascarea cauzelor inechită\ii sociale, a contradicţiilor · ele clasă din societatea românească, indicindu-se
totod ată meloclele ele acţiune c::ire puteau duce la răsturnarea ordinei sociale
burgheze şi instaurarea socialismului, căci acesta era ţelul fundamenLal al
comuniştilo r. în această direcţie un raport al autorităţilor locale din 12 mai
1933 semnala superiorilor că activitatea desfăşura tă de comunişti urmăreşte
., instaurarea prin violenţă a dicLaturii unei clase sociale (a proletariatului n.n.) asupra altor clase ş i în genere răsturnarea ordinei sociale burgheze în
România".11 Avînd în vedere munca prodigioasă desfăşurată de organizaţia
P.C.R. Salu Marc, un alt raport al autorităţi lor aprecia că: „l\lişcarea comunistă din acest oraş şi mai ales în judeţ, în ultimul timp a luat proporţji înscmnate".12
O susţinută activitate a desfăşurat organizaţia P.C.R. Satu Mare în
.cadrul s indicatelor muncitoreşti. Datorită acestui fapt sindicatele s-au dove<lit a fi factori activi ai luplei muncitorilor împotriva expl oatării patronale,
al apărării dreptului de organizare şi de întrunire. Sindicalele muncitoreşti
·din Satu l\lare: :Metalurgişti, Constructori, Lu cră tori în îmbrăcăminle şi
pielărie, Lemn şi mobilă, Alimentaţie, Funcţionari particulari, s-au situaL
încă de la început pe poziţii revoluţionare, ele ridicîndu-sc, în 1923, împotriva
Consiliului sindical din Cluj care bolărîse afilierea sindicatelor din România
la centrala Sindicală foternaţională cu sediul Ia Amsterdam. De pe aceleaşi
poziţii sindicatele din Satu ~lare au fost reprezentate printr-o delegaţie la
adunarea de constituire a Consiliului General al Sindicalelor uniLare din 28 29 octombrie 1923 de la Bucureşti, au subscris principiile ce au stat la temelia
formării acesLei centrale sindicale, cit şi manifestul lansat Către muncitorimea
<lin întreaga /ară, în vederea refacerii rindurilor proletariatului, a luptei intransigente contra rînduielilor capitaliste. 13 Pen Lru ca sindicatele uni tare să-şi
poată desfăşura activitatea conform legii sindicatelor profesionale din 1921 ,
Comitetele acestora au înaintat de îndată actele constitutive la Tribunalul
Satu Mare, dobîndind, în noiembrie 1923, personaliLate juridică. 14 Intre
reprezenLan\,ii sindicatelor unitare se aflau, între alţii, Pricop Iosif, Grama
" hlcm, fond 50, dos. nr. 2079, r. 136.
11 Idem, fond 50, dos. nr. 27, partea I,

r.

349.

'" Documente din isloritt Par/idu/111 Comunist .• . , Editura Politică, Bucureşti, 19iO, p.

561, 565.

" Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dos. nr. 6766, r. 39-40; Arhivele statului, Filiala Salu
.Mare, fond Prefectura judeţului Salu )lare dos. nr. 32/1922; dos. nr. 19/l 923; dos. nr. 25/1924.

:
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Iuliu, Ziman Ioan, Ollean Alexandru, Cadar Iosif. Nicoară Ilie, Vişnovski
Ioan, Şuta Gheorghr. Dohoş Vasile, l\Ialolcsi Ludo' ic, Nemeş Ludovic.
Turcuş Ioan, IIorvat Ioan, Popp Aurel, Jelinck Eduard, Dera Vasilr. Scdinl
sinclicalrlor unitare sătmărene s-a aflat pc str. Cuza Vodă nr. 23. Modul în
care comun iştii sătmăreni au lucrat pentru dobîudirca personal i tăţii juridice
a sindicatelor lor uuilan', într-un t imp alît de scurt, merită a fi suhlinial.
totodată încercînd salisfacţia ca ei să se fi înscris în primele rînduri ale uru•a
atare acţiuni organizatorice în ţară.
În anii ce au urmal. sindicatele unitare din Satu :.\lare au desfăşurat o
activitate rodnică concretizată in conducerea unor greve, (la „Unio" în mai
mulle rinduri, ale eismarilor, zidarilor, metalurgişlilor rtc.), in încheiere de
contracte colective cuprinzind clauze faYorabik pentru muncitori, organizarea unor manifestări cultural-educative, participarea la diferite întruniri,
conferinţe şi congrese muncitoreşti, aducîndu-~i con I ribuţia la desbaterea
problemelor profosionak. Srmnalăm în această di1w~i<• participarea de delegaţii ale sindicatelor din Satu l\l are la Congrrsul Uniunii unitare a mel.alurgişlilor, la Congresul general al Sindicatelor unilarr de la Timişoara ele. Cum
era şi firesc sindicalele unitare nu îmbinat asprctck economice cu <'l'le polîlice, constituind instrumente eficiente de mobilizare a maselor muncitoar<.'
la luptă, de legătură a partidu lui comunist cu masa proleLariatului. Dar după
cum se ştie dizolvarea sindicatrlor unitare. în 1029. a creat o situaţie dificil[a
unui mare număr d<' muncitori cărora li s-a răpit tlrrptul de organizare. to
ziua de 13 aprilie 192!> aulorîlă\ile poliţicneşlî din Salu 'fare au descins la
localul organizapilor sindicale unitare, au confiscal arhiva şi banii aflaţi
in casă, au sigilat sediul. 15 Peste cîleva zile, pP haza materialelor fabricate
de poliţie, la cererea parchetului, Judecătoria ~hln 'fare a dat sentin\a de
dizolvare a sindicatelor unilare. În rechizitoriu , rrcunoscîntlu-se al'Livitatl'a
poziliYft a sindicatelor unitare în spiritul principiilor revoluţionare, sc ccrca
dizolvarea imediată a organizaţiilor sindicale. „Din actele, scrisorik, circulruîle, broşurile, manifoslelc şi ziarele sechestrate cu oc·nzia închide1·ii localului
sindicatelor unitare - S<' scria în sentintri - rezullă di acestc•a sint în sen-iciul
Internaţionalei a III-a ... că între ţin şi acc<'ntuiază intre hotarele \ării
româneşti spiritul luptei d<' clasă ... indcamnă muncitorimea la proteste şi
manifestaţii ostile contra a11torită\ilor" 11
Împotriva actului sanuwolnic şi abuziY ni autorităţilor, organizaţia
P.C.R. Satu l\Iare a organizat in aceaşi zi o întrunire de protest în piaţa
1.C. Brătianu 12, cu participarea mai mullor muncitori ai sindicatelor dizolvate şi membrii clin comitetele sindicale. Aceşlia au holărît redacLarea şi
difuzarea unui manifest prin care muncitorii sătmă rl'ni erau chcma!i sfi
declare grevă generală de prolcst. 1\Ianifcstul a fosL tipărit în subsolul casei
din str. Ştefan cel l\Iare şi s-a u difuzat cîteva pachete, clar autorităţile aflînd
11
11

Jdem, dos. 6i66, L .IO. 91; .Salu :\lare" nr. 16 dia 21 aprilie 1929.
Ibidem; Tnainle ar. l din 23 septembrie 1928; S:almari .\"fps:aua nr. 9 din 26 februarie
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<le wsle au confiscat restul materialelor, iar i niţiatorii şi cei care au tradus
in fapt acţiunea (Varga Iosif, Moldovan I oan, Miskoltzy Sandor, Calai .Marin,
Cadar I ulia. Mihai Elisabeta, i\Iuscal i\lihai) au fost arestaţi.
Io aceste împr<'jurări trebuiau căutate noi solu\ii, adoptale noi măsuri
curajoase şi tptodală elastice pentru continuarea actiYităţii. J\lcmbrii fostelor
sindicate unitare iniţiază crearea altor orga11izaţii pc care I<' afiliază Confl•deraţiei Generale a :\Juncii centrală recunosculă de autoritflţi ca fiind
în acea vreme sub influenţă social-democrală. Astfel, alr1turi de vechile sindicate. dar sub noua tilulatură, se mai înfiin~cază Sindicatul C.F.H. ~i Cl'I
!ipografic. Sediul sindicatelor se mută de acum în str. Colonel Iacobini nr. l.
Meritul deosebit al comuniştilor sătmăreni constă în acet•a cu ei au ştiut să
treacă rapid la noi cadre de organizare a muncitorilor în sindicate, păstrîndu-şi
însă con ţinutu l arlivită ~ii lor reYolu \ionare de mai înainte. Chiar în 1929
autorităţile semnalau că „Unii din cei mai înfocaţi comunişli au intrat în
sindicatele profesionale autorizate", adică în sindicalele eonr<.'derate. Faptu l
că unii comunişti . nume amintite mai sus, au făcut parte din eomiletele sindicatelor, au parlicipat in mod nemijlocit la desrăşurarea activităţii sindicale,
reflecli't contribuţia lor merilorie la lraducerea în Yiaţă a liniei politice a
Partidului Comunisl în sindicale, de infăptuire a unită\ii sindica)('. Acest proces
s-a intensificat mai ales în anii 1933 - 1936, cînd influenţa P.C.H. în sindicale
devine predominanlă şi se realizează, de allfel, unificarea sindica l ă pe baza
principiilor de clasă în cadrul C.G.~I. ,.Comuniştii rruşind a se introduce în
sindicalele muncitorcşli afi li ale la C.G.l\L - se spune într-un raport al autori lăţi lor - au început o ac ţi unc desl ul de accentua tă, revendicînd frontul
unic, frontul popular şi antifascisL şi conlaminînd în modul acesta ş i acei
muncitori care pînă acuma s-au ţinut departe de orice acti,·itale comunistă". 17
Faptul era într-adevăr îmbucurător, căci iuflu<'nţa Parlidului Comunist se
cxercila asupra a noi şi noi categorii de muncitori antrenaţi în procesul produc~iei, că spiritul de unilatc muncitorească şi de front unic cucerise mase
din ce in ce mai largi.
Un element cu Lotul inedil din aeli,italea organizaţiei P.C.R. Satu ~lare
pe care dorim să-l subliniem se referă la locul acesleia în activilatea generală
a P.C.R. ca mijlociLor de trecere a lileraLurii rcvolu\ionare şi a militan\ilor
comunişti peste graniţă. Se ştie, date fiind condiţiile în care a activat P.C.H.
după 192'1, că unele maleriale (reviste, ziare) erau interzise în România,
că o scrie de manifesle şi materiale interne de partid erau tipări te în afară şi
apoi aduse în România în mod conspirativ ele către un aparat specializat al
partidului. Din acest punct de vedere C.C. al P.C.R. a rezen·at un loc special
organizaţiei sale din Satu :\fare. Din documentele studiate rezultă că se afla
o reţea bine organizată. Punctul central aflat la Satu i\l are avea ramificaţii
în localită~ile de graniţă Halmeu, Bicsad, Negreşti, Bălarci pînă la Viile
Oraşului Nou şi Seini, ca şi în unele comune învecinale oraşul u i de reşedinţă,
" Idem, dos. or. 2687, f. 160.
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la Botiz, Lazuri, Ardud etc. 18 Rapoarte ale autorităţiloT semnalau sistematic
îngrijorate faptul că „ln Hal meu şi satele din jur, ţăranii transportă pachete
<'.U manifeste comuniste peste graniţă", că „organizaţia comunistă din Satu
Mare are strînse legături cu organizaţia comunistă din Cehoslovacia"19, că
„toţi curierii care aduc din Praga instrucţiuni pentru centrala organizaţiilor
comuniste din capitală fac primul popas la Satu Mare" 2o. Aşadar, în întreaga
perioadă de la 1924 la 1940, organizaţia P.C.R. Satu Mare a îndeplinit un rol
important în angrenajul de legături ale Partidului Comunist Român cu străi
nătatea.

Un succes apreciabil al tacticii P.C.R. de îmbinare a muncii ilegale cu
cea legală sau semilegală l-a constituit crearea unor organizaţti de masă
legale: Blocul Muncitoresc Ţărănesc, Comitetele pentru amnistie, Comitele
ale şomerilor, Organizaţia MADOS, Blocul democratic, Uniunea democraticf1
şi altele. Organizaţia P.C.R. Satu Mare a fo losit, de la caz la caz, asemenea
forme de activitate pentru menţinerea legăturilor sale cu masele populare„
pentru mobilizarea lor la luptă contra exploatării capitaliste, pentru drepturi şi libertăţi democratice. Încă din 1926 a fost creată o secţie a Blocului
Muncitoresc-Ţărănesc care a popularizat programul acestuia în rîndurile
muncitorilor şi ţăranilor. În alegerile comunale şi parlamentare Organizaţia
P.C.R. Satu Mare, prin intermediul Blocului şi a altor organisme politice, a
organizat conferinţe publice, a desfăşurat o susţinută campanie electorală
la Satu Mare, ca ş i în oraşul Carei, comunele Medieşu-Aurit, Potău, Băbă~eşti~
Bicsad, Negreşti, Odoreu, Ardud etc. 21 Echipe speciale de muncitori s-au
deplasat în provincie, difuzînd manifeste ale Blocului, ziare şi broşuri muncitoreşti; în zilele de tîrg se desfăşura, de asemenea, o campanie activă de
popularizare a ideilor înaintate ale P.C.R. cu privire la modalităţile de rezolvare a problemelor sociale şi politice din societatea românească, cît şi unele
aspecte de interes imediat legate de reducerea impozitelor şi a taxelor comunalep
aprovizionarea cu alimente, reducerea orelor de muncă, salarii egale la muncă
egală a muncitorilor indiferent de sex şi naţionalitate etc.
În cadrul campaniei electorale se realiza totodată o colaborare principal ă
a Partidului Comunist cu Partidul Social Democrat şi Partidul Socialist.
cu unele organizaţii burgheze de orientare democratică sau cu partide politice
burgheze care se declarau pentru un regim democratic constituţional. Toate
aceste manifestări au exprimat nu numai cu succes tactic al politicii Partidului Comunist, ci şi o acţiune de seamă pentru întărirea legăturilor sale
cu masele muncitoare. „Influenţa maselor muncitorilor din punct de vedere
politic - scria chestura poliţiei Satu Mare într-un raport către Inspectoratul
regional Cluj - are o importanţă capitală", căci, Ia viitoarele alegeri, „votul muncitoresc care fiind organizat şi disciplinat şi într-un număr mare, are un rol hotă
rîtor. Este ştiut, e dovedit - continua raportul - că rari muncitori au rămas cu
Idem, fond 50, dos. nr. 2679, (. 3, 6, 12- 14, 22.
Idem, dos. nr. 2680, f. 130.
" Idem, fond 10, dos. nr. 2679, f. 14, 26, 58; dos. nr. 2680, f. 232; A.S. Satu Mare, fond
Prefectura jud, Satu Mare, dos. nr. 21/1926.
18

19
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votul neexprimat la alegeri pe cînd burghezimea şi masa funcţionărească în
majoritatea ei nu şi-a exprimat votul din diferite motive" 22. Aprecierea de
mai sus, făcută de autorităţi în 1927, s-a confirmat pe deplin în alegerile din
1931. B.M.Ţ. dobindeşte succese remarcabile la Satu l\1are, candidatul său,
comunistul Imre Aladâr, a întrunit majoritatea voturilor, fiind declarat ales.
Succese însemnate s-au obţinut şi în alte campanii electorale sau în
timpul alegerilor de la Camera de muncă din 1933. În preajma alegerilor
parlamentare din 1937, de exemplu, P.C.R. iniţiază o largă acţiune de colaborare a forţe l or democralice. La Salu t\fare organizaţia P.C.R. colaborează
intens cu cca social-democrată. De altfel colaborarea dintre organizaţi ile
muncitoreşti clin Satu Mare a constituit coordonata de bază a politicii de
front unic promovată de P.C.R. „Aici la noi - se scria într-un raport din
1935 - s-a încercat şi chiar s-a reuşit înjghebarea mult doritului front unic" 23 •
Sărbătorirea zilei de 1 l\Iai, ca şi o serie de întruniri publice organizate sub
auspiciile Comitetului român pentru pace, contra pericolului fascist, pentru
apărarea integrit[rţii teritoriale a României s-au desfăşurat în spiritul frontului unic şi al colaborării forţelor democratice. Activitatea P.C.R. în această
direcţie se face simţită din plin în judeţul Satu Mare. „Frontul democratic,
aici în judeţul nostru este compus din comunişti şi social-democraţi" menţiona
un raport al autorităţilor în 1937 şi „se aşteaptă adeziunea organizaţiei naţio
nal-ţărăniste"H. Era extinderea firească a colaborării de la organizaţiile
muncitoreşti la cele de orientare democratică şi burghezo-democratică. Şi,
într-adevăr, forţele muncitoreşti democratice din Satu Mare au mers pe <>
lislă unică în alegerile din 1937 împotriva candidatului guvernamental şi a
celui al forţelor profasciste. Pe de altă parte autorităţile recunosc influenţa
covirşitoarc a Partidului Comunist asupra maselor populare şi chiar în Partidul Social Democrat şi Partidul Naţional-Ţărănesc. „Aşa puţini cum sînl,
- se spunea în raportul Chesturii Satu Mare - comuniştii a u reuşit să-şi
impună multe din vederile şi dorinţele lor" 25 • Partidul Comunist „a dus O•
propagandă de nedescris", iar membrii acestuia „prin numărul şi acţi unea lor
au ajuns adevăraţi conducălori" 26 • Sînt numai cîteva dintre aprecieri, care
atestă puternica influenţă exercitată de comunişti asupra maselor muncitoare>
asupra altor pături sociale exploatate.
Pentru activitatea lor revol uţionară comuniştii sătmăreni au p l ătit nu
odată cu preţ ul libertăţii, cu numeroase sacrificii morale şi materiale. ln
numeroase rînduri autorităţile poliţieneşti au arestat cadre ale organizatiei>
comunişti, utecişti, simpatizanţi ai P.C.R La tribunalul Satu Mare ca şi la
Cor.siliul de război al Corpului VI Armată din Cluj s-au judecat procese, s-au
pronunţat condamnări odioase. Ele rămîn ca mărturie documentară şi totodacr1 ca o atestare a curajului şi eroismului manifestate de comunişti în proIdem,
u Idem,
u Idem,
•• Idem,
" Iclern,

n

fond 50, dosar nr. 2680, f. 183.
dosar nr. 2687, ma 165.
fond 50, dosar nr. 2688, f. 517.
Cond 50, dos. 2686, f. l 002.
ro11d cloş. nr. 26î9, fila 95; dosar 2688, r. 57·1,
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cesele din 1924, 1927, 1929, 1932 şi în marele proces din 1933 cînd numeroşi
comunişti au fost condamnaţi la ani grei de închisoare. Dar iu locul celor
căzuţi s-au ridicat alţi lup tători, munca şi-a urmat cursu l, cuvîntul partidului
pătrunzînd tot mai adînc în masa oamenilor muncii. Sintetizî nd drumul
parcurs de Organiz aţi a P .C.R. Sa tu :.\fare de la înl"iinţare ş i pină în anul 1936,
Inspectoratul regional de poli ţie Cluj în raportul că Lre Direcţia Generală a
Poliţiei scria: „;\Ii şcarea comunistă nu poate fi repdmaU\, cca mai bună dovadă
o avem la Satu Marc, unde s-au descoperit şi distrus una după a lta toale
organizaţiile comunisle înfiinţale ... şi totuşi wdem că imediat cc o organizaţi e a fost suprimată, centra la comunistă trimite oameni pentru înfiinţarea
allcia'· 21 • Era o mărturi sin• a unui adevăr imbucurălor pentru noi, o constatare
care face cinste celor ce, cu preţul vieţii şi al libertă~ii, au făcut să se nască
libertatea cea adevărată, fericirea şi bunăstarea pc pămintul României Socialiste.

„

Idem, dos. nr. 26i9,

r. 166.
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CONSIDERATION IDSTORIQUE SUR L'ACTIVITE
DU P.C.R. EN SATU-MARE DANS LA Pl'!:RIODE
ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES
Resume

A la base d'unc ample inv<'sligation documenlair<', l'auteur analysc la
modalite de la fondation de l'organisation du P.C.R. dans la villc Satu-l\larc
('L l'activitc de cette organisalion sur quelques coorclonnees esscnti<'lles de
la lulle pour la dMensc des interets economiques, sociuux el politiqu<'s des
•
lravailleurs.
Le travail d'organisation et de propagande est rcalisc par l'activilc de
l'homme â l' homme, par l'intcrmcde des rcunions el des conierences, de la
presse socialiste („Le communistc de Satu-::\Iarc") et des autres manifeslations
autant a Satu-.\larc, qu'aussi â Ardud, Carei et Bicsad. Vn lieu apprcciable
est accorde dans l'arlicle a l'aclivile de l'organisations du P .C.R. dans Ies
syndicats ouvricrs, a la polit iquc de !'unit e syndicale, de collaboration dans
l'esprit de camara derie en t.re Ies travailleurs communistes, socialistcs eL
social-dcmocra Les, indifferamen t ele nationalite ct croyances rcligieuscs.
Le travail dans Ies rangs des ccrtaines organisalions legales des masses:
le bloc ouvrier-paysan, l'union democratique, le bloc democratiquc, comme
aussi Ies manifestalions politiques dcployces aulour des campagncs electorales et de la lutle contre le dangcr fasciste fonl complctcr un autre <'nsemble
des problemes de l'arlicle. Le rok de l'organisation du P .C.R. Satu-:\lare,
commc inlermediaire du passage de la litterature cL des militants rcvolutionnaircs par-dessus de Ia frontiere est largement reprcsenLe, avec un rcseau
d'organisation bicn lie, ayant des ramifications a Halmcu, Bicsad, Nrgreşti,
Seini, Botiz, Ardud. Dans l'article on fait citcr des noros des hommcs, des
militants, syndicaux ct du parti, qui ont participe aux differcnLes manifeslalions.

2 - StudU
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CC'scle din 1924. 1927, 1929. 1932 şi in marele procrs din 1933 cînd numeroşi
comunişti au fost condamnaţi la ani grei de închisoare. Dar în locul celor
căzuţi s-au ridicat alţi luptători, munca şi-a urmnt cursul, cuvintul partidului
păL 1·unzîn d tot mai adînc în masa oamenilor muncii. SinteLizînd drumul
parcurs de Organizaţia P.C.R. Satu Marc de la înfiin~arc şi pînă în anul 193G,
Inspectoratul regional de poliţie Cluj in raportul către Direcţia Generală a
Poliţiei scria: „Mişcarea comunistă nu poale Ii reprimaUi, cea mai bună dovadă
o avem la Satu Mare, unde s-au descoperit şi distrus una după alta loate
organizaţiile comuniste înfiinţale ... şi totuşi vedem că imediat cc o organizaţ i e a fost suprimată, centrala comunistă trimile oamC'ni pentru infonţarea
allcia" 27 • Era o mărLurisire a unui adevăr îmbucurălor pentru noi, o constatare
care face cinste celor CC', cu preţul vieţii şi al libertăţii, au făcut să se nască
libertatea cea adevărată, fericirea şi bunăstarea pe pămintul României Socialiste.

11
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CONSIDERATION IDSTORIQUE SUR L'ACTIVITE
DU P.C.R. EN SATU-MARE DANS LA PltRIODE
ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES
Resume

.\ la basc d'une ample invcstigation documcnLaire, l'autcur analyse la
modalile de ln fondation de l'organisation du P.C.R. dans Ia viile Satu-Marc
ct l'aclivite de cette organisation sur quclques coordonnecs esscnliclles de
la lulle pour la dcfensc des intcrets economiqucs, sociaux et politiqucs des
lra vailleurs.
•
Le travail d' organisation et de propagande est reali se par l'activile de
l' hornme a l' homme, par l'intermede des reunions el des conferences, de la
presse socialiste („Le communiste de Satu-'.\Iarc") et des aulres manifcstaLions
autanL a Satu-~Iare, qu'aussi â Ardud, Carei et Bicsad. Un lieu appreciable
est accordc dans l'article â l'aclivite de l'organisations du P.C.R. dans Ies
syndicats ouvriers, a la politique de )'unite syndicale, de collaboralion dans
l'esprit de camaraderie enlre Ies lravailleurs eommunistes, socialist<>s el
social-democrales, indirferament de nationalile et croyances religieuses.
Le travail dans Ies rangs des certaines organisa lions legales des masses:
le bloc ouvtier-paysan, l'union democratiquc, Ic bloc democratique, comme
aussi Ies manifestations politiqucs deployees autour des campagnes elcc Lorales et de la lutte contre le danger fasciste font complcter un autre ensemblc
des probl~mes de l'article. Le role de l'organisation du P.C.n. Satu-?!Iare,
comme in lermediaire du passage de la liltcrature ct des militants rcvolutionnaircs par-dessus de la frontiere est Jargement represenle, avcc un rcseau
d'organisation bien lie, ayant des ramifications a Halmeu, Bicsad, Ncgreşli,
Seini, Botiz, Ardud. Dans l'article on fait citer des noms des bommcs, des
militants, syndicaux el du parli, qui onl participe aux differentes manifestalions.
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CONTRIBUŢil

LA

CUNOAŞTEREA

ISTORIEI
ORAŞULUI SATU MARE
DESCOPERIRI ARHEOLOGICE - (I)
TIBERIU BAD ER

Salu :\lare, situat pe cele dou ă maluri ale riului Someş, a oferit din cele
mai \'Cehi timpuri condiţii prielnice pentru viaţa sedenta ră a omului. D atorită
pozitiei sale geografice, a vadului p e Someş, a apropierii dintre munte şi şes,
a intersecţiei drumurilor, teritoriul oraşului Satu Mare de mai tîrziu a jucal
rolul importa11t al unui centru de tranzit comercial. Principalele dovezi arheologice cu privire la existenţa aşezărilor omeneşti pe teritoriul oraşului datează
inră din epoca pietrei. Din acest moment vi aţa pe aceste locuri continu ă
aproape fără întrerupere pînă în zilele noastre.
ln cadrul acestei lucrări vom prezenta în succesiunea lor cronologică
mărturiile culturii materiale din diferite perioade ale istoriei teritoriului
municipiului Satu Marc, începînd cu epoca pietrei, continuînd cu descoperirile din epoca bronzului , a fierului, ep oca dacică, clin perioada migraţiei
popoarelor şi cea feuda l ă.
Prima descoperire arheol ogică pe teritoriul oraşului a fost efectuală
în anul 1872, cind s-a găsit în albia Someşului un depozi t de bronzuri, urmat
apoi <le un tezaur monetar descoperit în anul 1880. D intre descoperirile arheologice aflate pe teritoriul oraşului Satu Marc, in tra şi extravi lan, o importantă
deosel>ilii au: un depozit de bronzuri, un tezaur de monede romane republicane, o aşezare din sec. III -IV, o fibul ă de tip cicadă din sec. V. e.n., urme
din cctalea feudală şi din oraşu l feudal, două tezaure monelare de argint
fruclalr, etc. Aceste descoperiri în majori lalea lor sîn t în tîmp l ăloare, doo r
înlr-un singur caz s-au făcut şi săpături arhrologice sistematice în cuprinsu l
unl'i a~ezări din sec. II 1- I V e.n .
.\cesle descoperiri la încep ut nu au fosl colecţionalc sislematic, o parte
clin matl'1ialele găsile au ajuns in )luzcul judeţean Baia :\lare, iar in ullirnii
20 de ani, în colec~iile .Muzeului din Satu Mare.
Consemnarea şi fixarea pe hartă a tuturor obiectelor arheologice din zona
oraşului Salu Marc este reclamată ş i de o cerinţă ştiinţifi că, de puner~a lor
în valoare şi includerea în circuitul şti inţifi c, mai ales că maj oritatea lor nu
au fost prelucrat e şi publicate în nici un studiu de specialitate. O lucrare
care să cuprindă descoperi1ile arheologice din oraşul Satu l\Iare nu a apărut
pinii în prezent.
ln prima parte a lucrării prezentăm cadrul geografic şi descoperirile
arheologice pînă în sec. X. e.n .

•
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Cadrul geografic
Oraşul Satu \lare, cenb'u de reşedinţă al judeţului cu acelaşi nume, este
aşezat in t•xtrcmitatca nord-vt•stictt a Transilvaniei, avînd urml1toarcle coordonate geografi ce: paralela 17 . 17', 30", latitudine nordică şi meridianul 22°,

52', 30" longiludine estică.
Din punct de VC'dere fizico-geografic, Salu \Iarr este aşezat in Cîmpia
Someşului, pe o terasă de luncfi limitrofă Someşului, pe cursul inferior al rîului,
avînd altitudinea absolulă de 126 m faţă de .Marea 1\cagră .
În prezent, teritoriul intra şi extravilan al oraşului Satu J\Ian• impre1mă
cu aşezan•a Sătmărel arc 12.fi60 ha, adică l 26,G krnp, şi se înYCcincază cu
hotarele următoarelor localităţi: la nord cu comuna Lazuri, la nord-est cu
comunele l\licula şi Boliz; la <'St cu comunek Odoreu şi P ă uleşti, la sud cu
satul Mi.id ă ra s , la sud-est cu comuna Yiile Satu !\lare. la sud-n•st <'U satul
Doba, la vest cu comuna Vcliş şi la nord-vest cu satul Dorolţ.
P rin poziţia sa geografică teritoriul oraşului a fost şi eslt• un import ant
nod de căi de comunicaţii terestre de interes naţional ş i local. Prin oraş trece
calea ferată care, prin Jlal meu, face legătură într<' România şi U.R.S.S., iar
spre sud cu oraşele Carei şi Oradea, spre est <'U oraşul Baia ?\lare. Satu :\lare
este aşezat nu numai pe malul Someşului ci şi la intersecţia drumurilor care
vin di nspre Baia Mare, Kegreşti - Oaş, Halmeu, .i\ficula, .\rdud, Culciu
)lare, etc.
Geomorfologic, teritoriul oraşul ui face parte din Clmpia Someşului, par t.;
integrantă a Cimpiei Tisei, care are un relief plan. În configuraţia actual ă a
terenului municipiului, gt•ografii deosebesc două forme geomorfologice:
- L u nca Someşu l ui, cart' se înlinde pe ambele maluri ale rîului, fiind
mai îngustă în zona oraşului dccit în aval ş i în amonte. În timpu l ploilor
abundenlr, lunca Someşu l ui este inundată, ceea ce a determinat pt' locuitorii
oraşului şi satelor limitrofe Someşului să conslruiască diguri împotriva revăr
sărilor Someşu l ui. Solurile din Juncă, constituie în bună parte datorită prezenţei umezelii o zonă agricolă important ă, folosită în special pentru culturile
de zarzavaturi. Luncile din raza oraşului Sa1 u :\fare, la intrarea şi la ieş i rea
Someşului, au devenit importante sectoare pomicole.
- Cîmpia aluvială, care se întinde de o parte şi de alta a cursului Someşului. în general are un aspect de şes. dar în prezent prezintă diferite variaţi
uni chiar în hotarul oraşul ui: grinduri, văi depresionare, şesuri întinse cu
microdepresiuni şi albii părăsite, împotmolite. l\Irand rcle vechi ale Someşul u i
străbat cimpia în mai multe locuri, sub forma unor linii sinuo01se, cu lărgim i
ce variază în limitele de 10- 30 m. Văile depresionare sînt mai frecvente' în
zona nordică şi vestică a oraşului.
Teritoriul oraşul ui, în prezent este împărţit în dou ă de riul Someş; extremitatea nordică este mărginiU'i de pîrîul Şar, iar la sud, de pîrîurile Homo-
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roade şi văile părăsile alr Bălcaici. Formar<:>a reliefului actual - descris sumar
mai sus - are o istorie îndelunga l ă în cursul ere lor geologi<'e, iar înccpînd
cu era cuaternară esle l<'gat de apariţia ş i dezvoltarea so<'irtă ţii omeneşti
pe aceste mekaguri . Pentru a inţelege mai bine ş i a încadra geografic în mod
corcspu nzălor descoperirile paleon tologicc şi arheologic<' de pc teritoriul
oraşului Salu Mare, considerăm necesar să schiţ.ăm, în linii mari, dezvoltarea
geomorfologică a acestui spaţiu in erele geologice.
Evoluţia relieful ui actual al zonei oraşului es te strins l rgată de restul
Cîmpiei Someşului, care s-a format prin calmatarea Lacului Panonic la sfîrşi 
lul pliocenului (era terţiară) şi la începutul cualernarului. În fo rmarra acestei
zone geografice în t impul cuaternarului se deosebesc mai multe fazr de eYoluţie: faza p leistocenă, ho l ocenă veche, holocenă nou ă şi faza contemporanii.
ln cursul aceslei prrioacle au loc clrpuncrile ele nisip, loess, pietriş, formînd
diferite straturi care în general au 160-180 cm grosime. În faza plt'Î!)loccn ă
!'-au format terasele din r<'giunea colinară a Fugctului. la începutul holocrnului
\'echi, valea veche a Someşului (Egerul Negru), iar la începutul fazei holocene
nouă. cursul Someşului pc direcţia est-vest, avînd un pronun~at caracter
dh·agant. ceea cc explică formarea meanchelor. I rnpreună cu albia actuală a
Some:;;ului se formează şi cirnpurilc uşor viilurite ale Someşului şi terasele
de luncii. limitrofe Someşului acl ua l. În faza contemporană, cca mai nouli
fazi: in e,·oluţia morfologică a Cîmpici Someşului se formrază albia majoră
a SOtnl'ŞU lui şi luncile inundabile a le rîului.
Straturile de pămînL ce acoperă tcriloriul oraşului, aluviunile nisipolutoase sinL depunerile recente ale Someşului, pe care, datorită vege taţie i
arborescente, s-au format solurile podzolice, iar pe teritoriul intravilan Ia
formarea stratului de păminL a contrib uit şi activitatea omului în Limpurile
isloricc. 1
Cn rol important în istoria oraşului 1-a jucat rîul Someş. :\"urnele rîuh:i
esle pomenit încă în epoca a nti că în forma de Samus2 • Evolu ţia palcohidrografică a cursului inferior a Someşului esle ş i în prezent discutată în li tera' Pentru probkme de g<'ogr:i!ie şi geologic ale Clmpiei Some~ului, wzi lucrările: A. O o gd :i n, Contrihuţir la ruionarea lizico-gcogruricii a Clmpiei Ti~e i . Cluj, 1957; idem. Contribuţii
la ~tudiul rrliefului şi repartiţia \Olu rilor clin Clmpia So111eşnlni, ln Dări cfr scamă ale şed111felor,
\l•l ,Ll (19H3 61). partea Jl-n. h1>titutul ~··ologic, llucurc5ti. 1965. p.127 - 143;
Benetl e k, .\ 3:iikr S:amos mmlin. < lnj. ed. Dacia. 1973: L, G hi ţ (' s cu, Pagini din monografia
~ătmarului, lu Şco11ill s1llmi1.rrn111i. H17t, p. 13- 48.
• Denumireo rom(\nea~ci\ a rlului Somcs după părerea lui N. Drăgunu poate reprezintă
chiar forma antică Somfaiu, cf. :'.\. Dr i\ g o nu, in lJuco·romanla, lI, 1921 - 22, p. 71i5-757;
F. Petro\'ici. lu DR, X. 19-13, p. 21.iG; Trom/.pania. Sibiu. Î3 . 1912, p. 8G5-7; I. K ni e z sa,
Erde.ly \i1ncHi, tn Erd{/yi Tudomânycs lnllzll F.11/,imyve, Cluj, t940-4J, p. 27-71; idem,
crdfly flildrcijzi htlynr1•1i in F.1cll/11, 19 IO, p. 71 (Autorul este de· părere cil denumirea Someş
e~te muli mai vech(' clrclt perioncla p:1t1·u111kril romanilor 1n Dacia şi nu cunoaşte cum a ajuus
forma dir~ctă în limha magbian,.): Jsloria Transilvaniei. \Ol. I, ed. a II-a, p. 82 - 83: L I. R u ţ su, Limha traco-dacilor, Ed. Sliin!ilică, 1967, p. 178
79, p . 212.

z.
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tura de specialitale. Schimbarea albiei a preocupat mai mulţi cercelători. 3
:.\lajorilatea lor susţin că Someşul curgea cîndva spre valea Erului şi a Bălca
iei şi numai în holocen şi-a schimbat cursul spre nord - nord-vesl, iar în albia
sa părăsită a pătruns rîul Crasna. In urma mişcărilor tectonice de la sfîrşitul
pleisloccnului, începînd cu faza pin- mesteacăn, Someşul nu mai curgea spre
sud, ci în direcţia Seini-,\pa, :\Iedicşul Aurit. LiYada iar de aici spre nordvrst, unindu-se cu Tisa. Probabil că în perioada postglaciară a părăsit accsl
traseu, stabilindu-şi cursul spre \'est, ceea ce în linii mari corespunde cu albia
de dinainte de sistemalizarra rîului, din secolul trecut.
Cursul inferior al Somrşului, din cauza pantelor mici ale lerrnului. a
curgerii len le, avea un caracter di"vagan t, explicîndu-se astfel numeroasrle
meandre şi braţe ale Someşului vechi. Inainle de regularizarea cursului Somrşului au existat 25 de meandre în aval şi 14 în amonte, care au îngreunat
curgerea rapidă a apei.
!n evul mediu, rîul a avut un rol economic important; era folosit pentru
transporturi, ş i în special pentru lransportarea sării pe Someş de la Dej spre
apus. Oraşul a fost locul principal de depozitare a sări i lransportat e pe Someş 4 •
lin rol important 1-a avut pescuitul şi morăritul pc Someş. Pe malurile Someşul ui şi în raza oraşului au fost conslruite o scrie de mori de apă carr au împiedicat deasemenea curgerea normală a apei.
În dezvoltarea microgeomorfologică a teritoriului oraşu l ui şi a judeţului
în diferite epoci istorice, în istoria rîului Someş putem deosebi 4 etape mari:
etapa dinainte de 1777, dată pînă la care Someşul şi-a urmat natural drumu l
lui şerpuit; perioada intre 1777- 1877, de sistematizare a riului în hotarul
oraşului Satu Mare şi efectuarea tăieturilor pentru lichidarea meandrelor;
perioada dintre 1877- 1900, de sistematizare tota l ă a Someşulu i şi în raza
judeţului, de construire a digurilor; din 1900 pînă în zilele noastre, perioada
în care se fac noi eforturi pentru stăvilirea revărsărilor apei.
Prima perioadă se caracterizează prin lipsa tota l ă a sistematizării. cursul
Someşului avînd mai multe braţe, meandre în zona oraşulu i (în anul 1777
în hotarul oraşului Salu \lare în amonle erau 5 iar în aval 9 meandre). În
total Someşul în hotarul oraşului avea 36,5 km lungime;;.
În evul mediu pînă Ia mijlocul sec. al XV I-iea, prin oraş (zona intravilană) trecea probabil un singur curs principal, în formă de braţ , care prin
spălarea ma lului ş i depunerea în meandru îşi schimba mereu albia. Aceastii
schimbare lentă a avut loc ~i în cursul epocilor istorice, astăzi însă nu mai
putem să o surprindem. Acest fapt ne interesează în mod deosebit pentru
3 Lucrări lllni imporlnnle despre paleohidrogralia Someşului: A. B o g da n - B. O iac on r a s a, Cercetări palcohiclrograrice asupra vilii Someşului, în Studii şi ccrcclciri de geografie
voi. XIII, 1966, nr. 1, p. 41 -50; z. B c ne de k, Schimbările cursului Someşului şi al Crasnri
in pcrioadn plcisloccnului superior şi a holocenului, Io Saltt Mare Slttdii şi comunicări. 1969.
p. 25 - 34 A, Bogdan - B, Diaconeasa, Pnlaohydrographischc Forschungcn ilbcr clas SomcsTal. în Revue Roumunie de Geogruphie, voi. 9. 1965, nr. 2, p. 151-161.
• Despre transportarea surii vorbesc documentele clin anii 1310, 140-1, etc. vezi Documente
privind Istoria României, Seria C Tra.nsilvauia. passim.
• Szatmâr-Ncmeli (monogr.), 1910, p. 215.
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că,

pe de o parte, rîul a faYorizat

înfiiţarea aşezărilor

omeneşti

pe malul

s[iu, iar pe de altă parte, prin inundaţiile frecvente şi prin schimbarea lcn lă

a albiei, aceste aşezări au fost distruse. (Au fost distruse şi primele aşeziiri
din zona intrctvilană a oraşul ui). De aceea găsim astăzi. în zona urbană numai urme de viaţă, descoperiri izolate din comuna primiliY ă .
Şerpuirea albiei Someşului în zona intravilană, începînd cu secolul a l
X\'I-lea. se poale reconstitui după graYura lui l\I. Lerh şi după urmele care
se văd pr teren şi astăzi. În evul mediu, pe malul drept al cursului principal
al Someşului a fost situat oraşul .'.\linliu, iar pe malul stîng oraşul Satu '.\fare
şi cctatea 6 , în co njurată din trei părţi de braţul Someşului. A palra latură,
spre sud, probabil era liberă sau exista un braţ mic secundar. Oraşul Mintiu
spre nord-est era apărat natural de mlaştinile din jur, iar Satu ~fare şi celaLea erau închise într-o insulă după cum descriau şi cronicarii vremii.
Braţul principal al Someşului în sec. XVI - XVII, intra p e teritoriul
intravilan al oraşului, în zona grădinilor de pe strada Avram Iancu. Un alt
braţ ia direcţia spre str. Republicii iar cel principal în zona străzii Scinteii,
prin fosta grădină a Claustrului, continuînd intre străzile Rîndunelelor şi
Rozelor, la capăluJ cărora se uneşte cu braţul celălalt, cu actualul curs, care
intra atunci în partea sud-estică a oraşului, în linii mari prin str. Bujorului
~i străzile N. Golescu, Primăverii şi Caişilor. Din cotul braţu l ui principal, în
str. Scinteii se deprindea un alt braţ care trecea printre actuala Piaţă Lenin
!)i str. Pietroasa, unindu-se cu braţul principal. Io cotul braţului principal,
între străzile Scinteii şi T. Vladimirescu exista lacul Fiilencses care a fost
desecat numai la sfirşitul sec. al XVIII-iea. Marginea estică a oraşului a fost
limitată la linia actua l ă a străzii, Republicii dincolo de aceasta era Lercn arabil. In zona gării şi a străzii Grigore Ureche şi celelalte din jur era o sup rafaţă
mlăştinoasă. Aşa cum se vede, teriloriul oraşului în epoca feudală era străbă
lul de apele Someşului, care inundau des zona înconjurătoare, din care se
ridicau două puncte mai înallc; unul pe malul stîng al rîului, în Satu Mare,
(locul Bisericii cu l anţuri şi zona din jur inclusiv actuala Piată a Libertăţii)
i:ir al doilea pe malul drept, în oraşul Mintiu, (locul din jurul Biseri cii reformate) . .\mindouă reprezentau vetrele celor două oraşe care au fost ferite de
inundaţii şi în anul 1970.
În hotarul oraşului, la începutul sec. al XVIII-iea, au început lucrări l e
<le curăţire a albiei şi de tăiere a meandrelor, acţiune care s-a terminat abia
pe la mijlocul sec. aJ XIX-iea. 7 Dup ă tăierea meandrelor în hotarul oraşu lui ,
operaţie care a schimbat complet configuraţia terenului susţin erea digurilor de 17,3 km lungime pe malul drept şi 11 km lungime pe malul stîng, în
forma sa \'eche cu multe braţe a devenit anevoioasă şi costisitoare. Digul
<>meneşti

1 A. B u r n i,
Despre cetatea de tip italinn din Solu Marc 1543- 1705), Salti l\Jare
Studii şi cnmunicifrl, 1969, p. 125-146.

: Sznlrnâr-Nemcti, (monogr.), 1910, p. 215. \'ezi ln
meandrelor.

această

lucrare ordinea
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vechi construit în hotarul oraşului în sec. XIX a fost terminal complet abia
în anul 1897. 8
în urma i011udatiilor din 1970 la iniţiativa organelor de Partid şi de Stat
.1t-au luat o serie de măsuri pentru rcglemcnlarea rîului Someş şi apărarea
oraşului împolrint revărsărilor. Astfel canalul Homorod în zona oraşulw
:i fost desfiinţat, în unele locuri digurile (l::t meandrele I\laluJ Roşu şi Borseg),
unde curgerea apei a fost mai )(•n tă, au fost lichidate, fiind construite altele
noi, mult mai puternice; altele au fost ridicate la cotele cerule.
-·Pentru extinderea lucrărilor de hidroam<'liorare şi îndiguiri, în zona
oraşului Satu 'fare, a fost întocmit un deviz, aprobnt de Consiliul de :;\liniştrii,
valorea căruia se ridică la zeci de milioane de Ici. Digurile vechi au fost supraînălţalc cu 2 3 m, atingînd înăl\imca de 10 m, faţă de albin riului. O parte
din diguri nu mai urmăresc traseul vechi, încît zona inundabilă se ingustează
recuperînd astfel circa 800 dl' hectare de teren agricol. Suprafaţă apărată
î mpotriva revărsărilor în zona oraşului este de 52 OOO de hectan'. Tot în zona
oraşului, de la digul din raza ş trautlului pînă la sta\ia de epurare, pe ambele
maluri, digurile vor fi dealatc cu dale din beton, evitîndu-se astfel spălarea
pantei digului. Lucrările de îndiguire au început în luna marlie 1073 şi vor
fi termiMte pînă la sfîrşit.ul anului 1975. ::\oul traseu al digului a impus
exproprierea şi demolarea unor case, a uzin<'i eleclrice. a spilalului veterinar şi o parte din abator. De menţionat că noul dig este cu l m mai înalt
<lecit cola viiturii din mai 1970. Concomitent cu lucrările de îndiguire se
construieşte în raza oraşului noul pod impunălor, care traversează rîul Someş,
printr-un singur arc. Digurile noi, vor apăra oraşul Satu-~1arc împotriva
revărsărilor rîului Someş.
Am schiţaL în linii mari situaţia geografico-fizică, geomorfologică, dezvo!Larea reliefului, teritoriului ocupal în prez<'nl de oraşul Satu \lare, locul
unde au fost efectuate descoperirile arheologice ce ,·or fi prezentate în cadrul
lucrării de fa~ă.

Harta

arheologică

a

oraşului pînă

în sec. X. e.n.

Primele dovezi arheologice cu priYire la existenţa aşezăril or omeneşti
pe meleagurile sătmărene daLN1zr1 din paleolitic, descoperite în Tar1 Oaşului
la: Bixad, 8oineşLi, Remctea, Călineşti, Turul ung, 9 etc. Finit în prezent
pc teritoriul ornşuhii Satu Marc, în Cîmpia si:\lmărcană nu s-au găsit urme
• Pentru istoricul reglemenlilrii Someşului. tăierea menndrelor şi imrndaliil<' cc au avut
Joc ln oraşul Salu "are vezi lucrările: N y ar ad y L, \"izszabalyozâs es •irmculesitcs. în
Szalmârvtirmeyyt, 1910, p. 278-291; ~i ln S;atm6r-.\"emeli, 1910. p. 69-'iO: T. ll a cier, Someşul
ln istoria ora.~ului Satu \lare, tn Cronica sălmărwnil, an. 111, nr. /25 (1461), 21 iunie 19/0; Epopee pe Someş, Salu-:\larc, 19/0.
• r.1. B i t i r i, Paleoliticu/ 111 Ţara Oaşului, Bucureşti, 1972.
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de viaţă omenească din această pcrioadă. 10 Se cunosc cîteva descoperiri
pal(·ontologicc. Este vorba de resturile unor mamuţi, descoperile la sfîrşilul
secolului tr<'cut în localitatea Domăneşli şi nu de mult pe teritoriul oraşu
lui Satu )lare.

l\lolar de mamut

ln luna mai 1972 ingim•rii Bozer
şi proiectări

Călin şi Serghci Iancu de la Ins li tutui

funciare Bucureşti m1 salvat o
descoperire pall'ontologică importantă, efectuată pe teritoriul intravilan al
oraşului Satu \Iar<'.
In timpul unor foraje hidrografice intreprinse pe malul sting al Someşu
lui, la cape.tul străzii Recolla, la inters ecţia cu primul canal de irigaţie, la
•10 m de la ~tibia actuală a Someşului la o adîncimc de lG,'10 m, într-un strat
de pietriş am<'stecat cu argilă, de culoare cenuşie, a fosl găsit un molar din
mandibula unui mamut.H
<l1' sLudii

pcnlru

îmbunătăiiri

Fo-;ilă de molar, complet pietrificat. avtnd o suprafaţă de culoarl' gri tnchi~il. Se viid rădă
cinile mol:milui u'or deteriorate la capăt in timpul descoperirii. Suprafaţa 7.grunţuroa'ă a co-

rc•anel a.re nerniri paralele, ,·erticalc, lame de hori o, deSlltl de frec\ ente ( t2 la număr), apropiate
~i !Ură lntrcrupcri. Judecind după O\pl'ctul şi numllrul lamelor de h·oriu, molantl apnr\ine manclil•ulci unui mamut .. Elcphns prirnig1•11ius~. 12
J\Jolarul din mandibula supcrloură, uzai, de culoare cafenie lu interior, are ul'mătoarele
c:..ractcri•Uci:
forn· ula lamelară
X li X
lungimea coroanei
200 mm
Jă\imca coroanei
(lama nr. \') 83 mm.
grosim1·a smnl\uJui 2,5-3 mm
lrecHu\a l:unc la ră
7
lornc uzate
1- XTTJ,
lame compklc
III-XII
lame contopite
1-111
" m anul 1962 tmpreună cu C. S. Nicolaescu-Plopşor din Bucureşti am Intreprins ccrcetthi pentru cpo1·n rakolilică tn zona oraşulu i, ln Fabrica de cărlimizi, pc Via Boliwlui. Jntr-1>
i.ironp;i din 1':H1· ~" s1·utca lut pentru cilrilmi7.i, - N. Plopşor a determinat un strai h1chis loeseid
din pcrioad:-i .•!l:ll"intiuuil \Yiirm, inl t>r~ladiul \V, _ 1 , tn care teoretic e posibil să aparl' u rrnc din
pall'uliticul ţuprrior. Condiţiile geomorfologice alt> teritoriului oraşului Salu ::\lare şi c1•le paleoclimnlnicc nu fAvortznt apari\ia faunei şi florei şi n \ic\ii oml'mşli, tocă lu ncra~ltl pl'rioad,i.
11 T. ll a d 1· 1, LJc„coperin·a unor resturi d<' mamut la Salu \lare, in Cronica ~<limăreantl.
·I iun. 19/2; idl'01, 111 S:alrruirl llUClp, 10 iunie 19i2; Un dinte de 120 1100 ani, Sclnllia. 6 iun,
J!li2; Dlscoperire paleoutologicii pt' malul Someşului, tn perimetrul oraşului Sntu l\lart', în
JJ11zcr Jfo1111mrnil' ;,,lorice şi de cnltl, '1. 1972, p. 21-22. Deşi molarul de mamul nu este o desco1wrire arheologlcr1 ti paleontologică, riiud cea mai veche mărturie a \ic\ii pe te1·itoriul ora~ului,
l·am inclus i.1 art~t materia.I.
" Pentru d1•terminarca speciei 'ezi: ~ i c u l ai ;II a r c o ' i ci , Geologia cual, rnaru/ui, Ducurc~ti, t!lti8. p. 67-72; t.l. Ros k a,
osriyls:et J.:e:il;unyve, I. Cluj, 1926, p. 29-33;
nus Bucii VOII dw .1/ummulen, Prnga, 1962: J. B a~ c r, Der Jlensch im Eis:.eila/lfr, 1- Il, Leip7.Î~. \'iena, 1927; l'ic•a a fost cmtSl'f\ ată şi descrisu cu concursul lui T. lurcsăk, !\luzeul Ţării
Lrhurilor, Or:ldl·a.

·"=
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lnă!limea ma.-...'imă (aprox.) 135 mm, cu rădăcini contopite în partea posterioară, de la
lama nr. V l are perechi de n'idăcini libere, Muzeul jud. Satu Mare (pl. I.).
Crusta manganoasă, - cu cristale de marcasită, cimentat pc alocuri cu roci rulate de
dimensiuni mici, - a fost eliminată pe calc mecanică. ~Această crustă la dala descoperirii trebuia să fi învelit piesa pe toală suprafa~a ocluzală. Rupturile lamelor, în unele portiuni, presupun.
că ca a fost eliminată forţat cind era in stare umedă!).
Impregnarea completă a pietrei s-a executat cu nitrolac diluat tn acetonă, de Jurcsâk
Tiberiu de la l\luzeul Ţării Cri$urilor.

:\famutu1, ultimul reprezentant al elefanplor diu Europa, apre spre
sfîrşitul pleistocenului mijlociu, în timpul glaciaţiunilor WUrm şi este foarLe
răspîndit în Europa şi în Asia în pleistocenul superior, pînă la începutul
holocenului. O datare mai nuanţată pentru descoperirea de la Satu Mare se

poate face numai după analiza stratigrafiei locului de descoperire, comparînd-o totodată şi cu descoperirile din ţară . ln Europa centrală exemplarele
întregi, fosile, sînt foarte rare. De obicei descoperirile mai frecvente sînt cele
de molari, precum şi defensele sau fragmentele de schelet. În România sînL
cunoscute mai multe descoperiri de fosile de mamut, iar în nord-vesLul ţării,
la Oradea13, recent au fost găsite resturile unor mamuţi. Mamutul este un
clement tipic al faunei din pleistocenul superior ale cărui resturi au mai fost
găsite şi în împrejurimile oraşului Satu Mare, la Domăneşti 14 şi Culciu Mare16•
Avînd ca analogie descoperirile de la Oradea şi faptul că în Europa
centrală exemplarele întregi sînt rare la care se adaugă şi poziţia stratigrafică a fosilului, strat de pietriş amestecat cu argilă, în care a fost găsit molarul,
credem că avem de-a face cu o descoperire izolată.
Toate aceste date vin să confirme prezenţa unei asociaţii faunistice de tip
xeroterm în bazinul Someşului, relativ bogat, în special la finele pleistocenului.

•

*

*

Cea mai veche descoperire arheologică privind existenţa vieţii omeneşti
pe teritoriul oraşului Satu Mare, datează din epoca pietrei şlefuite.
Este vorba de un topor de piatră găsit de Hee Tiberiu, în luna mai 1972,
pe strada Karl Marx, nr. 78, în grădina imobilului său, în timpul săpării unei
gropi pentru gunoi, la o adîncime de 1,30-1,50 m, într-un strat nisipos.
Odinioară locul reprezenta malul drept al Someşului. în afară de topor, alte
urme sau fragmente ceramice nu s-au găsit. 16
Toporul masiv are o formă trapezoidală alungită, iar corpul la feţele înguste o formă dreptunghiulară 1n secliune, piuă la începerea formării tăişului. Hetezareu toporului pentru ob~increa
tăişului s-a făcut drept şi simetric. Una din feţele late este plată, iar cealaltă prin rotunjirea celor
margini apare uşor bombat. Feţele înguste slut
muchie, iar alta este tăiată oblic. Muchia are o formă

<!ouă

wrn are ştirbituri dinspre
în sectiune. Tăişul arcuit

greşit şlefuite,

triunghiulară

Inf. T. Iurcsâk, Oradea.
Hal avă t s G y., il1 Foldlani Ii'.ozWny 1898.
u Fosilul de găseşte în Şcoala generală de 8 ani de la Culciu Mare, JnC. N. Codreanu
1
• T. B ă de r,
tn Szatmari Hirlap, nr. 142 (3080), 17 iun. 1972.

13

u
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uşor ~i ascu\it este şlirbil, ceea cc presupune deteriorarea lui in timpul folosirii .• n general
toporul. excepttncl U\i,5ul este lucrat neîngrijit şi numai ln unele locuri are şlefuiri perfecte. Este
tle culoare gri locltis:i, fiind coofe<'\ionată din gresie.
Vimensiunile. lungimea !J,8 ('tn, rn\imea tăişului 5,5 cm, corpul 5,1X3,5 cm, muchia
:Jx3 cm. ~luzcul Satu \lare. (pi. 11/ 1).

Toporul descoperit la Sa tu Marc, tipologic face parte din seria topoarelor
trapezoidale, cu secţ iun ea drcplunghiulară, larg cunoscut în culturile epocii
neoliticului. Analogii mai apropiate pentru loporul nostru le găsim în cadrul
-eulturii Criş, in nord-vestul României la 1Jomorodul de Sus, şi Homorodul
de :\lijloc 17, în depozitul de lopoarc de la Apa18 , la Ardud10, etc. Luînd în
considerare alît aceste analogii cit şi clocumentar<'a arheologică a culturii
Criş, în nord-vestul Românici 20 , în zona cimpiei sătmărene (Noroicni, DumbraY3) credem că nu greşim dacă atribuim toporul descoperit la Salu l\lare culLurii Criş, faza Lirzic.
Tot în cursul anului 1972 a fosl descoperit pe leritoriul oraşului un all
obiect de piatră, din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului,
respectiv un: topor de piatră găsit in timpul săpării unei gropi în curtea de
pe strada Textiliştilor nr. 18, pe malul stîng al Someşului . 21
Este un lip de topor ciocan, masiv. cu orificiu pentru fixarea cozii. Toporul. in

secţiunea

verticală, Io dreptul !c~clor late. arc o formă dreptunghiulară neregulată, cu muchia tocită ~i
.cu tăişul uşor curbat, ovlnd ştirbituri şi urme de utilizare. Toporul este lucrat nclngrijit. Partea
inferioară a corplllui, cu lăiş, are o Inclinaţie uşoarll ln direcţia cozii, apropiindu-se de forma unui
topor contemporan. Perforarea orificiului de fL'tare a cozii este aproape regulată. avlnd doar
Q uşoară derivare de la centrul axului vertical. Este confecţionat clin gresie, destul de durii. Culoarea este gri lnchis.
Dimensiunile, lungimea l 3 cm. l:'\limea tăişului 6 cm. lăţimea şi grosimea corpului la
ţ(aura de fixare 5,6 X 5,6 cm, la muchie 5,5 x •1 cm, diametrul orificiului de fixare 2,5 cm. Braţul
- ciocan cu ceara pntrală tn secţiune are 3,7 cm luugime, fiind mai scurt cu 3,2 cm decit braţul
topor. lung de 6,9 cm, J\luzcul Salu '.\lare (pi. 11)2).

Tipologic, toporul nostru, se încadrează în lre topoarele-ciocan, aYînd
<>arie de răspîndire destu l de largă.22 Aceste tipuri de topoare sînt cunoscute
:<>i sub denumi reo. de topoare eneolitice. Ele apar deja în cu lturile neolitice
tirzii, ca de exemplu în cultura Tisa, faza tîrzic, cultura Sălcuţa, Cuculeni,
Turdaş-\'inca, Gumelniţa 23 , etc. In perioada de tranziţie de la neolitic la
i: T. B 11 de r, Despre figurinele antropomorfe Io cadrul culturi] Griş, !n
.4cluM.V, V,
1968. p. 381-388.
11 Descoperire fortuită, ele la sfirş. sec. XIX-iea. ;\Iz. Satu ;\Jare. Inedit.
11
Descoperiri lntlmplătoare din 1966, 1972, "z. Satu )lare. Inedit.
E. Comşa, Ober das i'\e0Hlhiku 1n ia Weslrumănien, tn .1-\ claAArch-Szeucd, XIV,
Szegcd, 1971, p. 32-33.
" Inf. Gh. Lazln.
n :\1. R os k 11, F.rdely reues:cfi reperloriuma. I, Cluj, 1942, p. 331. (harta cu riisplndirea
topoarelor cneolilicr). Pentru tipologia topoarelor ele piatră 'czi: .-.1. Roska, A: IJsreges=el k<:=ikiinyve, li, ,4: ujabb kf>kor, Cluj, 1927, p. 87- 97.
13 D.
Radu - N. i\l oi ş, Două topoare neolitice de pc teritoriul salului Călata, tn
.tctaJ/.Y. \'I, 1969. p. 435-347 (pl. cultura Tisa); D. B c r ci u. Zorile istoriei ln Carpa/i
~i la Dunăre. Buc. 1966. p. 117 (cuJt. Sălcuţa); A. C. FI ore s cu, ;\J. FI ore s cu, Şantierul
arheologic Truşeşli, ln Malerialc, \'li, p. 85, fig. 7/14-18 (cult. Cucutcni), i\I. Ros k a. A
Tormn Zso(ia-gyiijlcmeny, Cluj, 19.JJ, pi. Llll-LX (cult. Turdas-\'inca); O. Berciu, Cercetilri
arheologice tn regiunea Bucure~ti. ln Iltufcriale, 11, 1956, p. 548, fig. 79}3 (cu lt. Gumelni\a).

„
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epoca bronzului arest tip dt' topor apare în cullurile encolitice şi de tranzi\ie la
epoca bronzului, 24 răspîndi Le şi în zona noastră. 2~ La fel, este cunoscut şi
la începutul eporii bronzului. în radrul culturii Glina III - Schnrckenherg, Otomani I (\Icdieşu Aurit), 26 ele.
Încadrarea cullurală şi cronologică a exemplarului descoperit la Satu
Marc este destul de anevoioasă, fiind vorba de o descope1irc izolată , fără
alle mat eriale însoiitoare, care ar putea ajuta la o dalare mai exactă a piesei.
Tolu!?i, judccînd după forma toporului credem că cronologic se poate data
în linii mari în perioada de tranziiie de la neolitic la epoca bronzului, sau
eventual chiar la începutul epocii bronzului.
În anul 1902, un topor de pialrc'i a fosl dcscoperil pe teritoriul oraşu l ui
Salu ~lare. Condiţiile, împrejurările şi locul exacl ul descoperirii nu le cunoaştem.
Dăm descrierea olliectuJui, după cululogul muzeului: Topor de pialr:i, Crngmcntar, perforat, braiul ~pre tăi~ e:.te mai luug dccil braţul ciocun. Pie~a (•ste deteriorată. r.unglmca
JU.:1 cm. !\luzeul ~aţional din Budapesta i J/1902, catalogul de localitate, nr. fişei li(l (lnf.
T. Kovac~).

Avind în vedere că nu cunoaştem mai amănuntit piesa nu putem face <>
încadrare corespunzătoare, toLuşi e cert că este un lip de topor-ciocan şi
probabil datează din perioada de trecere de la neolitic la bronz .

„ • •
Din epoca br'o11zului de pe teritoriul oraşului cunoaştem mai multe dc·scoperiri arheologice: o ceaşcă de lut, un depozit de bronzuri, un topor de luptă,
un celt şi o brăţară de bronz.
Ceaşca de lut, a fost găsită în anul 1969 de elevul I. Harsuan din fosta
Şcoală genera lă nr. 8, pe malul Somrşului în zona strandului Somcş.27
Ceaşca arc o form:'\ tronconic.i, cu gltul tnall, toarta probabil uşor supralnăl!all'\, a fosl
spartă lnc1i clin antichilute. Buzu este uşor cyazată. Corpul datorită proemincn~clor. la punctul
tlc lurgire mnximă arc o formă apronpe pnlrulatrrii în St'Cţiune. Fundul este Acllncit, uşor couca\'.
Suprafaţa c-orpului ceştii este ornnruentat:'t cu bC'nzi clin două linii paraMc formlnd ~pirole îll'
jurul a patru pro~minen\<'. Pe umăr llugă liniill· arcuill• găsim liniuţe verticale incizate. Suprafaţa cxterionră şi interioară este z~run\uro:i~.i - se 'âd pietricde folosite ca degresant. Probabil ceaşca a fost spăJ:it:1 şi rostogolită de apele Someşului. pkrzlndu-<>i pnlina originală. Culoarea

<'Slc gri tnchisă .

Dimensiunile, 1năltimea 9,3 cm. diametrul !{urii 8,8 cm, diumclrul corpului !l,i cm. grosimea
peretelui 0,5 cm, :'.\luzeul judeţului Salu :'.\lare (pi. T\'/1).
" J. .H o g na r-h. u t zi a n, Tbe Cooper age r1 mclcry o{ Tis:apolgtrr-Rasalanua, Budapesta, 1963, pi. XIX/l.
n C. K ac s (1, 'lo.rminle din perioada de Lrnnzilic spre epoca bronzului de la C:iumcşti.
tn Satu .\lare Studii şi comunicdri, 1969, p. 19-56.
21 G 11. Bi c hi r, Săpăturile de .<ah ore de la CuciuJata, tn Mnleriafe, \' lI I. p. 2!!i, fiJ.
5/3; T. Bod e r, şi S. Du m i l r u ş cu, S!'lpălu1 He arheologice lu aşezarea dr lip Otomani
de la ].ledkşul Aurit, ln Materiale, JX, 1970, p. 131, fig. 4/4.
" T. Ba d c r, Egy bronzkori biigrc, ln S:alm6ri Jllrlap, nr. 118 (3056), 20 Mai 19i2.
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Pentru încadrarea

tipologică şi

C'ronologică

a aceslci descoperiri este

IH'cesară o prezentare scurtă a celor mai apropiate nnalogii, pc care Ic gi'isim
în :işrzărilc şi cimilirile culturilor Otomani şi Suciu el•• sus din nord-Yestul
Homâniei. Lu ind in considerarr forma, factura, cil şi ornamenta\ia rt·~lii d<'

lut descoperite la Salu )fare intilnim analogii perfecte sau foarte apropia le: la
Yalea lui i\Iihai( depozit), ~a Pir (necropoHi de înhumaţie);~ 9 )lcdieşu A uri L(nccropoU1 LurnuJară, d<> incin eiaţie), Săcuicni 30 , Sălacea 31 , Socodor3 2, (aş<>zliri). etc.
Pc bnza acestor analogii ceaşca noaslrtl se încadrează în rullura Otomani sau
Sudu de Sus. Cronologic ea poate fi dalată in bronz mijlociu.

Depozit de bronz
În albia riului în zona oraşului, în anul 1872 a fost găsit un depozit de
hronzuri care cuprindea dorul celluri şi un pandantiv în formă de „barcă volÎ\ ă" cu protome de pusări. 33

Descrierea obiectelor
1. Ccll de tipul celor cu plisc dez,-oltnt, cu corpul oval. 2\lnrgin<'n. gurii de lnmănusare este
u~e>r lndinntă

spre exterior. Toarta de formă O\ ală are pe :unlndouil părţi, dungi rămase de la
turnnrc. Cdtul nu nr<' decor. Corpul lingă toartă este crăpat şi găurit, 1ncă din anlichitnte, din
fnll7a turnării defectuoase. Gura ele inmănuşurc este oval-alm1giUi, iar tăişul uşor comcx are
~lirhiluri. Patina arc o culonre Yerde lnchisil.
Dimensiunile: lungimt•n 11,2 cm, dinrnctrele gmii de lnmilnuşn re 3,2 x 2,6 cm, Hipmca
t:'li~ului 1„1 cm, ndtncimea găurii de tnmihrnşnr<· 7,2 cm. Nr. inv. 162(1872, (pi. lll/3).
I. Or de n t I ic h. Un depozit de vase de lip Otomani de Ia \'alea lui 2\lihai, ln Studii
12, Sibiu, 1965, pi. 1/4.
ZI !:) z e k c I y z o I l â D.
Cimitirul din epoca bronzului de ln Pir, lu scn·, 1, 1966, p.
12:1 - lii5; Săp. de la \lcdie5uJ-Aurit, T. Undcr. Inedit.
• Săpătura lui I. Orderillich, T. Bacler, Z. Nănasi din 1971. 1972. 1973. ~Iatcrinlul inedit
" I. Or d c n t I ic h, Contribuţi a supillurilor arheologice de pe „Dealul Vidnw (com.
'Si1lncea, jud. Bihor) l a cuuoaşterea culturii Olomu ui, 1n ,Satu lltnrc Studii şi comunicări", 1972,
p. 63- 82.
31 D. Pop c s cu,
Cercetări arheologice tn Transilvania, II, ln Malerialc, II, 1956, p.
1 lll, fig. 6·1[2, fig. 65/1.
• Această de~coperire n fost semnnlal:l de mai multe ori ln literatura de spccialitnte, tnsil
m tr('cut numai piesa cea mai interesantă, .barca Yolivăw a fost publicată Vezi: J. II n m p c I,
Tr111w11illc~ de l'uge tic bron:e cn Ilongrie. Budapesta, 1886, p. 99. Aici apare prima mentiuue
dc,pre descoperire: ,S7lltmar-:-..:emeti, comtc Sznlrm\r. Ou a extruil en 1971 du lit de la Szamos
prt·• de Szatmi1r-"lfo1cli un trcsor, dont quelques objcts se trou' cnl au Musee Nalionnl (.\1 :-I
J. I. 21, 22, 24-26). 1 IInc hcs :i douille en bec 2 2 . .-.1asses cl"armcs a boulon poinlu 2,::l. Objets
indl'lermine cn bromc, :'I deux t.C:ts d' oiscau, p i. LXI, 7a.JJ".; idem A bron::.kor emltkci Jllogyarlt1111/111n, Budapesta, 1892, 11, p. 139, pi. XL IX, 7 a b; H oe r n e s M c n g hi n, Urgescltic/1/e
der Mrnsrlum, Wicn, 1898. p. Hl5, pi. XIY, nr. 9.; J. D c s c 11e11 el le, .J\Ianuel d' Archro:Ogie,
li. p. 4 11-45, Iig. 182; ~l. H os k a, ln M"nnus, 1932, p. 542, 544, idem, în R S..1, 1931, p.
188: idtm, S:almârvtirmtgyc oskora, 1939, idc111, Reperlorium, p. 256/38; \'. P :\ r v nn, Getica,
Buc. 1!126. p. 317, 375, ·157. 682.: St. 2\1 ă r cu ş, Sălmar, Oradea, 1937, p. 109; S t . F o I t i n y,
Z11r Chrono/ogie dtr Bron:c:cil des l\.arpalrnbcckcns, Bonn, 1955, pi. 76/11; H. He n c k c n,
1"11rq11inic1, villanovans and early elruscnns, Cambridge, 1968, voJ. IT, fig. 178/11, p. 568. T. Unde r,
11

1i

wmunicări,

•'
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asem:lnător cu cf'I precedent, lns:i gaura de tnm:leste oval:l, neregulată. Marginea gurii uşor inclinatii, spre exterior este lugroşală. Are <>
loarlii ovală, care porneşte din corp sub buză. Tăişul drept arc mici ştirbituri. E sle rău turnat.
corpul are găuri şi mici goluri rămase din timpul turn:'lrii. Nu are patină nobilă. Culoarea verdc-

2. Ce/I cu plisc foarte dt'zvoltal. Este

nuşare

descbisă, neuniformă.

Lungimea 12,1 cm, diametrele gurii 3,1 X 2,7 cm, lăţimen tăişului 4,1 cm, adlncimea gurii
6,9 cm, inv. 162/ 1872/ 1, (pi. IJ 1/ 2).
3. Pandantiv, tu formă de barcă. cu două capete de păsări prevăzut cu două torţi şi cu <>
gaură dreptunghiulară lutre torţi. Corpul este gol. Lungimea 9,6 cm, !nălţimea 4,3 cm, greutatea 90,5 gr. (pi. III/ I). l\INHp.
de

lnmănuşare

lncadrarea

tipologică şi cronologică

Din descrierea obiectelor reiese cu certitudine că depozitul descoperit
la Satu Mare are o compoziţiC' unitară, atît clin punct de vedere tipologic
cit ş i cronologic. Depozitul se compune din două cclturi şi o piesă de podoabă,
un pandantiv, a cărui menire încă nu a [ost stabilită cu certitudine. tn continuare vom prezenta pe categorii de obiecte ana logii pentru depozitu l îni
discuţie.

Celturile cu plisc dezvoltat şi cu secţiune ovală, au o arie de răspîndire
destul de l argă în bazinul carpalo-danubian. Cele d ouă exemplare de la Satu
l\lare au mai multe analogii, le amintim numai pe cele mai apropiate din
depozitele bine datate: Uioara, Gusteriţa, Panticru, Moigrad, Ti'.iulău, 34 etc.
Cercetătorii au ajuns la concluzia că centrul de răspîndire al aceslui tip de
celt este în nord-vestul Transi lvaniei, nord-estul t: ngariei, sud-estul Cehoslovaciei ş i Ucraina-Subcarpatică 35 •
Bronzt:irgyak a Sznmos medrcben, tn S:atmari Ilirlap, nr. 118 (3086), 21 iunie 1972; A. l\I o z sol i cs, Bronu und Gold(unde des Karpatenbeckenţ, Bp. 1973. p. 178-79. pi. 29/9-11. în literalura de specialitnle (J. Hampei) se vorbeşte despre cinci piese care alcătuiesc acesl mic depozit.
T. Kovâcs, cercetător la Muz. Naponal din Bp. ne infomwoz:'i, cii 111 inventarul muzeului sint
lnrcgistralc, la o poziţie numai trei piese, găsite ln 1872 („Szntmărhoz kozcl, u Szrunosban
lal~lt ... ). Piesele ou rost donate muzeului de Inspectoratul Căilor Ferate pentru construirea
lirtiei nord·sudicil. A. ~lozsolics tn lucrnren amintită publică cele trei piese (două celturi ~i pandanli\"ul) intrnle tn ,\!uz. 'Kaţional Bp. ln anul 1872, lnn-gistrale cu nr. de inv. 162/ 1872/ 1- 3. Jm.licn\ia autoarei pentru locul de descoperire: .Somc.5 Fluss bei Satu \lare". Tot ln acensl:i lucrare
mai publică lucii două piese, topoare de luptă, găsite în anul 1871 ln Someş (-Flus~hett ") - pi.
28~5-6 . Cu tontu probabilitatea, aceste două topoare figurează ln J. Hampei (TrOu\"., poz.
2). Astăzi este greu de stabilit că este vorba de o singură descoperire sau slnt două descoperiri
dilerite. Nu este exclus să fie fost unu,
ni se pare neverosimilă descoperirea n două depozite
tntr-un inlerval de timp aşa de redus (e vorba de un an!) cu ucceaşi indicaţie de prO\"Cnicnţă:
.albia Someşului". E posibil că o parte din depozil a aju11~ la muzeu în anul l 871, iar alta ln
1872, printr-o allll calc.
" F. Ho I s le, Horlfunde Sildostcuropas, Marburg/Laha, 1951, passim; J. II am pe I.
A bronzkor emlekcl Mogyarhonban, Ir, pi. CXLllI/3; V I. l) u mi t r e s cu, Le depot de la
fin de l'âge du bronze, decouvert :\ Tăuleni, tn Dacia, V - \'l, 1935-36, p. 225 fig. 2/ 1c; iii.
P e t r e s c u-D I m b o vi ţ a, Dcpozilul de obiecte de bronz de la Tău Leni, ln A rc/1 Jfold,
I, fig. 2/1-5: l\I. Rusu, Depozitul de bronzuri de la Finaţe, ta OCD, 1960, fig. 1/5,8.
•• M. Pe t re s c u-D 1 mb o vi \ n, op. cil, p. 100 - 101.
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Din p unct de vedere cronologic celtul cu plisc dezvoltat apare l a s firşi
tul epocii bronzului şi se menţine pe tot parcursul Hallsta ttului timpuriu. 36
Luînd în considerare atît analogiile cît şi faptul că In acest spa ţiu geografic
nu cunoaştem acest tip de celt d atat în Bronz D 37, cele două exemplare din
depozitul de la Satu :\fare pot fi datate la încep utul Ilallstattuluj , în Ha
A-B.
Cu cel de-al treilea obiect s-au ocup at mai mulţi cercetători, fără să aju ngă
la o concluzie unitară, privind caracterul ş i menirea lui. La data publicării
acestei piese J. H ampei o cons id eră „ Objets indetermine", 38 iar mai tîrzi u
„podoabă - pandativ cu două capele de păsări". 39 M. R oska crede că este
vorba de capătt1l minerului unei săbii, cu capete de lebede şi că este un import
italian.40 Tot :\I. Roska foloseşte şi o altă denumire pentru piesă : „obiect de
bronz în formă de b arcă cu două capele de păsări . 41 Vasile Pârvan în lucrarea
sa monumentală, Getica foloseşte următoarea denumire: „barcă votivă cu
prolome de lebede la proră şi pupă''. 42 El atribuie acest obiect contactu lui
artistico-religios cu lumea adriatică . Cercetătorul american Step han Foltiny
în lucrarea sa de sinteză privind epoca bronzului în bazinul ca rpatic se oc up ă
cu obirrtul descoperil la Satu Mare în cadrul capitolului „Die Vogelfiguren"
denumind obiectul nos tru „Pandantiv" (Anhăngsel). 43
La fe l s-a ocupat cu această piesă: G.Kossack şi Hugh H cncken4\ directorul
şcolii americane de preistorie. T rebuie să menţionăm că este o piesă unică,
fără analogie în p reistoria europeană.

*

•
*

Jo anul 1963 elevu l Ladislau Devecskai a găsit în ca ntităţile de fier vechi
adunate de pe teritoriul oraşu lui Satu Mare, un Lopor de luptă de bronz cu
disc şi spin şi un celt de bronz. Ambele piese au fost donate muzeului diu
Salu l\Iarc. 45
Topor de luptă cu disc şi spin. Spinul eslc tn formă conică, discul rotund, tişor tngroşat
la margini şi tăiat oblic. Porpunca ilintrc disc şi manşon este hexagonală. M::inşonul la cele
două capele are o bordură tngroşată, iar ln mijloc, pe ambele feţe, cite o proeminenµ,, Corpul
este zvelt şi subţire. Tăişul esle ştirbit. Patina e&lc verde închis.
Dimensiunile: lungimea 20,6 cm, diametrul di~cului 4,1 cm, manşonul 5,311,9 cm, corpul
1,l)l,7 cm, lăţimea ţăişului 4,2 cm. :\luzcul Satu :\lare, nr. inv. 6385, (pl. IV/2).

'' St. F ol t i n y, op. cil„ passim, :\I. Rusu, op. cil., p. 489; i\l. Petrcscu-Dlmboviţa
op. cil. p. 101.
i• T. Bade r, Dt!p61s de l'âge du bronzc lardif du nord-ouesl de la 2·ransyluanit, Rournnnie, lN\'ARCH. fasc. 6., 1971, passim.
u Vezi nota 33. c(. .J. 11 a m p c 1, Trouvai/les. p. 99, idem, Bromkor, II, p. 139.
3• .J. II a m p e I, Bromkor, II. p. 136 („csi.ing6 ekszer ket madărfcjjel ").
'° l\1. Ho s k a, Szalrnâr v{mnegyc 6skora, 1939 (extras).
" \I. R os k a, Ueperlorium, p. 256}38.
"\', Pârvan, Getica, 1926, p. 317.
• S t . F o I t i n y, op. cil. p. 110-111 pi. 76/11.
" 1-1. He n c k e n, op. cil„ passim.
" T. Bade r, Descoperiri de bronzuri ln colecţia Muzeului de istorie din Salu :\lare.
cc mu nicaren ţinută la a I li-a Sesiune ştiinţifică a mu7.cuJui din decembrie 1966 la Bucureşti-
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Toporul de luptă cu disc şi spin esle o piesă caractcrislică sfîrşitului
epocii bronzului, inceputului Hallstattului limpuriu, fiind cunoscut din
peste 150 d(• descoperiri, situate în special în Cimpia Someşului şi pe cursul
superior al Tisei. Analogiile toporului descoperit la Satu )fare, I<' găsim mai
ales in C'ldrul depozitelor de bronzuri din nord-Yestul Ronuinici, tle la Domă
neşli I. II, Ba larei, Dragomireşti, Cch ă lut. 18 ele., datate in Bronz D, ceea
cc ne sugerează încadrarea piesei noastre in această fază (Ilronz D), deşi
este o desroperire izolată.
Cc//. <'li gnur:l de înrnă1mşare dreaptă. plllcrnic l11~roşală ln formi\ de manşon. Toarla
masin'I. S<"C\iunea corpului csll• oval -olun~ită, iar '>Pr<' lliîş dn•ptunghiulan'I. Ti\işul este con, ·ex. Decorul d<• pc fe(de late ale corpului e5te alci\luil dintr-o bandă din patru linii orizontal<',
parakk. uşor r('fit•fale, sub care se aflti Urni in formă d<' triunghi. Pe fetele luguste se vede cite
o bandă alcătuită din patru linii rl"lidate. Patina, wrdc· fnchis.
D i 111 e n-; i uni: lungimea 12 cm. diametrul purii de lnmănuşare 3 x 2,5 cm, adincimca
gurii 7 cm, diam: lrul corpului l:i mijloc 3 x 2 cm, l:ilimea ldişului 4,8 cm. \lu zeul Satu ~lare
(pl. 1\'/3).

Tipul de celt cu gaura de înmănuşare drcaptrt, cu decor plastic este caracterîslic pentru depozitele de bronzuii din Ilallstaltul timpuriu din România,
Cngaria, Slovacia, Ucraina-Subcarpatică şi Iugoslavia17, dar el ajunge şi
pină în Europa de vest. .\nalogii mai apropiale se cunosc în cadrul depozitului de la Tăuteu precum şi dintr-o descoperire izolată dC' la Ben·eniJ 8 •
Pe baza depozitului de la făuteu şi a descoperirilor similare din bazinul carpato-danubian - deşi descoperirea este izolată - credem că nu greşim dacă
datîm celtul găsit la Satu ::\lare în Hallstattul n (eventual în Ila B 1 ) 49 •
Bră/ară. ln cursul anu lui 1962 un muncilor de la Fabrica „23 August"
.a donat muzeului din Satu !\fare o brăţară, găsită cu ocazia lucrărilor efectuate pentru fundaţia unei hale noi din incinta fabricii. După mărturia descoperitorului, lingă brăţară nu s-au găsit allc obiecte.
Brii.ţara
şi subţiate.

are o formă O\'ală lngroşată la mijloc cu
Patina Yerde deschis (~-a pierdut).

secţiunea

hexagonali'!. cu capelele deschise

Necropolă

ln lucrarea .,Repertoriul descoperirilor arheologice din T ransilvania"
{mss, Institutul de istorie şi arheologie, Cluj) sub numele oraşului Satu Marc,
printre allele figurează şi o informaţie privind descoperirea unei necropole
-cu „obiecte de caracter scilic", indicînd şi sursa bibliografică. Pe pagina res" T. Bade r, op. cit. passîm, (nota 37).
41
S l c p ha n F o I li n y, op. dl„ passim; F r. Hol st e, Horl{unde, passim;
J\1 ii l le r-K arpe, Beilrăge :ur Chronologie der Urnm{elder:eil nordlicll und sildlich der Alpe11
Berlin, 1959, pi. 129/ 2-4. 130/ 7.
" :\I. Pe l re s c u-D t m b o viţa, op. cil„ Ci~. 1/ 2·

" \\'. A. \', B r u an, ,Uil/eldeutscllc Hort{unde der jiingcren Bron::ezeit. Derlin, 1968,
p. 52, fig. 4135.
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peclivă din lucrarea indicată nu am găsit nici o referire la Satu Mare.

ln schimb
pe pagina anterioară, 65, este o localitate cu numele „Satumare", dar ea se
află in jud. Suceava.;;0 Greşala s-a strecurat şi într-un articol al nostru de
popularizare. 51
Tezaur de denari romani.
Descoperirea tezaurului monetar de la Satu Mare este cunoscută dintrosemnalare a arheologului J. Hampei: „Prin minister am primit un
tezaur <le monede romane descoperit la Satu Mare. Un tezaur de monede
romane provenit din părţi l e aceleea ... e cu atit mai surprinzător, cu cite mai
Ycchi. Numărul pieselor ajunse la noi se rid i că Ia 159; dintre acestea numai
una este din timpul inperiului emisă sub Severus Alexander (inceputul secolului III e.n.); dintre celelalte monede 151 de bucăţi erau denari romani
republicani. Nici o piesă nu apartinea epocii lui Augustus; multe erau însă
emisiuni de la începutul secolului 1. î.e.n„ iar şaple monede de argint imitau
in chip „barbar" tipuri de denari romani. J udecînd după denarul lui Severus
Alexander, s-ar presupune că, la popoarele barbare, monedele romane republicane rămîneau în circu l aţie chiar cîteva secole după ce au încetat de a fi
numerar curent pc teritoriul imperiului roman, înlocuindu-se astfel lipsa
unei monede proprii ... Tezaurul a intrat în Cabinetul numismalic în cursul
lunii iunie 1880. Din el n-au fost reţinu te pentru colecţia Muzeului Naţio
nal din Budapesta <lecit 20 de piese, dar concluziile istorice care se pot desprinde din studiul monedelor au recompensat cu prisosinţă, osteneala depusă
pentru cercetarea acestui tezaur". 52 In cîteva rînduri a fost prezentat ă această
descoperire numismatică într-o lucrare a noastră, apărută înaintea publicării
tezaurului. 53 Tezaurul dl' fap t a mai fost semnalat şi în alte publicaţii de specialitate,64 dar n-a constituit obiectul unui studiu special piuă în ultimul
timp. La invitaţia noastră tezaurul a fost prelucrat şi publicat de numismata
Iudila Winkler. 6s
:\u şti m nimic despre împrejurările în care s-a descoperit t ezaurul. Deşi
nu s-au reţinu t toate monedele, datorită inventarului Cabinetului numis-

scurtă

" K.
T.
12 J.
'' T.
11

He re pe y, Als6fehtr odrmegye, ll/1, p. 66.
Ba d c r, 1n S=atmdri Hirlap. nr. 15-1 (3092), 1 iulie 19i2.
Hampe I, !n ArchErt, XIV, 1880, p. 232.

Bade r, Descoperiri monetare tn Cimpia someşanil, Baia :\lare, 1967, p. 10.
R os k n, Repertorium, p. 256/38; 1. W i n k I c r, Contribuţii numismatice la
Istoria Daciei, tn Studii şi cercetări şliinlifiu, Cluj, VI 1-2, 1955, p. 49-50, 146, n. 153; idem,
Schat7funde riimischer Silbcrmtlnzen in Dazien bis zum Beginn der Dakerk:riege, tn Jahrbucll
fiir Numismalik und Geldgesclllchle, 1967, passim.
" I. W i n k I e r, Tezaurul de denari romani de la Satu Mare, tn Tezaure monetare din
Jude(ul Salu Mare, 1968, p. 19-36. - Avlnd ln vedere că es te singura descoperire prelucratll
şi publicată, de pe teritoriul oraşului Satu l\Iare, şi caracterul de sinteză a lucrării de faţă, redăm
rezul tatele principale ale cercetătorului clujean•
" :\f.

.3 - Studii

şi

comuniclirl
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matic, ele au fost determinate în întregime şi înregistrate în ordinea cronolu felul acesta deşi s-au pierdut 87% din monedele tezaurului, astăzi se cunosc tipurile monetare ale depozitului. I. Winkler
prelucrînd tezaurul dă ş i indicaţiile corespunzătoare după Cohen, şi tipurile
corespunzătoare din Babelon. Monedele au fost datate după cronologia stabilită de Grueber (vezi Labelul I, din lucrarea lui I. Winkler). Starea de conservare a monedelor era în general bună, numai trei piese n-au putut fi determinate, determinarea acestora a fost făcută de M. Mitrea56 . Studiind tabelul
cu repartizarea cronologică a monedelor republicane, se poate observa că
aproape o treime din totalul lor (30,18%) au fost obpnutc între anii 89-85
î.e.n. Cea mai veche monedă din tezaur a fost emisă la Roma între anii 196173 î.e.n. iar seria monedelor se încheie cu o piesă emisă în anul 40 î.e.n.
Numărul pieselor bătute după anul 85 î.e.n., scade aproape la jumătate.
- Tezaurul mai conţine o monedă, cea mai recentă emisă de Severus Alexander în anul 224 e.n. Normal, îngroparea tezaurului de la Satu Mare ar
trebui fixată după emiterea acestei piese, în sec. III e.n. In schimb numismata
1. Winkler emite o ipoteză cu totul originală. Luînd în considerare lipsa
totală a monedelor între 40 î.e.n. şi 229 c.n., o perioadă aproape de 300 de
ani, precum şi gradul de tocire redus al pieselor - conservarea lor bună.
- I. Winkler crede că avem de a face cu un tezaur monetar îngropat de două
ori: prima dată după anul 40 i.e.n., iar după ce a fost regăsit, a doua oară, după
anul 224 e.n. Ni se pare verosimilă această ipoteză, cu o singură rezervă.
Trebuie să avem în vedere şi faptul că nu se cunosc cu siguranţă condiţiile
şi împrejură rile descoperirii, şi de aceea se ridică o întrebare: oare piesa emisă
de Severus Alexander nu a ajuns ulterior, după descoperire, în tezaur, fiind
introdusă chiar de descoperitor, sau ajunsă acolo înaintea intrării lui în muzeu?
Fireşte, un răspuns acceptabil nu se poate da, numai dacă s-ar găsi eventual, în caz că tezaurul s-a trimis oficial (cazuri similare mai există), copia documentaţiei în arhiva oraşului întocmită la expedierea tezaurului„ la minister".
Tezaurul de denari de la Satu Mare mai are o particularitate. Pe lîngă
eşalonarea cronologică a monedelor şi prezenţa denarilor zimţaţi (7 buc.).
şapte imitaţii de denari republicani, dintre care s-a putut determina
prototipul pentru trei imitaţii de denari. Pe celelalte exemplare lipsesc
urmele din legendă şi sînt emise după tipuri pe care le întîlnim la mai mulţi
monetari. După M. Mitrea s-ar putea preciza originalul ce a stat la baza
şi a celorlalte patru imitaţii din tezaure rămase deocamdată nerezolvate.
Toate acestea nu influenţează cronologia tezaurului, fiindcă s-a putut stabili
că redau tipuri din secolul II î.e.n. şi din prima j umătate a secolului I. î.e.n.
Din punct de vedere stilistic, imitaţiile din tezaurul de la Satu Marc se apropie de celelalte piese semnalate în cuprinsul diferitelor tezaure, dintre care
unele au fost descoperite chiar în vestul României (Codlea, Satu Mare).
I. Winklcr crede că ele au fost bătute în acelaşi atelier. Descoperirea imitalogică stabilită de Mommsen.

" Lucrarea Iuclilei Vliokler a fost
voi. V, 1971, p. 440-441.

recenzată

de Bucur Mitrea tn, Studii

mismalică,
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de denari romani în diferite localităţi ale Daciei - cca mai mare imporo au cele 10 stanţe, găsite în cetatea dacică de la Tilişca - confirmă
concluzia la care a ajuns C. Daicoviciu în sensu l că : „ lmita~iile ele denari
romani găsi le în Dacia ... prezinlă mai mull o importanţă pentru cunoaşte
rea progresdor realizate ele daco-geţi în lchnica monetară; efl după cit se
parc, n-au fosL emise în D acia de clilre autorităţile ccntrn lr, ci au fost bătute
de călre căpelenii locale" (Istoria României, I. 1H60, p. 276).
Aşa cum s-a văzut, tezaurul nostru se încadrează perfect în alte descoperiri similn re din Dacia, ceea ce ne îndrcptăicşlc să presupunem că aparţi
nea unui trib local. (PI. V/ 1).
Tezaurul monetar republican, descoperit la Satu-Ma re şi ascuns după
anul ~O î.e.n„ are o importanţă deosebită, deoarece, completează harta de
răspindire a monedei romane in vremea lui Burcbista în părţi l e sătmărene.
tan ţă

Monedă romană imperială

ln anul 1960 pe strada Pioncrilor din Satu Mare în grădina bisericii
Hildegarda, a fost găsită o monedă de argi nt em i să în timpul lui Traian.;-,7
Piesa a fosl găsită şi donală muzeului din Satu Marc de Francisc Puskâs.

Descrierea piesei
Troianru
Au. IMP Ci\ES NERVA TRAIAN AUG GERM
Capul lmpăratului laurat spre dreapta.
R11. P~ITHP COS 1111 PP
\'ictorie, cu ramuril de palmier şi coroanil, mcrglnd spre dreapta.
Arginl. Greutat ea 2,85 g d iam. 19,25 mm. Conservarea bună.
Cohen*, 24 1. Anul 101 - 102.

J1oneda descrisă mai sus, bătulă înlrc anii 101 - 102, de împăratul Traian, aduce o contribuţie modcslă lu răspîndirea monedelor romane imperiale
în nord-vestul Transilvaniei.

Monedă romană imperială

Constantinus II, bronz unic,
(pi. V/2) 68
facem

„ T.

după

Ba d c r,

Dc.~coperîri

lnsemnările

noastre

emisă

la Sirmium înlre anii 351 - 354.

monetore. p. 10. Piesa, ln prezent

dispărulil.

Descrierea o

păstrate.

" lnl. Gh. Laz.în şi z. Szilngyi. - Moneda n fost găsiti'!, acum aprx. zece ani ln urmii, de
un ele\, pe str. Ghioceilor (capătul nordic) ln grădină, tn timpul săpăturilor de pămtnt, primă
vara.
3'
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Aşezare prefeudală

cu cî\iva ani, cu prilejul unor lucrări agricole pe lerenul CAP
calitalea lucrărilor efectuale, inginerul Iosif Katona
solului urmele unei aşezări antice. Prin grija sa au
fost recoltale o serie de materiale, fragmente de vase, chirpic, ele., şi preclalc
instituţiei muzeale sătmărene. O deplasare la faţa locului efccLuată în anul
1969, a dus la indcntificarea unei aşezări anticesituată înapropiereapunclului numit „Pă du rea Noroieni" {Sârerclo).
ln

urmă

„So meşul", 594tverificînd
sesizează la suprafa\a

Situarea

geogra fică şi topografică

a

aşezării

Punctul numit „Pădurea Noroieni", locul unde se găseşte aşezarea cerse a fl ă la o distanţă de aproximaliv 7 km, de cenLrul municipiului
Salu Mare, în partea nord-estică a oraşul ui , în dreapta drumului Satu l\Iare\ficula, şi la c:st de Pădurea Noroieni. La nord-est de punctul numit Sărret
la o distanţă de aproximativ 1- 1,5 km, curge pirîul Sar, la vest se află Pădu
rea Noroieni şi cîteva case răspîndite pe dreapta drumului Satu .\Jare-Micu la,
la sud-est, aproximativ la 1 km, se află calea ferată Satu Mare- :\1icula, iar
la sud-vesL oraşul Salu Mare. Spre sud de punctul noslru, la 955 mele la cannlul de irigaţie se află un puncl trigonometric: un turn de observaţie.
Aşezarea din anlichilate se întindea pe Cîmpia Someşu lui , coufigura\ia
terenului [iind plată şi destul de joasă. aslfel încîl în timpul inund aţi ilor
din 1970 a fost acoperită cu apă. N-am putut observa nici o ridicătură de
teren care ar fi indicat eventual centrul aşezării. Spre sud-est, la 2-3 km
există un punct ridicat (neacoperit de ape în 1970), dar aici n-au fost surprinse
urme de cultură materia lă. ln anul 1970, după inundaţii, locul aşezării a fost
lăiat dreptunghiular ele dou ă canale de drenaj, care conduc apele adunate
spre Sar.
Luincl în considerare răspîndirca cioburi lor la suprafaţa solului şi astratului de cullură care apare în canalele de drenaj, pulem afirma că aşezarea
are o lungime de 1- 1,5 km şi 500 - 600 m lăţime. De fapt răspindirea fragmentelor ceramice la suprafaţă este foarle sporadică. Am găsit doar un si ngur
punct pe marginea unui loc mlăştinos (60 X 90 m), astăzi deseca t, unde frecvenţa cioburilor este mai mare decît în altă parte.
cetată,

D escrierea cercetărilor din 1972
ln cadrul acţiunilor intreprinse de noi pentru cercetarea arheologică a
terenului oraşul ui Satu .\lare, în luna augusl 1972 a fost planificată o periegheză
ş i o săpătură de control în hotarul oraşului (în punctul numit Sărret), cu elevii
•• Un ajutor preţios a 111 primil ln limpul sllp:lturilor din pnrlea lovnrllşulul Gh. noy•a
CAP-lui pentru care li aducem mulţumirile noastre ~i pe această calc. - T. B t\ ,1 P r.
111-1\'. szâ7adi t clcpillcs a v:iros hatt\râban, ln Szalmâri Hirlap, nr. 166 (310·1). 15 iul. 1972.

preşedintele
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Liceului Maghiar din Satu Mare. La această ac ţiune
au participat în jur de 15 elevi.
Săpăturile au fost începute lîngă grădina lui
AnLon Uszkai (nr. casei 11 ), pe mnlul unei „mlaş
tine", sau a unui lac mic, desecat, unde se observă
o ridicare foarte uşoară a pantei iar frecventa cioburilor, aşa cum am arătaL mai sus, este mai mare.
Aici au fosl deschise două secţiuni de control
dispuse perpendicular, în scopul verificării sLratigrafîei aşeză rii , şi evenlual, descoperirii unor obiective,
adunarea unei cantiLăţi de material, necesare pentru
precum şi datarea ş i atribuirea etnică a aşezării
(fig. 1).
Sec/lunca l-a (IOX l,25m). Orienlal:l tn direcţia NE-SV.
SlratuJ de cuJlur:l apare imediat sub slratul vegelaJ actual la
0,20 m, avlnd grosime de 25-30 cm. Culoarea stralului este
neagr:l-lncltis:l. La 0,50-0,60 m adlncimc aparcsolulncdera11jnt.
Intre 8,50- 9,50 m a fost scsizal:l o groapă cu o adlncime
redusâ, 0,80 m, continlnd tnsă o canlilale de ceramicii apreciabilă.

Fig. 2. Profile1'e sec~iuni
Jor I. şi II. - Satu Marc
- Pădurea Noroieni.
III~ solul vegetal
/li/ slJ'atul de cultură
~\~I> pl\m1nt nederanjat

În slraluJ de cultură au fosl descoperile fragmente ceramice lucrate la roatll şi cu mina, o rlşni\ă de mln:l fragmentară
şi resturile unei grcuUlţi de la războiul ele tesut, sau de la o plasă
ele pescuil precum şi capul unui cui de fier.
Ceramica găsită ln sccţ.iune se poate lmpărp ln clouă mari
cnlegorii:
- ccramlcn cenuşie, sonoră, lucrată ln roală, de calitate
superioarll şi ~re de fapt, din punct de vedere statistic, domină
toată nşezarca. Unele vase au şi un slip negru. Ele aparţin unor
cWupuri, oalelor mari sau caslroanclor. S-au găsit şi două fragmente ceramice ştampilate.
- ceramica poroasă, lucrată la ronlă de calitate in rerioară,
cu supraln\a zgrunturoasil, cu mulle pietrice, degresanţi ln
pastă, arsă la roşu sau de culoare gri-lnchisă.
- 1n această secţiune s-a găsit şi un rund de oald lucrată
cu mtna.
Stcfiunea li-a (19 x l,25m). Orientarea SE-1' \T. Stratul de
cultură apare sub solul vegclal 1nlrc 20-50 cm, avtnd o
culoare neagră-lnchfad (rig. 2). S-au gă~it ln special fragmcnle
lucrate la roatll, din pastă find de culoare cenuşie, aparţinlnd
unor castroane, chlupuri, amfore, fragmente ceramice cu buza
evazată din pasUI poroasă, cu mult pietriş şi cu suprafaţa zgrunţuroasă. aparţin Iod unor oale de dimensiuni mijlocii sau mici. Un
singur fragment este lucra l cn mtna. Dom1 Crngmenle cenuşii slnt
şlampilate, avlnd ca motiv cercuri couccntricc formule din linii
incizate sau din mici dreplunghiuri. S-a găsit şi un fragment
ornameutal prin lustruire cu un moliv formal din linii lncrucişate.

Sec/iunea /li-a - (13,5X1,25m). Orientarea NE-SV.
1n profiJul canalului de drenaj, care ta.ic tn două aşezarea,
s-au găsit mai multe fragmente ceramice conturlndu-se un slrat
de culoare gri Inclusă sau neagră, care ln unele locuri are o
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grosime mai mnre. La fel, ln profilul canalului am putut observa şi conturul mai multor gropi.
La marginea acestora paraJel cu canalul, am deschis secţiunile III-VI.
Secţiunea a III-a a fost deschisă la capătul sudic, ln partea stingă a canalului. Stratigrafia
nu se deosebeşte de celelalte două secţiuni, adică sub pămlntul arabil apare stratul de cultură.
de culoare neagră în care s-au găsit doar fragmente ceramice puţine la număr şi o ta vă tntrcglbilă.

O parte din malul canalului a fost taluzată, tn scopul executării unui proiil stratigrafic.
Stratul de cultură apare Intre 0, 20-0,50 m, cu fragmente ceramice, găsindu -se şi o fusa.iolă
tronconică.

Secfirmea IV-a (10 x l ,25 ro). Orientarea NE-SV. Această secţiune a fost deschisă pe
malul drept al canalului, tntr-un Joc unde tn profil apare conturul unei gropi, avlnd o form:'i
dreptunghiulară tn sectiune. Fundul gropii este format dintr-un strat de cărbuni de 4- 5 cm
~<rosime, care suprapune un altul de pămlnt ars la roşu, avlnd o grosime ln medie 10 cm. Adîncimea gropii este 0,90 m, iar lăţimea 1,50 m. În sectiunea deschisă, groapa n-a mai fost c;urprinsă, de aceea a fost dezvelită şi porţiunea tnlre marginea malului şi secţiune. S-a constatat
o platformă de arsură, - pllmlnt ars la roşu, - şi am găsit citeva fragmente ceramice şi oase,
- probabil umane, - calcinate. Platforma de ardere, plată, se termină cu 10-15 cm tnainte de
a aHnge linia secţiunii a IV-a. Deci am prins numai o mică parte din groapll, restul fiind distrusă
de escavator ln timpul săpării canalului. A fost un mormtnt, ars pe loc, !11 groapă? Obiectivul
Ciind distrus Jn mare parte, nu putem să dăm un răspuns acceptabil.
~ (ln stratul de cultură a secţ.iunîi, Intre 0,15-0,45 cm, am găsit fragmente ceramice cCJluşii
şi zgrunţuroase la suprafaţă, fragmente arse la roşu - lucrate cu mina - şi un fragment de
rusaiolă .

Secţiunea V-a (5X1,25 m). Orientarea NE-SV. A fost deschisă pentru controlarea unui loc,
unde, ln proWul canalului, stratul de cultură părea mai inchis şi mai bogat ln urme de viaţă,
la 28 m de secţiunea a IV-a. rn stratul de cultură s-au găsit fragmente de oale de culoare gri
lnchis şi chirpici.
Secţiunea V I-a (10x1,25 m). Orientarea NE-SV. La fel şi aceasUI secţiune am deschis-o
pe malul canalului unde stratul de cultură era mai gros şi mai negru. Secţiunea nu a dat rezultatul aşteptat ci doar clleva fragmente atipice.

Ceramica
)farea majoritate a ceramicii descoperite în Pădurea Noroieni este fragmentară, sînt puţine forme de vase care au putut fi reconstituite. De aceea
este destul de anevoios să se opereze, deocamdată, o clasificare corespunză
toare a categoriilor tipurilor şi a speciilor de ceramică. Totuşi încercăm să
împărţim fragmentele ceramice ieşite la iveală cu ocazia sondajelor de verificare, a săpării canalului de drenaj şi cele culese ulterior la suprafaţa pămîntu
lui, după forma, pasta şi culoarea lor.
Ceramica găsită în Pădurea Noroieni se poate împăr~i în două mari
categorii: ceramica lucrată la roată şi cea cu mîna.
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I. CERAMICA MODELATA LA ROATA
Această

categorie de ceramică, statistic, este în majoritate absolu lă,
de cîteva fragmente lucrate cu mina. După pastă şi culoare se poale
împilrţi în urmă toarelc grupe:

faţă

1. Ceramica

cenuşie fină

Domină în toată nşezarea, depăşind atît numeric cit şi în varietalea
de tipuri celelalte ca tegorii de ceramică. Această ceramică cenuşie are o paslă
fină, aproape fără degresanţi, solidă şi sonoră, lucrată cu o tehnică superioară. La majoritatea fragmentelor, în special la chiupuri şi la castroane,
pasta este omogenă în întregi me, de culoare cenuşie, în unele cazuri, în funcţie
de intensitatea reducerii oxigenului la ardere, culoare tinzînd spre gri închis,
sau are un slip negru negricios, care d ă şi culoarea exterioară a vasului, dar
miezul pastei rămîne cenuş iu.
Fragmentele din această categorie de ceramică descoperite pînă in prezent aparţin unor chiupurl mari de provizie, castroane, străchini ş i unor
oale de diferite mărimi.
Chiupurlle sînt de culoare cenuş i e, de dimensiuni mari, cu buze răsfrînlc
mai spre exterior, cu o bordură plată sau uşor curbată. In unele cazuri ele
sînt evazate şi spre interior. Bordura buzei uneori este ornamentală cu una
sau cu două linii ondulate. Corpul vasului intre buză şi umăr este la fel decorat. în unele cazuri esle ornament at cu benzi de linii în val, dispuse uneori
între două dungi concentrice. Fundul chiu purilor este plat. Grosimea peretelui variază între 1- 1,5 cm (pi. VIII/ 1- 5, X/ l , 3).
Castroanele de culoare cenuşie, lucrate din pastă fină, au formă aproape
ci lindrică în partea superioară, îngustindu-se brusc spre fund, într-o formă
tronconică întoars ă. Buzele sînt inelare, tăiate drept sau oblic, sau rotunjite
simplu, uneori evazate spre exterior. Au un fund inelar accentuat (pi. VI/1 - 9,
V 11/5, 7).
Din punct de vedere al ornamentaţiei putem deosebi: castroane ornamentate cu linii canelate concentrice şi paralele, pe corpul superior al vasului
(pi. VI/9, 3, X/9), cu nervura concentrică pe corp (pi. VI/ l, X/6), sau cu motive ştampilate. Motivele ştampilate se compun din: cercuri realizate din
linii incizate şi rozele făcute din mici triunghiuri sau dreptunghiuri. Cercurile şi rozetele sinl grupale simetric, într-un rînd uneori legale cu arcuri
realizate din mici dreptunghiuri incizate sau din linii simple (pi. VI/2, 4. - 6,
8, X/2, 4, 6, 8).
O altă categorie de fragmente, în special lorţile găsite aparţin unor amfore
sau ulcioare de dimensiuni mai mari (pi. VIII/6). Din oalele de diferite mă
rimi s-au păstrat doar fragmente din corp sau din fund. Unele au pastă
fiori cenuşie, altele sînt cu slip negru. Fundul lor esle inelar sau plat (VII/3, 4,
X/7, 13). Nu au ornamente. Amin tim un singur ciob cu pereţi subţiri de culoare cenuşie, ornamentat cu motive lustruite în formă de plasă.
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:!. Ceramica

roşie tină

Această categorie de ceram i că este rep rezentată doar prin cîteva fragmente din buză, fragmente din corpul vaselor şi de fund. Pasta lor este bine
arsă la roşu, uniform şi foarte rar cu slip de culoare cenuşie. Scoatem în eYidenţă trei fragmente: unul din corpul unui castron, cu pasta bine arsă de culoare, cărămizie, ornamentat cu o n e rvură îngroşată ş i cu dou ă cercuri contl'ntricc ştampale (pi. VII/6); o buză răs frînlă a unei oale de culoare cărăm i zie
şi un alt fragment din buza unei s trăchini, tăiat drept, cu marginea în lerioarii, t rasă spre interior. P asta este destul de bine şi uniform arsă, de culoare
cărămizie şi are ca dcgrasant nisip cu p ietricele mici. Pereţii au o grosime de
1 cm. Este de remarcat că fragmentul este ornamentat atît p e suprafaţa exteri oară cit şi pc cea interioară cu o linie în va l ş i pe buză cu Linii în crucişate
(pi. VII/2).

3. Ceramica

zgrunţuroasă şi

poroasli

Numeric, această categorie de ceramică este cea mai boga lă dup ă ceramica cenuşie. Fragmentele descoperite aparţin unor oale de diferite mări mi.
cu buză evazată, care prezintă o varietate mare ca formă, cu suprafaţa zgrunţuroasă, în general pasta arsă unifor m ş i cu mult pietriş, folosit ca degresant.
Culoarea fragmentelor în gen eral este gri închis, negricios, brun sau mai
rar roşcat. Nu s-a putut reconstitui nici un profil întreg al unei oale (pi. I X. I ,
2; X/5).
II. CERMUCA LUCRATA CU MlNA

ln cursul săpăturilor au fost găsite şi cîteva fragmente de vase prnnitive, poroase, lucrate cu mîna, cu pastă mai puţin fin ă, ca degresant folosindu-se pietriş şi nisip. Este arsă neîngrijită şi neuniform. Formele sînt greu
de reconstiluit pentru că nu s-a păstrat nici un fragment cu profil întreg, sau
rhiar vase întregi. Judecind după fragmentele găsite, avem de a face cu oale
de diferile mărimi, unele de culoare gri închis, al tele de culoare brun ă, vase
mai mari, probabil de provizii. Pasta este cu multe impuri tă ţi, chiar cu cioburi pisate. E le au o culoare brun-roşcată, cu pereţii de 1- 1,5 cm grosime.
S-a găsit şi un fund probabil de ceaşcă (?), lu crată cu mina, cu pastă neagră,
slab arsă (pi. I X/8). Toate fragmen tele sînt neornamentate. Nu am găs it
nici un fragment ornamen lat cu brîu alveolar.
Obiecte le

In afară de fragmentele ceramice, în secţiunile săpa te, au fost găsit<' ş i
citeva obiecte de lut, fragmente de rîşn iţă un cui de fier ş i chirpici.
ln secţiun ea III-a, la o adîncime de 0,45 m s-a găsit o fusai ol ă bitronronică, de culoare neagră, cu suprafeţele uşo r convexe. Dimensiunile: în ă l ţim ea

https://biblioteca-digitala.ro

42

2 cm, diametrul 3 cm (pl. IX/4). O al tă fusaiol ă, fragmenLară, Lot bitronconică, cu gaura de fixare deplasată a fost găsită în secţi unea a IV-a (pl. IX/10).
S-au găsit şi unele fragmente de rîşniţă, şi capul unui cui. Plalformă de chirpici nu s-a găsit, doar fragmente, aproape în toate secţiunile săpate, ceea ce
indică că locuinţele în aşezare au fost conslruite la suprafaţă. In secţiuni l e
I - II. s-au găsit şi fragmenle de greutăţi de la războiul de ţesut sau de la
:plasă pentru pescuit.
l ncadrarca etnică şi datarea ceramicii şi a aşezării

Pentru încadrarea ceramicii găsilă în aşezarea de la Satu ~fare, prezentăm
analogiile pc categorii de ceramică care ne ajută la rezolvarea unor probleme
-cum sînt: atribuirea etnică şi datarea aşezării.
O categorie de ceramică importantă din acest punct de vedere, este cea
lucrală la roată, de culoare cenuşie, sonoră. Din această categorie fac parte
numeroase fragmente de chiupuri, cu buze evazate, a căror analogii mai apropiate Ic găsim în primul rînd în această zonă geografică, 1n cadrul marelui
complex-arheologic de la Medieşu Aurit, în aşeza re 60 , la Culciu :Mare61, (jud.
Satu Marc), Călineşti 6 ~, jud. Maramureş, etc. Originea acestui lip de cerami că,
a fost mult d i scutată în literatura de specialitate, fără să se ajungă la o con-cluzie unilară. 83 Problema a fost reluată de S. Dumitraşcu, care aj unge la
concluzie că este de origine sudică, mediteraniană 54 , ceea ce este cit se poate
de plauzibil. Este adevăral şi faptul că această categorie de ceramică este
cunosculă atît in cetăţile dacice, în lumea celtică, cit şi la populaţi il e germanice.
O allă formă de ceramică, importan Lă, o reprezin Lă caslroanele ornamentate şi ştamp ilate sau neornamenlate; statistic ele sint numeroase în
cadrul aşezării noastre. Analogiile cele mai apropiate le găsim la Ghenctea85
(jud. Bihor) şi Culciu Mare.
Acceptînd atribuirea ceramicii slampila le vandanilor credem că încă
JlU s-au rezolvat toate problemele legate de complexele arheologice în care
apare această specie de ceramică, penlrucă, ceramica stamp ilată o găsim
împreună cu ceramica neştampilată de diferite categorii, cum sînt chiupurilc
lucrate la roată, de culoare cenuşie sau chiar şi ceramica lucrată cu mina.
Aceste două categorii de ceramică apar şi la Medicşul Aurit, dar fragmentele
stampilale sînt foarte putine la număr. In tot complexul, au fost găsite
•• S. Ou mi l r a ş cu - T. Bade r, Aşezarea dacilor liberi de la Medicşul .Aurii, 1967
(Oradea), pi. IV - V Ill.
11 Săplllurilc inedite ale lui J. Glodariu şi Gh. Lazin.
•• S. D u m i t r a ş c u, Noi considerll'pi asupra clocllor liberi de rpocil romană clin nordvestul Homt\nfcf, ln prezenlul volum.
n I. De r ci a, Conlribuţic la studiul cl1iupurilor de factură dacicii din secoluJ IV e.n.,
ln Apulum, V, 1961, p. 597-613.
11
Vezi nota 62.
11 S. D u m I t r a ş c u z. N â n â s i , Cern mica descoperită la Gbcnelea (jud. Bihor),
lu Salu -'1artsludii şi comunicclri, 1972, pi. L"XIl ' t -3.
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doar 2-3 exemplare. La fel nu am găsit ceram i că stampilată, la Boineşti
de unde se cunosc obiecte vandalice, - d intr-un depozit sau mormint sau în alte aşezări din zona Sătmarul ui depistate de noi. Din acest punct
de vedere aşezările se pot împărţi în două grupe: cele cu ceramică stampil ată şi cele cu ceramică nestampilată deşi nu ştim în ce măsură este
justificată această categorisire. La nivelul cercetări l or de azi la fel nu ştim
în ce măsură se poate lega această cerami că numai de o singură popul aţie. Pe de altă parte sînt unele categorii sau tipuri de ceramică, cum
sint chiupuri sau ceştile lucrate cu mina, care apar în aşezările atît cu
ceramica stampilată cit şi în aşezările excl usiv cu ceramica nestampilată.
Se pare că sîntem la începutul cercetărilor şi problema atribuirii etnice a
materialului arheologic din sec. III- IV e.n . din zona Tisei superioare şi a
Someşului inferior este mult mai grea şi complicată clecît cum s-a crezut
pînă în prezent.
Avînd în vedere cele mai sus arătate, credem că aşezarea descoperită
în hotarul oraşului Satu Mare, în punctul numit Pădurea Noroieni şi săpată
numai parţial, se datează în sec. IV e.n., eventual işi are începuturile în a
doua jum ăta te a sec. III e.n.

Fib ulă

La sfîrşitul secolului trecut, prin cumpărare, a ajuns la Muzeul Naţional
din Budapesta o fibulă în formă de „cicadă", găsită pe teritoriul oraşul ui
Salu Mare, 66 piesă inedită încă.
Fibula are corpul lung şi zvelt. La un capăt al fibulei se vede capul cicadei, format cu ajutorul liniilor adîncite, orizontale, iar ochiul este redat prin linii, crestate, oblice. Corpul este
acceulunt printr-o nervură median/I, care se îngustează spre picior. Piciorul este tn formă de
coadă de rindunică. Suprafaţa exterioară a piesei este bătută cu ciocanul. Sub corp găsim
instalat un ac pentru fixare. Lungimea 7,9 cm, lăţimea 3,6 crn {pi. V/3).

în

legătură

cu studierea acestei piese se ri dică o serie ele probleme ca:
din care a fost executat, datarea şi apartenenţa
s-au ocupat în mod deosebit arheologii Herbert
Kl1un, B. Brentjes, Z. Vinski şi J. Werner 67 şi în linii mari au ajuns la urmă
Loarele conci uzii în general asemănătoare.

răspîndirea tipului, metalul
etnică. Cu aceste probleme

" J. II am pe 1, tn ArcJiE.rC, XVII, 1897, p. 278. scria următoarele despre două piese
ajunse la Muz. Naţ. din Bp.: ~Allit6Iag Szatmăron lelt cicada fibulât es aranyozott bronzboglărt
velei utjăn szereztilnk". Pe baza acestei in!ormaţij am cerul 1n 1958 fotografia pieselor de la Muz
Nat. Bp., şi primită prin amabilitatea Juj :M. Pârduez. - In inv. se crie: OnWtt bronz eikada
fibulR, testcn es szârnyân rezgovonal cliszltessel". Piesa a fost cumpărată de la Krausz Jakab
Jnf. T. Kovacs. Nr. i11v. 12/1897)1.
07 H. K !l h n, Dic Zikadenfibeln der Volkerwanderungszeit, IPEJ(„ 1935, p. 85 şi urm.;
B. B r c u t j e s, Zur Typologie, Datierung und Ahleitung dcr Zykadenfibeln, in Wi.ss. Zeilsch.
Unio. Halle Wietlenberg, 3, 1954, p. 901; z. Vin s k i, Zikadenschmuck aus Jugoslawien, tn
Jalrr/JRGZl\I, 4, 1957, p. 136; J. W c r ne r, Zikaden aus dem frănkischcn Fraungrab im Kolner
Dom, la Germania, 1963, p. 392-395.
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Pînă în prezent sînt cunoscute aproximativ 70 de piese descoperite în
Europa. Din Transilvania, adăugînd şi exemplarul nostru, cunoaştem în
total trei descoperiri. Acest tip de fibulă este răspîndit în întreaga Europa,
dar în special în bazinul carpato-dan ubian (28 de piese) şi în zona nord-pontică
(21 de piese).
După unii cercetători fibula de tip „cicadă" îşi are ongmea în Asia
Centrală şi răsăriteană, fiind folosită ca semn distinctiv şi purtată pe căciulă.
E drept că cercetările au dovedit că motivul „cicadă" este răspîndit şi în
Egipt, Mesopotamia şi chiar în China.
Exemplarul din Satu Mare este executat din bronz, dar există piese
confecţionate din aur, confecţionate cu mare fineţe şi împodobite au pietre
preţioase.

Fibulele de tip cicadă au fost în circulaţie în linii mari între anii 400 500 e.u., dar motivuf de „cicadă" se perpetuează şi în secolele următoare.
Piesa noastră este o descoperire izolată: nu cunoaştem nici punctul de
descoperire, nici inventarul descoperii, în caz dacă a existat (Aplica de aur
ajunsă împreună cu fibula la muzeu nu este sigur că a fost descoperită impreună cu piesa noastră, acest fapt ar fi fost un sprijin în încadrarea etnică a
piesei). Nu este exclus ca cercetările în viitor să poată stabili o legătură între
~şezarca prefeudală recent descoperită în zona oraşului şi fibula prezentată•~.

11

Partea doua a

lucrării

va cuprinde descoperirile arheologice din evul mediu.
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BEITRXGE ZUR KENNTNIS DER GESCHICBTE
DER STADT SATHMAR.
ARCHEOLOGISCHE FUNDE - (I)
(Zusammenfassu.ng)

Der vorliegende Beitrag behandclt die archeologische Funde, die in
<Ier Stadt Sathmar cntdeckt wurden. In dem erslcn Teil der Arbeit handelt
~s sirh iiber folgende Funde: :'llammutzahn (Elephas primigenius}, drei Steinbeile, cine Tasse, ein Axt mit Nack<>nscheibe, ein TlillenbeiJ (Cell}, ein Annband aus Bronz, ein Hortfund (zwci Tii!Jenbeile und ein Anhangsel (Zierat),
~in romischer Miinzschatz, zwei romische kaiscrzeitlichc l\liinzen (Eiozelfunde), eine grosse offcne Sicdlung aus den II I. und IV. Jahrhunderten u. Z„
und cine Ficbel, Typ „Cicada", vielleichl aus dem V. Jahrhunderl.
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UN MORMINT CELTIC CU INVENTAR DEOSEBIT
DESCOPERIT LA CURTUIUŞENI
ZOLTAN NANASI

Între mnlerialelc celtice provenite de pc Dealul Cărămidăriei (EgeLOheg)) de la Curtuişeni, jud Bihor, o importanţă deosebită arc inventarul
unui mormînt de incineraţie descoperit înlîmp lător cu ocazia explo atării
nisipului, în anul 1968. 1 Nrcropola daco-ccllică .de la Curluişeni este bine
cunosC'ută, mai recent, prin săpăturile întreprinse acolo de Muzeul Ţării
Crişuri lor din Oradea. 2
În groapn mormîntului s-au găsit urmăloarcle obiecte:
1. Vas piriform cu pereţii arcuiţi ş i gHul îna!L. Diametrul maxim rste
mai jos de jumătatea înăl ţi mii vasului, buza inelară şi răsfrîntă, fundul cu
umbo. Vasul a fost ars neuniform şi are culoare castanie, drept decor are
două briuri în relief, aplicate pc umărul şi pe gîtul vasului (PI. XI/1).
2. Castron cu corpul arcuit, fără gît, cu buza inelară şi rotunjită, cu fundul
uşor concav, avind la mijloc un umbo mic. Este bine ars şi are culoarea neagră,
exteriorul a fost lustrnit cu multă grij ă (PI. X I/2).
3. \'as de cult în formă de cizmă, avînd culoarea neagră, o modelare şi
ornamentare deosebit de îngrijită (PI. X II). Partea superi oară reprezintă
profilul unui vas bitronconic cu p cre\.ii arcuiţi, cu gîtul aproape cilindric şi
ru buza inelară pronunţată. Vasul esle ornamentat pe umeri. )Jarginea de
sus a decorului este delimitată printr-un şir de împ unsături succesive, de la
care C'oboară o serie de triunghiuri cu vîrful în jos (dinţi de lup), umpluţi cu
împunsături succesive. Marginea i nferi oară a decorului, corespunzător diametrului maxim, este delimilată printr-un şir de semil une, mici dispuse
vertical. Parlca inferioară, cizma propriu-zisă, este despărţită de văsci oru l
de deasupra, prin tr-un inel reliefat şi ornamentat cu scmilunc verticale, adinc
incizate. Cizma este modelală după piciorul drept şi arc ca decor diferite
motive realizalc din împunsăluri. Pc căpulă sînt molive în formă de limbi
mulL alungite, orienlate oblic de la talpă şi pînă la mijlocul căputei. care
este marcată prin două şiruri de împ unsături de la inelul reliefat şi pîn5 la
Obiectele se a!Jă ln colecţia Muzeului de istoric din Săcuicni. Cu ncenstă ocazie nduccm
profesorului A. Bodogai, care a donat muzculu.i nostru aceste materiale.
Raportul \1uzeulul Tilrii Crişurilor de Ia Oradea asupra săpăturilor din anul 1968; V I ad
Zi r r a, B~ilrăge mr Kcnnfnis des kelfii;chcn latene ln Rumănlrn, Dacia, N.S„ X V, p. 1971,
171 -172, 189-195.
1

mulţumiri
1
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vîrful cizmei. Pe partea călcîiului sînt şiruri de împunsături în spiraJe simple,
sau cu un capăt prelungit vertical, şi în spirale în formă de „S" întors. La
marginea tălpii, pe deasupra unui şir de împunsături succesive, sînt săpate
un şir de semilune dispuse vertical, iar la gleznă are proeminenţe mici. Mijlocul tălpii este concav. Talpa este puţin tocită, avînd culoarea cafenie, probabil
din cauza uzurii. Acest vas ca şi altele similare, 3 vasele duble suprapusc.4
aveau o destinaţie bine determinată , legată de riturile religioase. În ceea ce
priveşte vasele în formă de cizmă, ne gîndim la credinţa celţilor în lumea
de dincolo de moarte. Această idee indică mormintele cu care de luptă la
celţi, descoperite şi la Curtuişeni, 5 sau la irlandezi şi la germanu nordici înmormîntarea în corabie. 6
Datarea mormîntului referindu-ne la vasul piriform şi la castron, n-o
putem obţine, întrucît acestea au cunoscut o largă răspîndire în cursul Lateneului B şi C. Astfel de vase au fost foarte frecvente şi pe teritoriul României. 7
.\lai cu seamă putem să ne orientăm în ce priveşte vasul de cult, 8 inedit pînă
acum la celţii din România, care are analogii mai apropiate în Ungaria la
Gâva 9, şi K6sdLO, sau în Cehoslovacia la Nimburg11 • Recipientul de la Gava
şi cel descoperit de noi prezintă multe elemente comune din punct de vedere
tipologic ca şi în privinţa decorului, dar aspectul mai îngrijit şi calitatea
execuţiei prezintă, prin varietatea motivelor de ornamentaţie şi prin fineţea execuţiei un simţ artistic mai dezvoltat şi o manieră
artistică
supedoară. Transformările care au loc în lumea celtică la sfîrşitul sec. al
IV. î.e.n., odată cu venirea noilor grupe celtice pe cîmpia de şes a Ungariei
~i în nord-vestul României, la începutul sec. III î.e.n. este firesc că produc
schimbări esenţiale în arta decorativă a celţilor de pe acest teritoriu. Se afirmă
un stil „liber" - Waldalgesbeim care valorifică combinaţia bogată a
diferitelor elemente decorative: incizii şi împunsături în spirale simple şi
în formă de „S", sau limbi alungite, motive reprezentative şi pe vasul de cult
de la Curtuişeni. 12 Nu mai puţin semnificative sînt motivele de semilune şi
dinµ de lup, de pe exemplarul prezentat, formate din linii incizate, sau din
împunsături succesive, aplicate pe umerii vaselor, frecvente la descoperirile
3 Frecvente 1n Cultura Otomani, recent s-a descoperit la Otomani un
vas ornamentat
cu Lncizii, avlnd formă de cizmă (:\luzcul de islorie din Săcuieni).
• V J a d Zi r r a, op. cil„ fig. 15/25. S-a descoperit la Bercteu şi se păstrează la Muzeul
Tării Crişurilor clin Oradea (Informaţia de la N. Chidioşan).
• M. Ros k a, Erdely regeszeti Repertoriuma, I, Cluj, 1942, p. 80- 81.
• i\I. S za b 6, A kellak nyomâban J\lagyarorszagon, Jiereditas, 1971, p. 68.
• V I n d Zi r r a, Un cimitir celtic in Nord-Vestul României, Baia-Mare, 1967; idem, Beilriige zur Kennlnis ... , p. 171-238; şi a.m.
• Ibidem, p. 191, fig. 13/3.
• 11. H u n y a d i, /{e/ldk a ]{arpâlmeclenceben, Diss. Pann„ II, nr. 18, 1944, p. 62, pi.
LXXIV /4.
10
Ibidem, p. 62.
11 Ibidem.
•t D u mî t r u B e r ci u. Lumea celfilor, Edilura Şliin/i(ică, Bucureşti, 1970, p. 177- 178:
p. 180-181; M. Szab6, op. cil„ p. 50.
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celtice din România, 13 pc teritoriul Ungarici, 14 precum şi în regiunea Rinului-Mijlociu.15 Asemănările stilistice şi motivele similare la aceste descoperiri
se datoresc prololipului originii comune, undeva în regiunea Rinul ui, de unde
au fost mişcaţi de către triburile germanice. Aşezaţi pe Cimpia Nirului ş i
piitrunzînd în Transilvania, dup ă o convieţuire nu mai lungă de douăsule
de ani, au fost asimilaţi de comunită~ile dacice,16 îmbogăţind cultura material ă
a autohtonilor.
Datarea mormîntului cu vasul de de cult la Curluişeni este posibilă cu
ajutorul a nalogiilo r tipologice şi stilistice, în primul rînd pe baza materialelor,
apar~inind subgrupei Nir-Carei de la complexul Ciumeşti, Sanislău , 17
şi cu complexul de la K6sd şi Gava; în al doilea rînd pe baza numeroaselor
referiri ale cercetătorilor noştri, la materialele celtice de la Curtuişeni. 18 Pe
aceste considerente, mormîntul prezentat, datează din L atcne C (cronologia
R. Fittioni} 19 , respectiv din a doua jumătate a sec. al III-lea şi începutul sec.
al II-iea î.e.n.
Cu prezentarea acestui material inte nţionăm să ne aducem contribuţia la
precizarea direc! iei de mişcare a tribuTilor celtice, la lămurirea origin ii lor
etnice în spaţiul apusean, la elucidarea unor probleme pri\'ind stabilirea şi
simbioza celţilor cu autohtonii, pină la asimilarea lor în etnicul dacic.

" V I ad Zi r r a, B ellriigc zur J{cnnlnis . .. , fig. 8/32, 16/27, 22/2·
" i\1. S za b 6, op. cil., fig. 33- 35.
11 G. B eh re 11 ~.
Denkmiiler des Wa11gio11cngcbielcs, Gcrmanisclre Denkmiilcr der Frilhzeil,
Frankfurt n.:\I., 1923, p. 55.
11
J. H. Crişan, Contribufii la problema etililor în Transiluauia, ln SCJV, nr . 2, 1971;
Dumitru Dcrciu, op.cit., p. 82-83; l\1. Szab6, op.cil„ p. 15-17, 50.
11
V I n d Z i r r a, Beilriige zar J(cnntnis ... , p. 189.
11
V I ad Zi r r a, Stand der Forsclwng der J(ellischen spăllatenezeil in Rumiinien, AR,
XXIll/5, 1971, p. 536, şi altele.
11
H. Pi t t I o ni, La Thene in Nicderosterreich, Wien, 1930, p. 7 1-76.
4 - SIUdU
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UN TOMBEAU CELTIQUE AVEC INVENTAffiE A
PART, DECOUVERT A CURTUIŞENI
(Resume)

Dans le patrimoine du Musee historique de Săcueni , existe l'inventaired'un tambeau celtiquc a part, de p roveniance de la colline „Cărămidăriei''
de Curtuişeni (Dcp. Bihor).
Dans l'invcntairc du tombeau, un vase antique en forme de bottc, a une
valeur exceptionclle.
Par Ies analogie prcsenter, ce tombeau date de la phase Latene C1 - C!
(R. Pittioni), c'est a dire, de la periodc, vers le fin du Ill-e siecle et a Ir-c
siecle a.n.c.
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NOI CONSIDERAŢII ASUPRA DACILOR LIBERI DE
EPOCA ROMANA DIN NORD-VESTUL ROMANIEI*
S.

DUMITRAŞCU

Întinderea dacilor în nord-vest, pîn ă în Munţii Slovaciei, este astăzi
un adevăr istoric temeinic de mons trat de cercetările arheologilor şi istoricilor
români :,.i slovaci. L La începutul secolului I e.n. în t eritoriul din partea de sudvest a Slovaciei, IocuH de daci şi celţi , pătrund q uazii d r neam germanic.~
Teriloriul din centrul Slovaciei - cu aceeaşi factură etno-demografică - este
parţial şi pe a locuri afectat de pătrunderea sarmaţi l or-iazygi 3 între Dunăre
şi Tisa, în prima jumătate a sec. I. c.n., în limp ce p art ea muntoasă a Slovaciei
continuă să fit• l ocuil ă de putătorii culturii Puchov. 4 Dacii, cel ~ii, eventual
alte elemente etnice din vestul şi partea de sud a centrului Slovaciei, din
,\lfiild. ajung sub s tăpinirca de „tip barbar" a acrslor noi neamuri libere quazii şi sarma pi-iazygi. Abia peste mai bine de jumătate de secol, în urma
cunoscutelor războaie în care se înfruntau dacii, s trîmtoraţi mult în p ă mîn tu
rile lor, ş i impără~ia cO!:Hnopo lită a Romei, Dacia intracarpati că, Muntenia
şi sudul Moldovri (adiiugîndu-sc Dobrogei şi teritoriului dintre Dunăre şi
Balcani în provincia romană ::\foesia) ajung sub slăpînirea romană. Tot acum,
~tabilindu-se grani ţa noii provincii Daci a de la Micia pc )Iureş, spre nord
~~~~~~~~- ,

• Comunicare susţlnulll Io sesiunea de comunicări „Di n istoria oraşului şl ţinuturilor
Sat.o Mare, oct. 1972.
1
S. D u m i t r a ş c u, L. l\I ă r g hi t a n, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi nord11tslu/ României din sec. III t.e.n. - II e.n., 1n Sargrlla, VIII, 1971, pp. 45-56; S. Du m îl r a ş(' u, Dacii şi neamw·i/e germanice din nord-vestul Daciei, ln Semicentenarul P.C.R. tn
IJihor. Oradea, 1971, pp. 359 381; S. Du mi l r a ş cu, Teritoriul dacilor liberi din vestul şi
nord-otslul Româniri tn vremea Daciei romane, 1972 (leză de doctorat).
• V. O n d r o u c h, Jlislorische ooraussetzungcn fiir dit Llmesforsc/11111g in der Tsehechoslou>akel, ln Limes Romanus J(onferenc Nitra, Bralislnva, 1959, pp. 63- 106 şi harto; I. B 6 no.
Beilrltgc %l/r archiieologie und Gcsc/lichle de Quaden, ln Acta Arch, XV, 1 -1J, Budapesta, 196:l,
p. 239 şi urm.; v. şi bibliografia mai veche, E. S c h w arz, Uber das Reich des Va1111i11s, in
Sudcla, \ ' II, Reichenbcrg, 1931, p . 150; idem, Wo fag dass Subenreich des Varutius? in Forschung
und Forschrille, 9, 1933, p. 35; J. K I o s e, Roms Kllenlel - Randslaalen am Reich und an dtr
Donau, W roc I a w, 1934, p. 95-114.
' M. PA r d u c z, Beilrllge wr Gerschlclite der Sarmalen în Ungarn im 11 und I II Jallrhnudert, in Acta Arc// llung, Budapesta, 1956, pp. 136-182.
' K. P i e l n, Ptîchoosk6. kullura, ln Zprtiog Cs. spolecnosll archeologicki pri Cs. AkademU
ued, V li I, 4, Praga- Nitra-Brno, 1966, p. 30-38.
~ălmilrcuc".
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Ţara Zărandului, p e Cri şu l Repede în zona de la vest de Bologa, pe l\leseş
s pre nord în dreapta Someşuhti, va rămîne un teritoriu liber - neincadra t noii provincii, locuit în nord-vest de dacii li beri ş i cuprinzind ~c tu alu l
teritoriu al Crişanei, Sătmarului, ~Iaramureşului, coltul de n ord-est al R. P. Ungare şi întreaga Slovacie răsăriteană. Aceste pămînturi libere se întindeau
şi mai spre soare-răsare, euprinzînd Galiţia şi nordul Moldovei, locuite de
cosLoboci, Moldova centra l ă stăpînită de carpi. Şi mai tîrziu, către sfirşi lul
sec. II. e.n. in estul Slovaciei se vor înfiltra neamuri germanice (vandali,
al ~i purtători ai culturii Przeworsk). la est de Tisa se formează o zonă de
intcrfer<'nţă. locui tă de daci liberi ş i iazygi, iar în răsărit se va prefigura, în
secol ul al 111-lea, noua presiune sarmată-roxolanii, german ă-goţii, gepizii
:şi turcă-hunii. )foile ce rcetă ri efectuate - conjugate de arheologi şi istorici rnmâni, maghiari, slovaci, sovietici, polonezi şi germani - ne dau posibilitatea să delim ităm aslfel, în cadrul leritoriului neocupat de romani din vest,
două regiuni locuite de dacii liberi:
a) în Yest (Slovacia de vest şi parţial partea centrală, nordul Alf0ld11lui) uncie „dacii liberi" se aflau sub domin aţia politi că a al tor neamuri libere quazii şi iazygii, deci sub o stăpînire de „tip barbar" şi
b) în est (Slovacia de est, colţu l de nord-est al R. P. Ungare, Crişana ş i
Maramureşul) unde în sec. II- III e.n. trăiau dacii liberi nesupuşi Romei,
nici unor neamuri „barbare" libere sau adeseori în raporturi de clien teHi cu
Imperiul roman.
Istoriografia românească modernă - b azîndu-se, să nu uităm, pe interpretarea, de cele mai adeseori străluci tă, a puţinelor texte antice ce aminteau
de dacii liberi, - nu a operat, după cite ştim, o atare, rea lă şi nec esară precizare, cu atît mai necesară cu cit dacii liberi (costoboci, carpi) locuiau teritorii întinse ş i în răsăritul Carpaţilor.
Gr. Tocilescn 5 scrie de „poporuln liberu alu Dacilo r"; V. Pârvan co nsacră
numeroase pagini din opera sa dacilor liberi (daci, costoboci, carpi) locuind
D acia septentri onală, fără a indica direct părţile locuite în nord-vest de dacii
liberi. 0 In Gelica V. Pârvan critică clar ş i , parc-se, pentru prima dată, teoriile
apărute sub influenţa şco lii p reistorice germane a lui G. K ossin na. „P reocupat de problema germanică pe care o trata, C. Di culescu, în cartea sa Die
GepidenILeipzig, 1922,p.29sqq.,adatoinlerpretarc absolut neadmisibil ă izvoarelor privitoare la Dacii liberi din N. Daciei romane: el crede că
prin d aci avem a înţelege, de la 250 înainte, pe gepizi , ceea ce e total
greşit chiar din punctul de v edere germanic al chestiunii: gepizii nu erau

în

şi

• G r. Toci I c s cu, Dacia înainte de romani, Buc., 1880, p. 458-459.
• P. PI\ r v an, Sulle origini de/la cioillă Romena, in L 'E11ropa Orientale, li, 4-5, Roma.
1922, pp. 3-4 . liberi Daci"; idem, Dacia", Buc., 1967, pp. 150-151 .Şi Io adl'văr dacii, ca naţiun e
politică, u-au acceptat niciodată slăplnlr,ea ro mană; cei care n-au căzut tn cele două mari ră1boaic s-au retras tn l)acin spetentrionnlă, care n -n fost niciodată atinsă <le cucerirea romană,
şi de acolo - ca ~daci liberi" - nu invadat necontenit provincia, fie singuri, fie tn tovărăşia
germanilor migrat ori ... "
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singurii locuitori acolo unde-i aşează Diculescu în acest timp. iar Dacii liberi
nu erau numai „die ausgewanderlen Daker", ci toată naţiunea gclo-carpică" 7
•.. de care se pare că D. nu are decit o vagă idee". C. Daicoviciu, în l ucrările
dedicate Daciei romane, reluînd problema raporturilor cu lumea „barbară"
din vest, est şi nord slabi l eşle, pc baza izvoarelor literare şi a unor inscripţii•
jaloane privindu-i pc dacii liberi din părţile vestice ale Munţilor Apuseni. 8
D upă cel de al doilea război mondial studiile consacrate în întregime sau
parţial dacilor liberi se înmu l ţesc. Arheologii şi istoricii români D. Berciu9 ,
I. I. Russu 10, D. Tudor11, .:\1. ~Iacrea 12, B. Mitrea 13, I. Nestor14 , I. l I. Crişan 15 ,
\"I. Zirra aduc noi dale ş i precizări de natură istorică, arheologică, epigrafică,
n umismatică, capabile să scoată din anonimat teritorii întregi şi o popu l aţie
numeroasă care timp de două sau trei secole a trăil la „umbra" Romei, a
stăpinirii romane în Dacia, populaţie cc locma mai bine de jumătate din
p5min tu rile geto-dace.
1n timp ce M. Smisko16 publi că, încă în deceniul al pat rulea a secolului
nostru, cercetări le sale asupra culturii Li pila, şi R. Vulpe face cunoscu le,
după război, săpături l e sale de la Poieneşli, nume ce va consacra vestigiile
arheologice ale carpilor din Moldova, dacii liberi de epocă romană di n Crişana
şi Maramu reş - mereu aduşi teoretic în discuţie - rămîn cunoscuţi numai
prin descoperirea întîmplătoarn făcută în gara Sintana în anul 1951 şi prin
săpătura de verificare efectua I ă în acelaşi loc în an ul 1954 de Muzeul din
Arad. Rezultatele obţinute: patru morminte de in cineraţie fa urnă, un bordei
şi Lrei gropi. Materialul arheologic a fost publicat de E . Dorner17 iar de atunci
nu s-au mai făcut săpături sistematice privind cultura materială a dacilor
' Idem, Getica, p. 287, n. 2.
• C. Daicoviciu, Problema conlinuilăţii ln Dacia, tn AISC, III, (1936-1940), l!J.111
p. 231: idem, Trans Ani, p. 97, 166, 167.
• D. Berci u. Lup/a băştinaşilor din Dacia 1mpolrioa cotropitorilor romani, tn SCIV,
li, 2, ţ951, p. 73-97.
10
I. I. Rus su, Daco-ge(ii ln Dacia roman<!, tn Sargella, III, Devn, 1956, pp. 49- 50.
" D. T li dor, Răscoalr şi atacuri "barbare~ 1n Dacia romand, Buc„ 1957, pp. 41-42, 73.
11 M. 1\1 n crea, Dacii liberi in epoca romantl, ln Apulum, V 11, 1, 1968, pp. 178- 187.
u B. J\1 i l re a, Carpii şi dacii liberi tnsec. lJ I - IV, ln Ist Rom. I. Buc., 1960, pp. 637- 647.
11
I. N c b lor. Arheologia perioadei de trecere la {tudalism pe /t riforiul R.P.R„ tn Studii,
xv, 6, 1962, pp. 1424-1'135.
•• I. TT. C r i ş a n, Zur Frage der dako-getischen Besiedlung au( dem Geblel der Slowakai,
ln Studijne Z11esll A USA V, 18, Nitrn, l 970, pp. 83-101; idem, Conllnuilalea dacictl ln Cimpla
Aradului, tn Apulum, VII, 1, 1968, pp. 246-249.
u M. S mi s k o. I<ullury Wcusntgo okresu epoki r::.ymskiego w Malopo/sce Wsehodnltj
l.wow, 1932, pp. 179- 180; l\J. S mi s k o - T. S li Ii m î r s k i - K. 1\1 y c z k o w s k i,
Maleriaux dr l'ipoque romaine au sud-est de la Polog11e, Lwow, 1934, pp. 1-33; M. S ru îs k o„
lu Arhcologilla, II, Kiev, 19·18, pp. 98- 115.
11
E. D 6 r u e r, ln Omagiu lui C. Daicoviciu, Duc. 1960, pp. 155-159.
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liberi de epocă romană, în zona Aradului de la nord de Mureş. 18 A trecut apoi
un deceniu pînă la descoperirea în nord-vestul României, în părţile Sătma
rului, pe Someş, a aşezării şi cimitirului dacilor liberi de la Medieşul Aurit,
complex arheologic important, cercetat în colaborare cu Muzeul de istorie
din Satu-Mare. 19
Aşezarea, întinsa aşezare a dacilor liberi de epocă romană de la Medieşul Aurit, centru important de olari în antichitatea pămînturilor sătmărene,
se întinde de o parte şi alta a fostei văi a Raclei, la locul numit „Şuculeu„
din hotarul l\fedieşului Aurit. Au fost dezvelite, pînă în prezent, 13 cuptoare
de ars vase, cu gropile de deservire, mai multe locuin~e şi construcţii gospodă
reşti şi cimitirul aşezării.
Noutatea descoperirii şi temporara ei singularitate în nord-vestul patriei
noastre, au implicat numeroase întrebări ce-şi căutau răspuns, şi dificultăţi
de cercetare inerente, care trebuiau afirmativ sau negativ soluţionate. Este
astăzi, bănuim, îndeobşte cunoscut că încă din anul 1964 am atribuit aşe
zarea de la Şuculeu dacilor li beri de epocă romană şi imediat postromană (sec.
II- IV e.n.). Faptele aduse în discuţie ulterior - cercetările efectuate în
staţiune, alte cercetări efectuate de arheologii români, slovaci şi maghiari au confirmat atribuirea etnică şi încadrarea cronologică propusă de noi,
rămiuînd ca în continuare, tot faptele să aducă noi elemente în confirmarea
sau infirmarea soluţiilor propuse în legătură cu elementele de detaliu ale
cercetării noastre. ln sensul celor expuse mai sus putem afirma următoarele:
· 1. Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurii nu mai este singiml. Cercetătorul bucureştean Radu Popa a descoperit în anul 1971 o aşezare aparţi
nînd dacilor liberi de epocă romană, la Căli11eşti 20 în Maramureş. Materialul
arheologic descoperit are analogii concrete la Medieşul Aurit: ceramică lucrată ct.l mîna, printre care ş i ceaşca dacică modelată la roată cu nelipsitul
chiup clrnamentat cu benzi de linii în val. ln septembrie 1972 cercetările
de la Gălineşti au fost reluate, continuate de H. Daicoviciu ş i S. Dumitraşcu;
rezultatele fiind încă inedite. Tot în acest an au fost identiiicate încă dou5
aşezări ale dacilor liberi din nord-vestul Romăniei, la Mişca în nordul judeu 1n anul 1968 a mai fost cercetată aşezarea dacică de la Moroda, de pe valea Cigherului
v. S. ·Du mitra ş cu, D. Mă I ăi e s cu, FI. Du da s, Aşezarea dacică de la kloroda din
sec. JJ-JV e.n., ln Lucrdri Şliinlifice, Seria B, Oradea, 1970, pp. 161-167; pe Crişul Negru au
fost cercetate aşezările de epocă romană şi post romană de la Coci uba Mare, j. Bihor (v. S. D u m 1t r a ş c u, Cercetări arlieologice în Depresiunea Holodului, I. Săpăturile de la Cociuba Mare,
comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Institutului pedagogic Suceava, mai, 1970) şi Rtpa, Tinca.
j. Bihor (v. S. Dumitra ş cu, Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului, II, Săpăturile
de la Ripa şi Tinca, ln Lucrări Şliintifice, Oradea, 1972, sub tipar); cimiUrul şi aşezarea de la
Oradea-Salca au fost datate ln sec. I 1.e.n. I e.n. şi nu intră tn discuţia ce o angajăm (v. discuţia
111 S. D u m i t r a ş cu, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi nord-vestul României tn sec.
JI~IV e.n. tn Lucrări Ştiinli{ice, 2, Oradea, 1968, pp. 248-249.
·
•• S. Dumitra ş cu, T. B â d e r, Aşezarea dacilor liberi de la Medeişul Aurii, Satu
J\Jare, 1967, passim; săpăturile au Jnceput tn Junie 1964 cu Ivan Iurasciuc şi au conlinuat plnă
ln 1969 cu T. Bâder; Jn anuJ 1970 şi 1971 s-au efectuat cercetări atH la "Ş uculeu", cit la Medieş
- Cetate (Castel) la care a participat şi Gb. Lazin.
•• R. Pop a, Dacii de la Călineşli, tn Pentru Socialism, Nr. 5554, clin 5. Xll-1971, Baia
Mare.
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tului Bihor şi la Nuş{alău 21 în partea de Yest a judeţului Sălaj (la apus de
\leseş).

2. Dacă ceramica lucrată cu mîna, vase-borcan ornamcnlate cu butoni
brîuri alveolare, ceştile specifice nu au ridicat nici un semn de înlrcbare
in ce priveşte atribuirea ei dacilor, ceramica modelată la roată, Iruclicre,
străchini, ulcioare şi mari vase de provizii (Krausengefassen), apărută în
acelaşi context arheologic ş i fără a se pulea opera nici o diferenţiere stra ligrarică, a ridicat unele probleme care se cereau so luţionate. Ne gîndim Îll
primul rînd la originea vaselor de provizii (pithoi, dolia). Originea lor este
~udică, mediteraneană, pe plan general ('Uropean. Nu ştiam însă în 1964 în
mod concret care sînL verigile de legătură cu lumea meridională. Intuiam pc
baza materialului descoperit în celelalte părţi ale Daciei şi în centrul Europei
di acest Lip de vas a fost cunoscut de daci încă înainte de cucerirea romană
a Dacici. Fuseseră publicate vasele dacice ş i celtice descoperite pc Dunăr:e,
Ia Budapesta-Taban, ş i GellerLhegy 11 ~, cărora cercetătoarea maghiară Eva
B. Bonis13 le-a dedicat o excelentă monografic. Alături de ceşli dacice şi vase
llorcan modelate cu mina apar constant chiupuri lucrate la roată încă în sec.
1 i.e.n. şi în sec. I e.n„ arse în cuptoare de acelaşi lip cu cele de la .Medi('Ştil
.\urit. Exista o argumentare concretă, e drept îndepărtată: dacii din Yest
)li nord-vest au cunoscut - filiera putea să fie celtică, ca şi pentru alle elemente de cultură materia l ă din La Tene-ul dacic - cuptorul de ars vase cu
picior 'median şi vatră organizată şi chiupurile modelate la roată, în că în
.:.ec. I i.e.n.
Cercetările arheologice efectuate între timp ·în aşezările şi cetăţile dacice,
dr dinainte de cucerirea romană, din partea de vest a Munţilor Apuseni, au
do\'edil că inelele argumentării noastre concrete poL fi găsite mult mai aproape
decit lumea celto-dacă de la Dunărea mijlocie. Primele frag mente ceramice
cenuşii modelate la roată şi ornamentate cu benzi de linii în val au fost descoperite inlr-o colecţie particul ară şi proveneau din aşezarea dacică de la Tăşa d,
j. Bihor. 21 ln iulie 1972 a fost cercetată sistematic, prin săpături, cetatea
dacică de la .!\larea (j. Sălaj) 25 , datind din sec. II î.e.n. - I e.n„ datată c11 monedă şi în care au api1rut fragmente de chiupuri (buze, pereţi) ornamentate
cu benzi de linii simple şi în val. Chiupurile sînt cunoscute - avem acum dovezi concrete - de dacii din nord-vestul României încă înainte de cucerirea
~i

" Aşczliri Inedite.
" A. A I l o I d I, Budapest Tortenele, Budapesta, 1942, pl. XLIV/1.
u E. B. Bonis, Dle Spălkeltlsclle Siedlung Gelltrlllcgy-Tabcin in Budapesl, Budapesta,
1969, ln Arcll l/ung, SN, XLVII, pi. III: LI/ 2, 3, 4, 5; L/5, 6, 7, 8, 9; XLVI/2; XLVI/2; XXXIX/ 1
şi XXXV lll/2.
" S. O u mit r a ş e u, Aşezilri (orli(icale şi cclilţui dacice rn partea de vest a Mun/ilor Apu,,enl, ln Crlsjp, 1972, Oradea, p p. 129- 130.
u Cercetări inedite.
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romană 28 şi desigur cu mult înainte de pătrunderea neamurilor germane în
aceste regiuni. 27
Descoperirile din părţile sătmărene ş i din Maramureş - în special ceramica l ucrată la roată -, însoţită mereu de ceramica modelată numai cu mina
ce păstrează arhetipuri autohtone vechi de un conservatism specific comunităţilor ţărăneşti, au analogii de o deosebită pregnanţă în ceramica publicată
de cercetătoarea slovacă l\I. Lamiova, din sud-estul Slovaciei. 28
Este astăzi evident pentru to~i cercetătorii oneşti că ceramica descoperită
la Medieşu l Aurit nu poale fi încadrată în aşa numita cullurr1 Bereg 29, din
simplul motiv că la Medieşul Aurit nu se lucra ceramică de tip Blazice 30,
ornamentată cu motive stampate (Stempelkeramik).
De asemenea, chiupurile din cadrul culturii Pozcworsk, cercetate de
noi prin amabilitatea colegilor polonezi în muzeele din Cracovia, Igolomia,
Nowa-Huta nu sînl tipuri, ci copii p.alide după chiupuri le din sud, dovedind
stîngăcie în execu pe şi o copiere tîrzie, neasimilată gradual ş i trainic ca să
devină o formă proprie de manifestare a civiliza~iei susamintite.
3. Cimitirul (compus din 74 de morminte plane de incineraţie, cu resturile cinerare depuse în urnă şi în groapă) a fost atribuit, în mod analog, pe
baza materialului ceramic şi a pieselor de inventar dacilor liberi de epocă
romană, deci celor care locuiau în aşezarea alăturată de la „Şucu leu". Descoperirea u nor morminte în care au fost depuse arme a ridicat problema atribuirii
etnice a cimitirului. Un autor a scris nu de mult, într-un articol de popularizare, că în mormintele de la Medieşnl Aurit au fost găsite, în afară de vase
dacice, arme, pinteni şi fibu le caracteristice pentru vandali. 31
In ce ne priveşte, pe baza analizei materialelor de epocă romană publicate în ţara noastră, R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, Uniunea Sovietică ş i
pe baza studierii concrete a materialelor arheologice din R. P. Polonă, consirlerăm că în cimitirul de la Medieşul Aurit, nu au fost elemente străine lumii
geto-dace, evident de epocă romană. Ne bazăm această afirmaţie pe urmă
toarele:
a) ceramica din cimitirul de la Medieşul Aurit (lucrată în atelierele şi
arsă în cuploarele din aşezarea a l ăturată) are analogii numai în lumea geto11 Recent O. Floca a publicat un cuplor dacic clcscoperil tntlmplător la Deva v. O.FI o c a,
Cuptor dacic de ars vast descoperif Io Deva, tn Apulum, IX, 1971, pp. 263- 269.
17 Nu este llpsit de tnsenmătale să atragem alentia cil qu:nii şi marcomanii din Cehia şi
vestul Slovacitii nu folosesc chiupul, nu le este specific.
11 M.
La rn i o v â - S c hm ie ci I ova, Romer:eillicht Siedlun9skeramik in der Slldosllowakel ln Slovenskâ Archaeologia, XVII, 2, 1969, p. 403- 491; cf. şi S. Du m I t r a ş cu t n,
Studia Universilalis Babeş-Bolyal, Ii.istoria, 2, 1971, pp. 145-148.
" D. C sa I 1 an y, Die J1ereg-lfo//11r, !n Acta Anliquact Archaeologica, X, Szeged, 1966,
pp. 87-88.
11 J.
P as t or, Sidliskovy Vyskum Bla!iciuch, în Sludijn~ Zvt11li A OSA V, 6, Nitra,
1961 , pp. 83- 108: cr. şi Sa I n m n Agnes, Spătromische gestempelle ge(lisse aus Jnlercisa,
tn Folia Archaeologica, XX, Budapesta, 1969, pp. 53-62.
•
31 K. I-lor ed l, ln l\fagazin istoric, V, 8, Buc., 1971, p. 11.

o
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dacă. Studierea materialului ceramic - şi a pieselor metalice, printre care
amnare de „lip" Przeworsk, descoperite de M. Smisko la Lipica Gorna 32, ne îndreptăţeşte să afirmăm că materialele sînt analoage în cele două cimitire. Aceeaşi ceramică lucrată cu mina şi la roată, cu precizarea că la Lipica
Goma apar unele forme, pare-se, de influ enţă ba starnă, dar şi ceşti dacice.
Nici la Medieşu l Aurit şi nici la Lipica Goma nu apar materiale ceramice
vandale. 33
b) depunerea armelor în morminte este o practică generală îndoeuropeană, regulă de la care se abat uncie comunităţi datorită unor cauze de ordin
istoric care nu intră în discuţia noastră. Dacii au depus şi ei arme (şi pinteni)
în morminte. Ne-o demonstrează cimitirul dacic de la Porolissum, 31 de dinainte
de cucerirea romană, cel mai apropiat în spaţiu şi unul dintre puţinele cercetate aproape în întregime (au fost găsite: „Sporcn, Ăxle, L anzenspitzen,
Schuhe"35), Desigur pintenul descoperit în cimitirul de la Medieşul Aurit este
de tipul sec. II- III e.n., dacii de aici nu puteau să depună în morminte în
aceste secole pinteni cu o vechime de 2-300 ani, deci de tipul celor de
la Porulissuml
c) fibulele descoperite în mormintele cimitirului dacic de la Medieşul
Aurit sînt de diferite tipuri: romane provinciale, tipuri vestice, de la Dună
rea mijlocie sau tipuri din lumea „ba rb ară" cu care veneau în contact. Sint
elemente generale de circulaţie în epocă, după cum se poate oricine uşor convinge consultînd recenta lucrare a arheologului polonez K. Godlowski 36,
privind cronologia epocii romane şi a perioadei timpurii a migraţiilor din
centru l Europei.
La Medieşul Aurit nu s-a descoperit pînă în prezent nici o fibu lă de t ipul
Straze-Sakrau87, caracteristice nu pentru vandali ci pentru cultura Przeworsk, sub care se ascundeau mai multe populaţii şi neamuri germanice şi
negermanice. Nu ne gîndim în nici un caz să respingem posibilitalea ca unele
piese de metal - şi fibu lele - să fi ajuns la Mcdieş în urma contactului cu
neamurile germane, vandali, lugi, buri, bastarni ele., dup ă cum şi piese provincial romane ajung în lumea dacică sau nedacică din nordul provinciei
sau amnare Przeworsk la L ipica Goma. Nimenea însă nu s-a gîndit pină în
prezent să atribuie pe baza fibulelor provincial-romane cimitirul de la l\Iedieşu l Aurit romanilor şi nici cel de la Lipica Gorna culturii Przeworsk.

•• 1\Iuzeul de arheologie din Cracovia, Jnv. Nr. 3422.
Cf. pentru ceramica vandali\ K. Tac k e n b erg, Die Wandalen in Niedersclllesien,
Berlin, 1925, passim.
u M. l\I acre a, ~1. R u su, D er dakischc Frledhof von Porolissum 11nd das Problem der
dakischtn Beslallungsbrliche in der Spăllatfoeuil, in Daria. IV, 1960. p. 214.
3S De aJLCcl ln majoritatea aşezărilor dacice au Cost descoperiţi pinteni v. s. Du mi l r a ş cu,
Teritoriul dacilor liberi din vestul şi nord-vestul Romtlnfri în vremea Dacici romane (teză de doctorat), nota 502 unde se dii o /istrr a acestor descoperiri.
•• K. God I o w s k i, Tl1e Chronology of file Laie Roman and Early migralion perinds
tn Central Europe, Krak6wia, 1970, passim.
•• Cf. W. S c h u I z, Ein Fibellypus der Wandalischen Hasdingen mit Brmerkungen ilber
die Prunkfibeln benachbarler Filrslenhofe der friihen VQ/kerwandernugsicil, in Jahressclirifl fiir
Alilleldtulsche Vorgtschichle, 44, Halle (Saale) 1960, pi. 55, 61, 58-60.

„
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d) dacă ceramica este dacică, ritul de înmormîntare incineraţia, înlîlnil la daci şi la alte neam uri, piesele metalice de circulaţie în epocă, exislă
un element de ritual mai puţin întilnit: aşezarea armelor sub urna mormintelor (umboul de su b urna M-41). Acest ritual are analogii în mormintele descoperite în regiunea Lwowului, la Bolotnoe şi Zvenigorod, aparţinînd culturii
Lipita , public::ite încă în 1957 de cercetătorul sovietic I.K. Sveşuikov 38 şi
datate în sec. I - II e.n. cu ceramică d acic ă ş i arme, ustensile, podoabe. Penlru
originea armelor, uneltelor ş i ustensilelor de fi er nu csle necesar să ne gîndim
Ja aria culturii Przeworsk de p e Vistula, cind este cu mult mai probabil că
avem de-a face cu centre m<'talurgice locale. asupra celui din regiunea Mukacevo atrăsese atenţia înc ă V. Pârvan, dar observaţ i a sa a rămas nelu ată în
scamă. Pe baza acestor fapte, a corob orării lor cu izvoarele literare, credem că
nu este cu totul hazardat a admite prezenţa unor elemente estice, dace, costoboce - pătrunse eventua l - în cadrul com unilăţii de la Medieş cu ocazia
evenimentelor petrecu le în jurui anului 170 e.n., a luptelor costobocilor cu
Imperiul roman. Să nu uilăm că Dio Cassius p omencşle într-un cunoscut pasaj
că „Ace laşi Sabini anus (C. Vetlius Sabini anus 1 ulius Hospes, legatul celor
trei Dacii în anul 180 e.n.) a supus şi dou ăs prezece mii de daci dintre cei din
veci nătate, care fuseseră alungaţi din ţara lor de baştină ş i erau gata să dea
ajutor celorlalţ.i , făgăduind că le va da pămînl în Dacia noastră" 89 , evcnimenle ce şi-ar putea găs i o explicare şi prin in lerpretarea mormintelor descop eri te în cimitirul de la Medieşul Aurit.
Noii veniţi par a putea fi semnalaţi la ::vledieşul Aurit, ei nu sint însf1
germani, ci daci veniţi din est, costoboci „a lunga ţi din ţara lor de baş tin ă'"
şi care îşi găsesc a d ăpos t în comunitatea de aceeaşi limb ă de la 1\Iedieşul Aurit.
Sînt întîmplări dramatice, dar care se petrec în cadrul aceloraşi coordonalc
a istoriei pămînturilor dace din care făceau parte şi p ărţile Sătmarului prin
s trălucitul monumen l aotjc care este sta~iuoea de la „Şuculeu".
Înclinarea noaslră spre o atare interpretare a izvoarelor literare conj uga te cu descoperi1rile arheologjce rămîne să fie în continuare susţinută numai
pe baza viitoarelor fapte islorice oferite de cercetarea modernă.

•• J. K. S v e ş ni k o v, Mogliilniki Lipi/koi J{u/lurl u Lwowscoi oblasti, ln Kralkie Soobscenia, 68, Moscova, 1957, pp. 68-74. fig. 24, 25, 23, 21, 22.
•• Dio Cassius, LXXII, 3, 33.
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NEW CONSIDERATIONS ON THE FREE DACIANS
FROM NORTH-WESTERN RUMANIA
(Summary)

The author presen ls the new r<'searches Laking into consideralion lhe
frce Dacians' material culturc of Roman epoch in norlh-wcslern Rumania.
l Ir insisls upon Lhe demonstration of tbc resulls of the archcologica l excava
lions from l\1 edieşul Auril, district Satu ?Ilare. T he aulhor calls allention to
thc essential diffcrence betwecn t hc free Dacians' material cullure of Roman
<·pocb and the Przeworsk culLure, being not of the same opinion in the confusion of lhose lwo culturcs. lle considers lhe continu alion of the archeologi<:al researches will b ring in new data in lhe clearing up the free Dacians'
hislory of Roman ep och from north-western R u mania.
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CERCETARI ARHEOLOGICE IN SUDUL JUDEŢULUI
SATU MARE (ZONA TAŞNAD) - I
GH. LAZIN

Pentru verificarea informaţiilor referitoare la existen \a unor aşezări şi desroperiri siluale în partea sudică a judeţu lui Satu Mare, în primăvara ş i vara
anului 1973 au fost efectuate cîleva cercetări perieghclice, urmate de cercetări arheologice sistematice, reduse însă ca amploare, mcnile să l ămurească
caraclerul şi natura unor aşezări. Amintim că această zonă a fost şi este încă
insuficien L cercetată sub aspect arbeologic. 1
Ne vom referi în continuare Ia rezultatele obţin ute în cercetarea preliminară a d ouă aşezări situate în hotarul l ocalităţii Săcăşeni, aşezări care, pe baza
materialelor rezultate în urma săpăturil or arheologice, după cum se va vedea
mai j os, se înscriu cronologic în sec. II - IV şi VIII-IX. 2
Cele două aşezări (fireşte prezentarea noastră va ţine cont de criteriul
<'ronologic) se află situate în partea nord-vesti că şi vestică a localităţii menţio
nate (vezi fig. I), în două puncte de hotar diferite.
Prima aşezare (fig. 1/ 1) se află situată pe un teren şes în partea de hotar
denumită de localnici „Drumul Cigului", la aproximativ 1,5 km nord-vest
de Săcăşen i , în apropierea drumului de cimp ce leagă această localit ate cu
salul Cig (înglobat oraşului Tăş n ad). Aşezarea antică a fost surprinsă cu prilejul 'erificării pe teren a unei informaţ ii mai vechi referi to are la aşezarea
prefeudală (vezi mai jos). La suprafaţa solului, pe o în tindere relativ, redusă,
s-au găsiL fragmente ceramice lucrate cu mina sau la roată, numeroase bucăţi
de rhirpic, precum şi o fusaiolă (fig. 3/7).
1 Unlmdt Urme de viată lnceplnd din neoJitic ptnă Io epoca prefeudală, S. Du m il r a~ cu. Sdpdturile arheologice de la Unimdl, tn Salu Mare - Studii şi comunicliri, 1969 p.
li 47; Celtdllll - Două aşezări din epoco bronzului (cultura Ot omani şi Suciu de Sus), in1or-

maţii,

T. Bader, Muzeul judeţean Satu More, cf. şi SCJV, 3, 1970, p. 497, nr. 37,
• Cu prilejul cercetărilor de teren şi a săpă turilor am luat cunoştinţă despre o serie de descoperiri din diverse epoci: a) hotarul Jocalilă\ii Celwi "Pădurea Fanaglşn", topoare de piatră din
neolitic şi perioada de tranziţie; b) Clteva fragmente ceramice dîn sec. 111- JV e.n. (informaţii
prof. V. Lo han - Cehal). Blaja (ornş Tilşnnd), din partea denumită "Jo i ţo" cu prilejul unor
planta\li de pomi Cructileri au ieşit Jo lumind mai multe materiale ceramice, topoare de piatră,
obiecte din corn, apar\inind neoliLicului mijlociu şi final. Este vorbo de aşezarea neolitică menţionată lncd de M. Roska. (Erdely rtgiszeli reptrloriuma, I, Cluj, 1942, p. 280, nr. JO). J\lalerialele
:rn rost adunate prin grija prof. A. \lcdvei - Tăşnad. Din apropierea aşezării neolitice provin
fra1tmente ceramice aparţinlnd epocii bronzului, cultura Otomani (se pare că se tncadrează ln
Otomani 11).
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Materialele ceramice găsite cu prilejul cercetării de teren se înscriu în
<:alegoria bine cunoscută a ceramicii dacice descoperită atît în aşezările din
Dacia liberă, cit şi în cele de epocă romană, fapt confirmat apoi în urma
efectuării unor secţiuni.
Au fost săpate în tola! patru sec·ţfoni (pentru orientare şi dimensiuni,
wzi fig. 2), descoperindu-se înafara materialului ceramic, Lrei lame de cuţil
din fier (fig. 3/5-6), ş i urmele unor locuinţe de suprafaţă deranjate însă în
întregime de lucră rile agricole. Nu s-a putut face o slraligrafie clară, deoarece
stratu l de cultură aflal imediat sub solul vegetal esle foarte subţire. Toate
materialele au ieşit la lum ină fără excepţie pîaă la adincimca de 0,30-0,35 m,
după care urmează solul viu (brun-roşcat).
Prezenţa locuinţelor l'Sle relevată insă fie de petele negricoase de pe suprafaţa Lerenului, fie de marea cantitate de chirpic surprinsă în cîteva locuri
(acolo de fapt unde erau siLuaLe locuinţele). l\lenţionăm că din cauza arăturilor
adînci, care au răscolit întreaga aşezare, nu s-a putut delimita conturul nici
unei singure locuinţe.
Materialul descoperit, alîL în secţiunile trasate cit ş i pe întinsul aşezării
-csle reprezentat în exclusivitate de ceramică. Aceasta se poate împărţi in
două categorii bine distincte, în funcţie de tehnica folosită la execuţia ei:
ceramica modelată cu roata ş i cea executată cu mina.
Ceramica lucrată la roată sub raport cantitativ constituie cea mai marc
parte a ceramicii descoperite. tn cadrul acesteia deosebim, sub aspectul calităţii, două tipuri: ceramica cenuşie fină şi zgrunţuroasă. Ceramica cenuşie fină
este lu crată dintr-o pastă de bună calitate, bine arsă, avînd nuanţe de la cenuşiu
deschis ş i pînă la cenuşiu închis. Dintre formele specifi ce acestei categorii,
notăm în special străchini le (fig. 3/1-4; pl. XIII/1 - 5) ş i fragmentele de oale
de diferite mărimi, avînd fundu l plat sau inelar. Ornamentaţia acestei categorii ceramice este foarte săracă, menţionăm o nervură p lasată pe un fragment
dintr-o strachină (pi. X IIl/2), precum şi un decor stampilat, aplicat d~ asemenea, tot pe o strachină (fig. 4/6; pi. XII I/4).
ln afara ceramicii fine, o altă categorie, cantitativ mult redusă, o reprezintă ceramica cenuşie, zgrunţuroasă la pip ăit. Amintim pentru această diviziune a ceramicii lucrate la roată două torţi de vase (pl. XIV/ 1-2), dintre
care una de la un recipient mare cu dou ă torţi, o formă de amforă, precum
ş i cîleYa fragmente de străchini (pi. X IV/3 - 4).
La categoria ceramicii lucrate cu roata se mai înscrie şi un fragment
dintr-un chiup de culoare negricioasă cu pereţii groşi, avînd în secţiune o
culoare cărămizie, A doua categorie a ceramicii modelate la roată conţine
în pastă nisip fin fo losit ca degresant.
Cit priveşte ceramica modelată cu mîna (fig. 4/7 - 10, pi. XIV/5-7),
se impune de la început constatarea că aceasta este cantitativ redus ă faţă
de ceramica lucrată cu roata. Ca şi colorit, deosebim ceramica de culoare
cenuş i e- n egricioasă şi cărămizie. Pasta ceramicii modelate cu mina conţine
atît nisip cit şi pietricele folosite ca dregresant, iar la unele fragmente de vase
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rea proaslă ele conservare nu permite o identificare exac tă a piesei, insă detaliile avrrsului conduc spre împ ă ralu l Vespasian (eventual Traian ?).
Dalarea, pînă în secolu l IV a aşezării, este indicată, cel pu\in în parle,
dr prczen\a decorului stampila t (în formă de cerc), plasat în p ~u'lea superioară
a unui frag incoL dintr-o sLrachină (fig. 4/6; pi. XIV/4).
C:araclC'rul restrîns al ccrceU'lrilor nu ne îngăduie, d<'o ca mdală, mai multe
considera\ii, aşezarea îşi are imp o rtanţa ci. In afara îmb ogă \irii repertoriului
aşcziirilor dacice de epocă romană şi postromană din nord-vestul R omâniei,
a~ezarea de la Săcăşenî se înscrie, clupă cunoştinţele noastre, ca cea mai
apropiatii loc ui re a n eamurilor libere de grani ţa nord-vestică a DaciC'i roma ne.
Nu este exclus însă, ci dia co nl ră, ca în viitor unele descoperiri noi ia aceaslă
zonă, sau mai spre sud. să micşoreze simţitor acea fişie nrlocuilă (30- 60 km),
C\islt•ntr1 in lre linia de apărare nordică ş i nord-n•stică a Daciei ş i aşezările
sau descoperirile ce aparţin popul a ţiilor libere, (daci, ele.), fîşie care a stat,
st• parc, su b controlul romanilor. 12
La 500 m s pre s ud de aşezarea din sec. II- IV, în holarnl aceleia ş i localilă!.i Sr1căşeni, în partea clenumill1 „Fîntîna ciobanului", pl' o suprafaţă înlin să , nu ieş it la lumin ă în urma l ucrărilor agricole o serie de fragmente de
vase <lin perioada prefeudală (rig. 1/2).13
,\şezarra de la „F intîna ciobanului" se află la poalele unei colin e care
descreşte treptat dinspre su d-es l spre nord-Yest. Chiar la poalele dealului
se află drumul de cîmp (care trece ş i peste aşezare) cc face legătu ra între
localitatea Săcăşeni şi I.A.S. - Tăşnad, F erma n r. 5, silu a lă la 700 m Yesl
de aşezare. A fost trasată o s in gură secţiune, l ungă ele 45 m, pc di rec\ia
NE - SV.
Stratul de cultură arheo l ogică se află imediat suh solul vegeta l, avînd
o grosime ce variază între 0,20- 0,25 cm, sub acest nivel apare solul viu , brunroşcal, lipsit de material arheologic. Io capătul de NE al sec ţiunii, între m.
4,50 - 7,35 (fig. 5), a fost s urprins profilul unei locui u Ic de lip sernibordei,
l ocuin! ă care a fost dezv c lil ă aproape în întregime prin p racticarea unei
casete. Locuinţa a fost u şor de sesizat deoarece umplutura ei, forma, atîl
pc profil cit ş i în secţiune, o pală de culoare negrici oasă, distingindu-se net
de restul solului.

„

ln nproplcre mai exist:'! urm ele unei locuiri dacice dar foarlc sporadice. moliv ce implică
un ele rezerve, vezi, S. D u m i t r a ş c u, Sciplll1trile ar/11:ologice de ln Unlmăl, tn Salu Mare Sfll(/il şi comu 11it:ări, 1969, p. 15; nsuprn zonei cuprinse 1nlrc hotarul Dacici romane şi uşezi!rilc
popula~illor libere (daci, sarmu\i, germuul l'lC".). v41zl Ş t. F c r c n c zi, Cu privire l a apărarea
hotarului de nord 11/ pro11/ncief Dacia (Consldrrafii arlleologice, geografice şi istorice) ln Salu 'filare Studii şi co11wnicdri, 1969, p. 92 - 108 şi tnse nmărilc de la nola 38.
•• Di:scoperiren a fost făcutil de prof. J. Sa\"a tn 1967, pe alunei sluden l ln lnslitulu.I Pedagogic Oradea. O parte a materialelor găsilc la suprafaţil se afli! ln eoll'cţia insliluţiei menţionate.
Scmnnlnreu lor iniţială ne-a ro~t rneulă de S. Dumitraşcu. I.a una din cerceU!rile de teren din
1973, tn \"edercn determinării cxncle a locului, nm fost tnsoţj\i de I. !:>a\n.
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rea proaslă de conservare nu permite o identificare exactă a piesei, însă detaliile aversului conduc spre împăratu l Vespasian (eventual Traian ?).
Dalarea, pînă în secolu l I V a aşezării, este indicată, cel pu\.in în parte.
de prezenţa decorului sta mpilat (în formă de cerc), plasat în partea superioară
a unui rragmen L dintr-o strachinft (fig. 4/6; pl. XIV/4).
Caraclerul rcsl rîns al cercetărilor nu ne îngăduie, deocamdată, mai multi'
consid<.'ra\ii, aş<.'za rca îşi arc importanţa ei. În afara îmbogăţirii repertoriului
aşezărilor dacice de epocă romană şi poslromană din nord-vestul nomani<.'i,
aşezarea de la Săcăşcoi S<.' înscrie, după cunoşt inţele noastre, ca c<.'a mai
apropiată locuire a neamurilor libere de grani\a nord-Yeslică a Dacici romane.
Nu este exclus însă, ci din conlră, ca în viilor unele descoperiri noi în această
zonă, sau mai spre sud, sft micşoreze simţi lor acea fişie nelocuită (50 - 60 km),
exislenlă între linia de apărare nordică şi nord-wstică a Daciei şi aşczărik
sau descoperirile cc aparţin populaţiilor libere, (daci, ele.), fişic care a slal,
S<' par<', sub controlul romanilor. 1 a
La 500 rn spre sud de aşezarea din sec. II- IV. ln hotarul aceleiaşi localil ăţi Săcăşen i , in parlea d(•nurnilă „Fîntîna ciobanului", pe o suprnfaţă înlinsii, au ieşil la lumină în urma lucr ărilor agricole o scrie de fragmente de
vase din perioada prdeudalt't (fig. 1/2). 13
Aşezarea de la „Fînlîna ciobanului'· se află la poalele unei coline car<'
descreşlc lreptat dinspre sud-est spre nord-\·est. Chiar la poalele dealului
se ariă drumul de cîmp (ca re . trece ş i peste aşezare) cc face kgăl ura între
localilatea Sr1că!;>cni şi 1. A.S. - Tăşnad, Ferma nr. 5, situată la 700 m vesl
d<' aşezare. A fosl trasată o singură sec~iune, lungă de 45 m, pc direcţia
NE-SV.
Stratul de cultură arheologi că se afl ă imedial sub solul vegetal, avînd
o grosime ce variază intre 0,20-0,25 cm, sub acest nivel apare solul viu, brunroşcat, lipsit de malerial arheologic. ln capătul de ~E al secţiunii, între m.
4,50-7,35 (fig. 5), a fosl surprins profilul unei locuinţ,c ele lip scmibordci,
locuinţă care a fost dezvelită a proape în întregime prin practicarea unei
casele. Locuinţa a fost uşor de sesizat deoarece umplutura ei, forma, atit
pe profil cit şi în secţiune, o pală de culoare negricioasă, distingînclu-se nel
de restul solu lui.
'

" In apropiere mai cxislli urmele unei locuiri dacice dnr foarte <;porndicr, motiv cc Implică
unele re1cnc, vezi, S. Du m i t r a ş cu, Sclpll/11rilc arllcologire de la Unlmăl, 1n Satu Marr Studii şi comunicări, 1969, p. •15; asupra zonei cuprinse tntre hotarul Daciei romane şi aşezările
populaţiilor libere (daci, sarma \i, germani etc.). 'czi Ş l. Pere n c z i, Cu privire la apărarea
Jiotarnlui de nord al pro11intlei Dada (Considera/ii arlleologice, geogrn(ice şi istorice) In Satu Jlarc Studii şi comu11icări, 1!169, p, 92- 108 şi lnscmnărilc de la nota 38.
•• Descoperirea a Cost făcută de pror. I. Sava ln 1967, pe 11lunci sludcnl la Inslilulul Peda-

gogic Oradea. O parte a rnalerialelor gi\silc la suprafaţă se artă 1n colcc\ia i11slilu\ici menponate.
Semnalarea lor Iniţială ne-a fost făcută de S, Dumitraşcu. l.a una din ccrcclăriJc de teren din
l!li3, Io vederea detcrminăru exacte a locuJui, am rost tnsoµ~i de r. Suva,
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Fin tina Ciobanului: locuinţa prefeudală, plan şi profil.
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Vatra semibordeiului se află siluată la adîncimea de 0,75 cm faţă de niYelul acLual al solului. Locuin\a este de dimensiuni relativ mici, avînd o formă
dreptunghiulară uşor rotunjiLă la colţuri, cu laturile de 3,55 x2,40 m.
In interiorul l ocuinţei s-au găsit fragmente ceramice lucrate cu roata
şi cu mina, oase, fragmente dintr-o „vatră portativă", o piatră de ascuţit
şi o fusaiolă Irigmcn tară. Cu excepţia unei bucăţi de zgură din fier nu s-a
găsit nici un obiecL de metal.
Ceramica reprezintă principalul element al invenlarului descoperit. Ea
poale fi împăr\iLă în două categorii principale: lucrată cu mina şi cu roata.
Ceramica lucrată cu mina, cantitativ redusă, este arsă oxidant, avind
o culoare cărămizie-deschisu. 1n cadrul acestei grupări ceramice, deosebim
o singură formă de vas şi anume tipstile. Acest tip de vas, are o formă circulară cu diametrul variind înlrc 18 şi 27 cm, avînd fundul îngroşat şi de obicei
mai bombat spre centru. Pereţii de regulă aplecaţi spre exterior, au marginile
rotunjite (fig. 6/ 1- 10; pl. XV). De menţionaL că nici unul dintre fragmentele
găsite (multe la număr) nu prezintă nici un motiv ornamental. In mulle cazuri
acesle Lipsii prezintă urme de ardere secundară, care provin de la întrebuin ţarca lor pe vatră.
Pasta folosită conţine ca degresant nisip, mici grăunţe de calcar şi , mai
rar, pietricele. Aceeaşi pastii a fost folosită şi la categoria ceramicii lucrate
cu roata. Ceramica lucrată la roată prezintă, sub aspectul execuţiei, două
caracleristici: ceramica de categorie inferi oară, cu pasta neîngrijit l ucrată,
arsă destul de slab şi ceramica de aspect calitativ superior, lucrată dinlr-o
pastă bună şi arsă uniform. Menţionăm că această din urmă, sub raport cantitativ, esle sensibil predominantă în comparaţie cu prima categorie a ceramicii
modelate la roată. Cu excepţia cîtorva fragmente de culoare cărămizi e-deschisă
ceramica l ucrată la roată are culoarea cenuş i e-negricioasă, cu diferite nuanţe.
Ca fo rme de vase, judecind după fragmentele păslrate, (nici un vas întreg
sau întregibil), în tîlnim oala - borcan avînd buza răsfrîn lă mai mult sau mai
pulin în afară, tăiată drept sau rotunjită (fig. 7/1 - 11). Gama motivelor
decorative de pc ceramica l ucrată la roată nu este prea l argă. Ea se rezumă
numai la ornamente compuse din benzi de linii incizate orizontal. şi în val
Frecvent, cele două elemente decorative se întîlnesc combinat, benzile de
Jinii vălurite alternind cu cele orizontale (pi. XVI). De menţionat că ornamentele se află dispuse în partea superioară a vaselor.
Aliituri de ceramica amintit5, notăm cîtcva fragmente aparţinînd unei
„vetre portative", lucrată cu mîna, dintr-o pastă grosolonă amestecată cu
mullă pleavă. Gardina vetrei este înălţată cu 9 cm, fiind rotunjită şi subţi
ată în partea superioară. Fundul este masiv, are grosimea de 3-3,5 cm.
N u prezintă nici un ornament (fig. 8).
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Fîntîna Ciobanului„l-11: profile de vase lucrate la
12: fusoială de lut, prevăzută cu motive incizate.
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Fig. 8.

Săcăşeni

-

F'întîna Ciobanului,

vatră portativă

(fragment).

Jncadrarca cronologică ş i cu lturală a materialelor descoperite la „Finlîna
Ciohanului", în lipsa unor ck mcntc mai precise. se poate face deoca mdată
numai pe baza ceramicii amintite şi a analogiilor pe care le prezintă reslurile
de cu ILu ră materială.
Dintre materialele descoperite în Transilvania, care prezintă similitudini cu cele aflate la „Fîntîna ciobanului", menţionăm aici pe acelea de la
G îmbaş 11 şi Teiuş 1 ". În parlea de sud-est a Ttansilvaniei se cunosc, de asemenea , mai mu llc aşezări, care, din punct de vedere al tipurilor de locuinţe
şi al inventaru lui ceramic, se apropie mult de descoperirea de la Săciişeni:
Cipău - Sf. Gheorghe10, Bezid, Să l aşuri1 7 , Fi li aş 16 , Hărman 19 • Pentru o zonă
•• K. Ho r c l, Ceramica slava din Transilvania, tn SCH', Ir, 1951, 2, p. 198, pi. V 11/ 11.
Jclem. p. 205, pi. vu,12.
"K. II orc dl, Sanlierul arheologic Moreşli, tn SCIV, VJ, 1955, 3-4, p. 661 - 662.
17 Z. S z e k c I y, Co11lribufli la cultura slavd 111 sec. V J I - V J Ir 111 sud-estul Transilvaniei,
tn SCIV, XII, 1962, I, p. 47- 58.
11 z.
S z c k c I y, Raport preliminar asupra rn11ltalelor sdp<lfurilor efectuate ln aşe:drile
din secolele Vl I - V I I I - I X de la Flllaş şi Poian, tn R evista muutlor, 11, 1965, nr. special, p.
148; cr. şi l\1. Comşa, Sur l'origine tl Noolulion de la civilisalio11 de la populalion romane, el
ensulte proloroumaine, aux V I-e- X-e slecles sur le lerritoire de la Ro11manie, tn Dacia, N.S., XII.
1968, p. 363-364.
19 !. Pop, ln Materiale, X, 1973, p. 244-258.

„
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geografic mai apropiată, amintim descoperirile de la Dăbîca 20 , Culciu Marc• 21 ,
Unimăl 22 şi Irina 23 •
l\olăm. de asemenea, că materialele descoperite de Săcăşe ni - „FînLîna
Ciobanului", îşi au apropieri în complexele ce aparţin aşezărilor de lip Hlinccn,
etapa mijlocie, din Moldova, datatr în sec. VII - IX 2~.
Cu toatr că multe dintre analogiile in~irate mai sus, în sprij inul dalării
aşezării de la Săcăşe ni - Fîntîna Ciobanului se înscriu în perioada sl'colt•lor
VII - VIII, în încadrarea cronol ogică a urmelor dr cultură malt•rială afl~lle
în discuţie esle necesar să ne oprim asupra fragmcnLelor din „vatra portativă" (fig. 8) menţionată mai sus. Asemrnea piese s-au gi'isit în mulle
aşezări prefeudale cncetalr, cu precăderr în :M oldova, dar şi în alte păr(i
ale \lirii. Elr sint legale de producţ i a de cereale şi prepararea hranri. 2 s .\c·c•sle
vetre au în grncral o formă patrată, iar ca dimensiuni se întîlnesc exemplare
destul de mari, cu laLura pînă la 1 m. 26
Yetrele portali\•r sint datate in general în sec. Vlll IX 27 de~i este dn·pl.
mai rar - l'lt• apar mai de timpuriu incă în a doua jumătate a sec. \'l 128 ,
după cu m se cunosc şi exemplare din sec. XI-XII. 20
Avîndu-sc în vedere analogiile amintite precum ş i descoperirea celor cîlon·a
fragmrnte cc aparţin vetrei portative, siutrm îndreptăţiţi srt consid<•rfim
că limitele cronologice în rare se încadrează locuirea prdcudaH'i de la S5C'i\şe ni „Fîntîna Ciobanului·· corespund cu secolele VI IJ - IX. Luînd in din•die
ce l ă lalt aspcrl, şi anume al aparle oenţei etnice, rezultatele obţinute pină
acum nu permit sta bilirea unor concluzii viabile. Menţionăm totuşi că pre"St. Pascu, şi colab. ,Cetatea Dclb/ca, ln .\MS,\', 1968, p. 159, 169, pi. 111 I\'.
SCIV, XJX, 1968, ·I, p. H89, nr. 83; cr. şi Dacia, N.S., 12, 1968, p. 433, nr. 68. Cer<·!•t11rile lncepule tn J967 de cillre I. Glodariu ,CJuj. au fost continuate ln 1971 de Gh. Lazln. Cu
acest prUej n-au mai fost surprinse locuinţe din perioada prefrudală-Llr1ie ci numai fragn enle
ceramice aparţinlnd epocii respective.
" S. Du m i t r a ş cu, Sdp(llurile arheologice de la Unimăt, ln Satu A/are - Studii.
1969, p. 45.
0 1n colecţia ~fazcului din Carei, se află un vas de tip borcan de dimensiuni mijlocii ,gă~il
lnllmpliltor tn localitatea Irina (lingă Carei). Pereţii slnl ornamentaţi plnă mai jos de mijloc
cu motivul liniilor ln val, inlercalale de cele simple. lnforma~ii I. Ncmeli - Carei. Descoperirea
lşi are analogii 111 cimilirul de inci11craţie de la Turdaş (judeţul Alba), cf. Joana Hi cu
\Ii bai BI ă j an, Un cimitir, de incinera/ie din sec. V J II /a Turda§ (jude/ul Alba), ln .U/ S.
X. t 97:J. nr. 17, p. 6-18. fig. 7ţ4; fig. 8/4.
" Pentru periodizarea culturii. Hlinccu, vezi tn ~pecial, l\I. Petrescu - DI mb oviţa, Considernlions sur le probleme de~ pcriodes dr la cull111e materie/Ic en Moldauie c/u V I -e.
au X-e siccles, ln RRII, Y I. 1967, 2, p. 181 - 199.
11
J. K ud r nat, Cileva date noi despre agrlcullura la slaui, ln Arheologia Jloldo11ci. I.
1961, p. 232 (discuţfa şi bibliografia referiloare la rl'lsplndina şi lntrcbuinţarca ac:<'stor pil',l').
u De exemplu în Cehoslovacia la I<lufov, vezi J. K ud r nai:, l\lu~ou - slaroslava11skl!
llradiSte vc slrcdnic/1 Ccc/r6ch, Prago, 19iO, pi. LVII (dimensiuni: 98x91 cm).
" l\I irc l' a D. l\I alei, Conlribufii la cunoaşterea ceramicii slave de la Suceava. in SC!\'.
X. 1959, 2, p. 423; i\. :-.:iţu, Em. Zaharia. O. Teodoru, ln 1\.Jaleriale, VI, 1959, p. 535, vezi şi nota :J.
O a a G b. T e o dor şi I. l\1 i t r ca, Cercetări ar/reologice ln aşezarea pre(euda/<1 de
la Loma - Doro/roi, tn Ar/reologia 1'1oldoll(/, IV, 1966, p. 279 291.
" .')anlitrul Garvăn (Dinoge//a) ln SC/\' , III, 1952, p . 361 si urm.; SCJV, X. 2, 1959, p.
423 şi nota 1; Arheologia l'\Joldnuci, I, 1961 p. 232.
·
11

„
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zenţa populaţiei

autohtone ca şi simbioza ei cu noii veniţi, slavi în special,
în ultimele secole ale pri mului mi leniu al erei noasLre, poate fi sesi zată deocamdată prin ex istenţa, înlr-o largă serie de descoperiri, a ceramicii de calitate l ucrată cu roata rapidă 30 • Această calegorie a ceramicii o înlilnim bine
reprezentată în cadrul aşezării de la Săcăşeni.
Faplul că cercetări l e din aşezarea prefeuda l ă discutaLă mai sus au deocamdată, aşa după cum s-a subliniat, un caracter de sondaj , nu se exclude posibilitatea ca în viitor, pe măsura amplificării săpături lor, să rezulle noi el~
mente în sprijinul cronologiei şi apartenenţei etnice.

•• M. Rusu, Note asupra rela/illor cullurale dintre slavi
silvania (sec. VI-X), 1n Apulum, IX, 1971, p. 713- 730; 721.
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şi

popula/ia

romanică

din Tran-

DES RECHERCHES ARCHf:OLOGIQUES AU
MIDI DU Df:PARTEMENT SATU MARE
(ZONE TAŞNAD)

(I)
Resume

Sont prcsentcs Ies resultats de certaines rechercbcs archeologiques entreprises au midi (au sud) du dcpartcmcnt Satu )fare, zone insuffisamment rechcrchcc au point de vue archeologique. Les fou illes effectuees a la limite
de Ja localitc Săcăşeni dans deux points differents (tous Ies deux etant situcs
au nord-ouesl de la localite menLionec) ont abouli a la decouvcrle des deux
habitals humains, encadres chronologiquement sur la basc des materiaux
lrouves, et des anologies apportees a l'appui de la datation d u 111-e- IV-e,
du VII I-e- IX-e siecle.
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STAMPE MEDIEVALE REPREZENTIND
CETATEA SATU MARE AFLATE IN
COLECŢIILE BIBLIOTECII ACADEMIEI.>!<
LIVIA BACARU

Istoria, în lunga ş i sinuoasa ei desfăşurare, a hărăzit cetăţii dia.Satu Mare
<:a în toate timpurile şi sub toate stăpînirile să fie aşezată la margine de împă
ră\ji. Din această pricină ea a avut de-a lungul vremurilor o existenţă zbuciumată, fiind supusă mereu ciclultri: distrugere, renaştere, înflorire.
Despre începuturile aşezării , despre rosturile ei, despre oamenii care au
trăit aici, s-au aflat, rînd pe rînd, ştiri noi şi continuă să se descopere şi în
.zilele noastre urme ale vieţii desfăşurate pe aceste meleaguri cu multe veacuri
in urmă. Sînt mărturii că Satu-:\Iare a avut dintotdeauna un rol de centru
strategic şi economic al regiunii, poziţie pentru care mulţi au căutat să-l
stăpînească. În luptele duse pentru posesiunea lui sau pentru nenumăratele
cuceriri ş i recuceriri ale Transilvaniei , cetatea a fost adesea obiectul asediilor
şi devastărilor, cînd dintr-o parte, cînd dintr-alla, popul aţia ei căzînd victimă
incendiilor şi apelor Someşului. Nu este nevoie să traducem scurtul citat
care descrie soarta lo cuitorilor în timpu l unui asediu: Miseri incolae nocturno
Jempore, incendio el clamori bus perferriti, mulii promiscue, viri, feminae, pueri
ei infanles, par/im flammis , parlim in flumine Zamos, quod oppida ipsa inlerfluil , miserabiliter perire"L.
Evenimentele dramatice care marcau transformările istorice din via·ţa
cetăţii nu puteau rămîne străine istoriografilor europeni de odinioară. ln
tipăriturile vechi din secolele XVI ş i XV J I numele şi reprezentarea ei apar
din ce în ce mai des. H ărlil e timpu lui o menţiooeazft consecvent, e drept cu
multe variante. Forma cea mai obişnllită este Zotmar şi Zatmar. Dacă lu ăm
însă ca exemplu numai operele cartografice italiene ti părite în secolul al XVT-lea
la Roma, Florenţa, Veneţia se intîlnesc şi forme ca: Zachmar, Zatmarba nia,
Zalinar, Sa/mar, Zachamar. Aceste dou ă din urm ă apar al ături pe aceeaşi
h artă, operă a lui Antonio Millo, datată 1583 2, ş i anume Satmar cu sublinierea cita = oraş, iar Zacl1amar cu mcn'ţiunea la fortezza =cetatea. Se o bservă
* Comunicare

sus~ inută la sesiunea de comunicări "Din storia oraşului şi ţinuturilor
Satu Mare, noembrie. 1972.
' Scrlptores rerum llungaricarum veteres ac genuini . .. Tornus secundus. Cura et studio
Joannis Georgii Scbwandtneri. Bibliopolae Vindobonensis, 1746, p. 407.
• F I o r i o B a n f i, I paesi romani nei monwnenli cartografici ilaliani de/ Rinascimenlo.
Freiburg i.Br., 1956, passim.

sătmărene",
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Fig. 1.

Stampă

rcprezcntînd cetatea Satu Marc la 1663.

ş1 in
obişnuită în

alte izvoare, intercalarea unei vocale în mijlocul formei Za/mar.
grario epocii. Astfel, variantele Zatinar, dintr-o hartă florentină
editată in 15773 , Zachamar, din harta citată a lui l\Iillo, şi aceea de Zolumar
folosită foarte de mult înlr-un document al palatinului şi comitelui de Solnoc,
redactat în anul 12374, ar putea co11stitui, eventual, o dovadă că - în vorbirea curentă - numele oraşului se pronunţa cu o vocală la mijloc, moşte
nită, probabil, din toponimicul originar.
Care a fost înfăţişan•a localil[tţii cu veacuri în urmă, ne-o dezvăluie
tot tipărituri l e vechi, prin stampele reproduse pe paginile lor. Este adcvrtral
că, puse una lingi\ alta, reprezentările unor oraşe sau cetăţi din evul mediu
v::id<'SC asemănări izbitoare, cei mai mul~i din creatorii lor inspirîndu-se in
lanţ, unul după altul. Desl'nul original însă trebuie să fi fost executat de un
arlist care a trecut prin oraşul respectiv, iar adi.iugirilc şi modificările intrea1c1, ca

• Idem, pnssim.

• G.
arpadiană].

W e n z c I, Arpc'ulkori 1ij okmtinylâr. (:-:ouil culegere de documente din epoca
llclcdik k!llct. 1235 - 1260. Pcsl, 1869, p. 41, doc. nr. 26.
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Fig. 2. Vedere a

cetăţii

din anul 1665.

duse de cei ce l-au copiat ulterior, pentru a crea o versiune proprie, nu puteau
prea mult realitatea, atîta cită se putea cuprinde în opera iniţială.
Din cele şapte stampe prezenta te aici, patru înfă~işează ce tatea SatuMare in două pozi\ii, iar tTei Min tiul, tustrele din acelaşi unghi. In valoroasa
şi cuprinzătoarea lucrare a lui B. Burai Despre cetatea de tip italian din Satu
Mare apărută în 1969 5 , sînt reprncluse două din ele, ambele fiind vederi ale
Sătmarului. Celelalte cinci aduse de noi sînt, fie variante ale acestora, fie
stampe noi după cum vom vedea mai departe.
Vom începe fireşte cu cele mai timpurii din ele, anume stampele apărute
în partea a doua a lucrării Ortelius redivivus el conlinualus . . . Ni.irnberg,
16656 • ln prima gravură (fig. 1) Satu-}1are este privit din latura sudică, într-un
plan mai îndepărtat, l ăsînd să se vadă rîul Someş cu podul şi turnul de strajă
al acestuia. Dincolo de zidurile cetăţii se văd clădiri mari şi numeroase turnuri,

influen~a

• B. B u r a i, Despre cetatea <le lip italian din Salu-1"\Iare, tu Salu-Mare studii şi comuni1969, p. 125-1':16, şi iJuşlra\iilc.
• Orlelius rcdioivus el conlinualus odcr der ungarische 1\riegsemporungen hislorische Beschrcibung . .. Theil I - II. Ntirnberg, 1665.

cări.
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Se apreciază că ar fi o reprezentare fidelă a l ocalităţi i. 7 P ărerea unor cercetă
l ori că stampa este opera lui Lukas Georg Schicta 8 este eronată. Monograma
L.S. din dreapta imaginii este în realitate a lui Lukas Schnitzcr, piclor şi
graYor care a lucrat in Niirnbcrg între anii 1635- 16659 • Prinlrc operele
ilustrate de el se numără ş i Tiirckische und Ungarisrhe J(ronika din 1663 şi
Orlelius redillilJus din 1665. Execu\ia gravurii este minuţioasă şi foarte îngrijită.

ln cea de a doua stampă (rig. 2) lu crată ele acelaşi Schnitzcr, cetatea se
Yede dinspre nord cu podeţul construit peste şanţu l de împrejmuire şi cu
fortul de apărare al porţii de acces di n această latură a cetăţii. Terenul în
pantă de sub ziduri, cu fa lii exagerate de gravor în scopul creării unor efecte
de umbră şi l umină, reprezintă, fără îndoială, locul unde se află astăzi parcul
oraşului, loc viran care se vede foarte bine într-un plan al localităţii ridicat
de Galcazzo Gualdo Pri ora Lo în an ul 1670 10 • Locul a fost cu siguranţă înclinat,
reprezentînd versantul nordic al înălţimii pe care se afla cetatea. Existenţa
acestei faălţimi a rămas consemnată în numele vechi al străzii Decebal de
astăzi căreia înainte de război i se mai spunea strada Dealului cetăţii (în
limba maghiară Vârdomb ut~a).
Ambele gravuri au fost copiale mai tirziu (fig. 3- 4) în ullimul sfert al
Yeacului al XVII-iea, inlr-o culegere de stampe flamandă Korle beschryuin9//e ... apărută la Antwerpen (Anvers) în 1680 11 . Desenele din culegere sînt
<'xecutat<' de Joannes şi Jacobus Peeters şi gravate, în majoritatea lor, de
Gasper Boullats, cunoscut desenator şi gra\'or care lucra şi pentru librari
Culegerea era editată de însuşi Jacobus Peeters, ceea cc ne duce la concluzia că scopul în care el şi Joanncs (probabil fratele lui) executau desenele era
arela de popularizare, de comercializare şi nicidecum unul artistic sau documentar. De aceea ci se mulţumesc să copieze gravuri din surse diferite, prezentindu-le înlodeauna mai mările, aduse mai în prim plan şi operînd mici
modificări neesenţiale la cîleva amănunte: unghiuri diverse de cădere a luminii, ferestre în p lus sau în minus, dimensiuni mai mari sau mai mici la
clădiri ş i turnuri din care însă nu omit niciodată vreunele. Erau, incontestabil,
foarte buni desenatori dar toate stampele editate de ei poartă marca unor
opere expediate.
Primele două imagini ale cetăţii prezen late de noi aici (fig. 1- 2) sînt
identice cu planşele XL II/ l şi XL/2 din lucrarea lui B. Burai. Celelalte d ouă
' B. B u r a i, Op.cit., p. 138.
• L u k i n i c h E m e r i c. Vezi B. B u r n i, Op.cil .. nola 48.
• G. K. N a g I e r, Dle Monogrammislen ... 13and V. Milnchcn, 1919, p. 25, nr. 13Î.
10 B.
B u r a i, Op.cil., planşa XL} 1.
11
l\orle Beschrgvinghe ende aen-wysinghe der platlsen in des(n Botck, mel ltunnen fegllen "'oordingen Slandl, ,perlinenllijck nytghebeldl, in Ooslenryck. IT' Anlwepcn, By Jacobus Peeters
C.n.)
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Fig. 3.

Fig. 4.

Stampă

Stampă

rcprezenlind cctalcn Sntu Marc

reprezentînd cetatea Satu Mare

(văzută

(văzută

dis pre est).

dinspre nord).
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Fig. 5.

Stampă

rcprezccntînd Mintiul.

(fig. 3 '1) nu sînL reproduse acolo dar în nolc se fac unele referiri asupra lor. 12
Gravurile consacrnle Minliului, în număr de trei, urmează accenşi rilieră, de la prololipul lui Lukas Schnitzer, l:i desenul lui Peeters şi gravura
lui noutlals.
Prima din ele (fig. 5), reprodusă după Orleli us, este ascmănăloare cu
cea din planşa XLII l/l a lui H. BuraP 3, fără să fie identică, deoarece, pe varianta noastră apar cîtcva pNsonaje, inexistente dincolo, şi dispar unele clă
diri. Eslt• posibiJ ca însuşi aulorul să fi făcut accsle modificăr i pl'ntru a crea o deose birc înlre gravurile din Tiirckische u nd U ngarische [{ ronika şi cele din Orlelius
redfoivus, lucrări apărule la intcr\'al de doi ani: 1663 şi 1665.
u J\lai menţionilm că stampa din cartea lui Anton Ernst Burckhardt, reprodusJ de B.
Buroi t11 planşa XLl/2, eRlc o uouil vt-rigil din Janţul vederilor sudice copiate una ciupii uita,
posteriollri\ chiar cul('ţ.!Crii de stampe a lui Peeters.
11 Afirnrnţia cil stampa ar reprezenta oraşul Salu J\lare şi nu Mintiul (vezi B. Burai. Op.cil .•
p. 130), lnlemeiat:'I pe rnl'n\iunea din Ll'xiconul Pallus, voi. XV, p. 463. vn trebui să fie un Indemn
pentru cercetarea mai aprofundată n problemei 1n 'iilor. Chiar dacă e~te \Orba de o repre1ent are
conven\ională, nu credem că L. Scbnit1er ar fi făcut tn acelaşi an, 1665, două gravuri diferite
pentru aceeaşi localitate. Dac.'I slampa or lnfăţişa oraşul Salu Mare ea ar trebui să fie datată
anle 1500, căci numai alunei cetatea de acolo, aşa cum o descrie L.A. J\laggiorotti .crl). patrulateră şi la fiecare colţ avea cite un turn mic". Rărnlne ca nlle r cprcz('nUIJ·i care vor .(J gllsilc ln
viilor să elucideze această coniuzie.
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Fig. 6.

Sub

Stampă

reprc..:entînd Minliul.

inscripţia . l

bbildungen der Voslung NEMBTI în Ungarn 1665, ne
din latura nordică, „celalea" l\iinliului, mult mai redusă şi mai
cea din Salu-Marc. Fără să insistăm asupra unor detalii Lehnice
de conslruirc a ansamblului subliniem, că în imagine se distinge bine alcă
Luirea din lemn a turnurilor din co l ţuri şi gardul de mărăciniş pc care B. Burai
nu-l interpretează ca atare 14 • La o distanţă destul de mare se artă o palancă
in mijlocul căreia se înal\ă poarla cu lurnul de intrare. Bisericn din centru
esle aceeaşi cu hiserica dio planul lui Priorato, uşor de identificat după poziţia laterală a turnului .
..-Copiată de Pcefrrs şi gravată de Bouttals~ după cum se vcd~· din semnă~
lurile lor, cea de a doua stampă a l\lintiului (fig. 6) a fost reprodusă în aceeaşi
culegere, !(orie Beschryvinghe ... însă mult mărită şi cu modificările obişnuite
la aceşti autori. Printre altele, la turnuri nu se mai disting pereţii din lemn,
întreaga clădire l5sind impresia că ar fi ridicată din zid. lmprejmuirca cu

redată,
simplă decît

esle

" B.

B u r a I,

Op.cif., p. 139.

6'
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Fig. 7.

Stampă rcpr~zentind

Mintiul.

wgetape este binr redatr1. În primul p lan apar cinci personaje în costum
de epocă.
Yarianla a treia (fig. 7), şi mai mare decît cea de a doua, respectă modelul
lui Schnitzer cu excepţ ia numl'.irului de ferestre şi a altor cîtcva amănunte.
Personajele au aceeaşi atitudine•, umbrn cade din acel aşi unghi şi, în genera l,
i-,e aseamănă atît de mult încîL, a l ăturală celei de a doua, par a fi create de
aceeaşi mină. Autorul desenului nu ne este dezvăluit însă ar putea fi tot
Gasper Doultats, cel care <'xecută gravura, de data aceasta în serviciul librarului Verdussen din J\mberas (Anvers) care editează, în 1688, o lucrare în
limba spaniolă: Breve y e:racla descripcion de Los reynos de I1 un gria Dalmacia

y ·' larea, junlamenle /os printipados de Transilvania, Wa/laclria, Bulgaria
elc. u destinată, probabil, \ărilor lati ne din Europa.
Printre stampele care o ilu strează figureazi't ş i acest Minliu de care am
amintit. Inscripţia NEMBTI este cop i a tă cu consecvenţă, fiind comună sub
această formă tustrelelor im agini.

„

Dreve y exacta dcscripcion de /O$ reynos de Jfu119ria, TJalmacia y Jl..forea juntamenle /os
principados de Trarnilvania, \Vallacllia, 8Hlgaria etc . .. Amberes, Por Juan DalLista \'erdussco,

\lercader de libros, y Gaspar Boullnt '• 1688.
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În lucrarea l ui Verd 11ssen este m enţi o n at şi ora ş u l Satu Mare, fără a S<'
publica şi o gravură despre el. O explicabil ă ned umerire izvoră şte din faptul
că în scurta descriere a l oca lităţi i, cu evenimenlele islorice dintre anii 15641582, este numită tot limpul un oraş mic, „pequena vill a" 16, c11 toate că este
arătat ca obiect şi teatru al luptelor pentru slăpînirea lui.
Prin cele cîtcva stampe prczenlate aici ş i nerrproduse în document.ala
lucrare a lui B. Burai, precum şi prin unele idenlificări făcute, am înce1cal
o contribuţie la iconografia oraşului Satu ~lare urmînd a o corn pi<' ta în viitor,
pe măsură cc în investigaţiile noastre vom găsi şi alte grav uri reproduse î11
lipărilurile vechi.

11

llrcve y 1.mc/<1 .•. , p. 12.
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I
QUELQUES ESTAMPES MEDIEVALES
REPRESENTANT LA CITE DE SATU-MARE
Resume

L'artiele communique sept estampes representant la cite de Satu Mare
(Satmar, Zotmar, Sachmar) depistees dans des divers ouvrages europeens
parus entre lcs annees 1665 et 1688. Appuye sur une large clocumentation ,
J'auteur fait des considerations onomastiques sur les anciennes denominations
de la viile. En analysant les estampes, îl apporte quelques identifications
topographiques et propose des recherches sur des nouveaux materiaux pour
confirmer ou infirmer l'hypotbese controversee de l'cxistcnce d'une cite a
Mintiu dans le voisinage de celle de Satu Mare.
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UN TEZAUR MONETAR DIN SEC. AL XVII-LEA
DESCOPERIT LA TffiŞOLŢ*
VI ORI CA URSU -

GHEORGHE LAZIN

Colecţia de numismatică
nouă descoperire monetară -

a muzeului din Satu Mare s-a îmbogăţit cu o
tezaurul de monede feu dale de la Tîrşo l ţ Oaş. Tezaurul, intrat în patrimoniul muzeului cu numărul ele invcnlar 11041,
este compus din 148 piese de argint.
Descoperirea se datorează lui Bice Grigore din Tirşolţ care în timpul
crectuării unor lu crări agricole a găsit 23 de monede. Un număr de 112 piese,
împreu n ă cu fragmente de vas, au fost scoase apoi la suprafaţă în urma săpă
turii efectuate de noi pe locul apariţiei primelor monede. Ulterior, alte 13
piese aparţinind aceluiaşi tezaur, cu un fragmenl de vas au fost recuperate
cu aj utorul profesorului Ioan Mişca de la şcoa la din localitate. De fapt, recuperarea întregului tezaur pe seama muzeului s-a făcut cu sprijinul unor colaboratori.
~fonedele au fost depuse într-un
Yas de lut de dimensiuni mici, care
.
}~·
,
datori I ă puţinelor fragmente găsite,
s-a putut rcconstilui cu aproximaţie,
„.
~
(fig. 1). !nă l ţimea vasu lui este de circa
,
·.&
Pl
17 cm, lă\imca la gură 9 cm, diamelrul ~
·'
~~ „
fundului 5,4 cm, grosimea pereţilor
--_-_· _:._---_--_·
,
0,3 cm, grosimea fundului (plat) 0,5 cm,
diametrul vasului 14 cm. Vasul are
culoarea galben-cărămizie, ceramica '
)J
bine arsă, buza ornamentală cu alveole,
·
H'
sub buză, la 1 cm, este prevăzul cu un
\
brîu alveolar, fragmenlele din pcre\i
'
.
§'
poartă urme de pictură.
',
Adincimea la care s-a îngropat
tezaurul este relativ mi că, de 0,25 . .fi
0,30cm.
~
Piesele tezaurului monetar de la Fig. 1. Vasul în .care s-<a găsit lezauTîrşol~ reprezintă emisiuni din sec. al
rul {recolllStituire).

ah
··-. .
b

• Tezaurul a fost descoperil tn anul 1973.
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XVII-iea, ale Poloniei, Transilvaniei, Ungariei, Tirolului, Sileziei, ·Episcopatului Olomouc, Brandemburgului, principatelor B rieg, Liegnitz, LiegnitzBrieg, oraşelor Danzig, Riga, E lbing, după cum se poate urm ă ri în lista ce
urmează. 1

I. POLONI A

Sigismund (1587-1632)
1- 2.
3-4.
5- 10.
11 - 13.
14-26.
27-28.
29-33.
3~-37.

38-41.
42.
43.
44 .
45-46.
17- 48 .
49.

50.
51-52.
53.

51-56.
r~

,) I .

58 - 62.
fi::\.

61.

63-u9.
70 - 71.
72 - 73.
74-75.
76.

de 1,5 groşi, 1020, H-C, I, 1402.
de 1,5 groşi, 1621, 11-C, I, 1422.
de 1,5 groşi , 1622, Il-C, I, 1437.
de 3 groşi, 1622, H-C, I, 1436.
de 1,5 groş i , 1023, H -C, J, 1460.
Piesă de 3 groşi, 1624, H-C, I, 1187.
Piese de 1,5 groşi, 1624, H-C, 1488.
Piese de 1,G groşi, 1625, H-C, I, 1512.
Piese de 1,5 groşi, 1625, H-C, l, 1513.
Ioan Cazimir (1648 - 1668)
Pies[t de 18 orţi, 1059, JT-C, I , 2035.
Piesă ele 6 groşi, 1661, 1-I-C, I, 2184.
Piesă ele 6 groşi, 1661, H-C, I, 2189.
Piese de 6 gro~ i, 1661. Jl-C, I, 2190.
Piese de 6 groşi, 1662, TI- C, I, 2208.
Piesă de G groşi, 1662, II-C, I, 2213.
Piesă de 6 groşi, 1662, H-C, I, 221 !:> .
Piese de 6 groşi, HHi2, H-C, I, 2216.
Pic.:.ă de 6 groţ.i, 1662. H- C. ], 2217.
Piese ele 6 groşi, 1663, H -C, I, 2244.
Piesă de 18 or\i, 1661, H-C, I, 2256.
Piese de 6 groşi, 1661, H-C, I, 2257.
Piesă de 6 groşi, 1665, H-C. I, 2278.
Piesă de() groşi, 1665, H -C, I, 2280.
l'iese de G groşi, 1G66, 11-C, I, 2296.
Piesf' de 6 groşi, 1666, 11-C, I. 2297.
Piese de 6 groşi, 1667, H-C, I. 2320.
Piese de 6 groşi, 1667, Fl-C, I, 2322.
Picsri de 6 groşi, 1667, H-C, I, 2323.
Piese
Piese
Piese
Piese
Piese

1 Peulru clelerminare: A.
R e s c h, Sicbenbiirgischc M ilnzen und Medaillen von 15 38
bis rnr Gengenw(lrl, Sibiu, 1901 (= R). Calalogue de la coleclion des mt!daillcs el monnaies polonnaises
du comic Emerie lfullcn Czapsl:i, vol. I -ll, St. Petersbourg - Paris, 1871-1872. vol. III,
St. Pctersbourg - Cracovia . 1880, voi. IV, Cracovia, 1891 (= ll -C). Unge r E mi I, Mag11ar
ercmhal6.rozo, Ujkor, IT, (1657- 1740), Buclapestn, l!J58 (= U.IJ). S-a mai folosit J. A p p c l.
J\.1ilnzen und Mcdoillen der Wellilichen Fiirslen und Jlerren aus dem Nlillelaller 11nd du Neueren

Z eii, voi. 3/11, Viena, 1824 .

·
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77- 82.
83.
84 - 88.

Piese de 18

89.

Piesă

Piesă

de 18
Piese de 6

orţi,

1668, H-C, I , 2328.

orţi, 1668, 11-C, I , 2330.
groşi, nedeterminabile.

Ioan Sobieski (1674- 1(;96)
de 18 orţi , 1677, ll-C, I, 2iJ30.
II. ELBING

90.

Gustav . l dolf (1611 - 1632)
1G31, 11-C, II, 4278. Pentru rv. legen da cf. l l-C.

Pi esă de 3 groşi,

II, 8307/an. 1632.
III. DANZIG

91.

Piesă

Sigismund III (1578- 1632)
de 18 orţi, 1624, lI-C. I, 1506.
IV. RIGA

92.
U3.

Gusllw Adolf (1611 - 1632)
de 1,5 grnşi . 1623, II-C, II, 4366. Pc rv. 2- 3
Picsf1 1,5 ~roşi, 1632, nedeterminabilă.
Piesă

V. TRi\1\SIL, .ANIA

!H.

G. Bethlen (1613 - 1629)
1G26, N-B, n, 3·12.

Groş marl',

VI. AUSTRIA

l,eopo/d T (1657 - 1705)

95.
!16.
97.
98.

Piesă

de
Pies:i de
Piesă de
Piesă de

1,5 cn.'i to r i, HHH.
1:> erei! ari, 166 L
3 crri~ari, 16611.
15 crriţari, 1675.
VII. UNGARII\

9U.
100.

Leopold I (1657 - 1705)
Piesi'i de 6 crcitari, 1669, I<-B, U . II. 475.
Piesă de 6 crci!ari, 1673, K-B, L', III, 498.
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101.
102-108.
109.
110- 114.
115.
116.
117-123.
124-125.
126.
127- 128.

4
Piesă

de 15 creiţari, 1674, K-B. U. II. 474.
Piese de 15 creiţari, 1675, K-B, U. II, 474.
Piesă de 15 creiţari, 1675, N-B, U. II, 482.
Piese de 15 creiţari, 1676, K-B. U. II, 474.
Piesă de 6 creiţari, 1676, N-B, U. II, 499.
Piesă de 6 creiţa1i, 1676, U. II. 495. Emisă la Bratislava (G.C).
Piese de 15 creiţari, 1677, K-B, U. II, 476.
Piese de 15 creiţari , 1677, N-B, U. II, 484.
Piesă de 6 creiţari, 1677, N-B. U. II, 500.
Piese de 15 crei ţari, 1678, K-B. U. II. 476.
VIII. SILEZIA

129.

Piesă

Leopold I (1657 - 1705)
de 3 creiţari, 1670 (SHS)
IX. TIROL

130.
131.

Leopold I (1657 - 1705)
de 3 creiţari, 1668.
Piesă de 3 creiţari, Moneda ruptă, pe av. LEOPOLDUS. D ... ,
pe rv .... D: B: CO : TY: 16 ...
Piesă

X. BRIEG

Georg III (1653 - 1664)
132.
Piesă de 15 creiţari, 1663.
133- 134. Piese de 15 creiţari , 1664.
XI. LIEGNITZ

135.

Piesă

Ludovic IV. (1653-1663)
de 15 creiţari , 1663.
XII. LIEGNITZ -

BRIEG

Christian (1664-1672)
136.
Piesă de 15 creiţari, 1664.
137.
Piesă de 6 creiţari, 1665.
138-139. Piese de 3 creiţari, 1669.
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Georg Wilhelm (1672- 1675)

140- 142. P iese de 15

creiţari ,

1675.

XIII. EPISCOPATUL OLOMOUC (OLMOTZ)

Carol v. Lichlenstein (1664-1695).

143- 144. Piese de 3
145.
Piesă de 6

creiţari,
creiţari,

1670.
167'1.

XJV. WORTEMBERG -

146.
147.

OELS

Sylvius Friedrich (1668 - 1697).
de 3 creiţari, 167'1.
de 6 creiţari. 1674.

Piesă
Piesă

XV. BRANDEMBURG

148.

Piesă

Fl-iedrich Wilhelm (1640-1668).
de 1/ 6 taler, 1667.

Numărul cel mai mare de monede - 89 piesr - din tezaurul de la Ti1sint bătute de regii polonezi Sigismund al 111-lea, Ioan Cazimir şi una
singură ele Ioan Sobie\ki. Un număr de 30 de piese, provenind din Ungaria,
sînl bi.itule de împăratul Leopold. Celelalte, foarte puţine la număr au
şolţ

altă pro\'enicntă.

Tezaurul conţine o singură monedă transilvăneană, un groş marc bă• tul la Baia Mare (după siglele N.B. pc care Ic poartă). Lipsa aproape totală
a monedelor transilvănene se datorează canlită\ilor mici de monedă de argint
emisă de principii Transilvaniei în sec. al XV II-iea. Din anul 1674 nu se mai
bale aici de loc monedă măruntă. 2
:\l oncde poloneze cu Yalori mici de 1,:l gro~i şi 3 groşi, sint bătute la
Blomberg (Bydgoszcz) şi poartă semnele vistierilor Nikolaus Dauillowilz
şi Ilerman Liegeza. Cei de 6 groşi de la Ioan Cazimir se înscriu în emisiunile
poloneze masive de după 1660. 3 Monedele poartă siglele A-T (Andreas Timph),
G-B-A (Giovanni Baptista Arnurelti), T-L-B (Titus Livius Barolinii) ş i
T-T (Thomas Timph) .
.Piesele de 1,5 groş i din Riga, in numilr de numai două în tezaurul de la
TirşoJt , sînl emisiuni suedeze de dup ă ocuparea oraşu lui , în 1621.

z

• E u gen C h i r i I ă, i\I irc ca drob a, Te:a11rul monetar ele la Terebeşti, sec. XV I I,
ln Tr:aurc monetare din jude/ul Salu Mau, 1969, p. 114.
' E 11 ~ e n C h i r i I ă - A u r e I S o c o I a n, Tezaurul monetar de la Ardmel, 11ec. X V I J,
ln Tr:aure şi descoperiri monetare din colu/ia Mu;;eu/u/ judeţean J!aramureş. 1971, p. 50.
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Geor g Wilhelm (1672- 1675)
140-142. Piese de 15 creiţari, 1675.
XIII. EPISCOPATUL OLOMOUC (OLMOTZ)

Carol v. Lichlenslein (1664-1695).
143-114. Piese de 3 creiţari, 1670.
145.
Piesă de 6 creiţari, 1674.
XIV. WORTE MBERG -

146.
147.

OELS

Syluius Friedrich (1668 - 1697).
de 3 cre i ţari, 1674 .
de 6 creiţari , 1674.

P i esă
Pi esă

XV. BRANDEMBURG

148.

Piesă

Fi'iedrich Wilhelm (1640- 1668).
de 1/6 taler, J 667.

Număru l cel mai mare de monede - 89 piese din tezauru l de la Tirsînt bălule ele regii polonezi Sigismund al III-iea, Ioan Cazi mir şi una
singurr1 de l oan Sobieţki. Un număr de 30 de piese, provenind din Ungaria,
sînt bătute de împăratul Leopold. Celel alte, foarte pu~im~ la număr au

şolţ

altă provcnientă.

Tezau rul con line o singură monedă transilvăneană, un groş marc b ă
lul la Baia Mare (după siglele N.B. pe care Ic poartă). Lipsa aproape totală
a monedelor Lransi l vănene se datorează can Lită ţi lor mici de monedă de argint
emisă de principii Transilvaniei în sec. al XVll-Jca. Din anul 167'1 nu se mai
.bute aici ele loc monedă măruntă. 2
~fonede poloneze cu valori mici ele 1,3 groşi şi 3 groşi, sin L bătu Le la
Blomberg (Byelgoszcz) şi poartă semnele vislierilor Nikolaus Danillowilz
~i Ilerman Liegeza. Cei de 6 groş i de la Ioan Cazimir se înscriu în emisiunile
poloneze masive de după 1660. 3 ~Ionedele poarlă siglele A-T (Andreas Timph),
G-B-A (Giovanni Baptisla Amurelli), T-L-B (Titus Livius Barotinii) şi
T-T (Thomas Timph).
Piesele de 1,5 groşi din Riga, în număr de numai două în tezaurul de la
Tîrşol\, sînl emisiuni suedeze de dup ă ocuparea oraşu lui , în 1621.
2 Eu g e 11 C hi r i I ă, J\J irc c n Z drob a, Tezaurnl monetar de fo Terebeşti, sec. XVJI,
ln Tc:aure monetare din jude/ul Satu Mare, 1969. p. 114.
• Eugen C hi r i I ă - Aur c I Soc o I an, T ezaurul monetar de la Ardml'i. sec. XV I I,
ln Tr.zaure şi descoperiri monetare din colec(ia Muzeului judefecm .\Iaramureş, 1971, p. 50.
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Monedele austriece de 15 şi 3 creiţari sînt emise în provincia Niederostereich. Siglele purtate de aceste piese indi că numele meşterului monetar
Andreo Cetto (A-C).
Monedele maghiare din vremea lui Leopold I sînt bătute la Kremnica
(poartă siglele K-B), Baia Mare (siglele N-B) şi Bratislava (una singură purtînd siglele G-C).
Tezaurul conţine încă o piesă b ătută de L eopold I, în anul 1670, în Silezia. Moneda poartă semnele monetaru lui Salamon Hammerschmidt. Tot
de la Leopold I provin şi alle două piese ele 3 creiţ,ari (Drcîkreulzer) emise
în Tirol Ia Hall4 •
Monedele emise d<' ducii de LiegnHz-Brieg între anii 1662-1672 sînt
bălute la Brieg în monetăria principatului condusă de Cristoph Brettschneider, maistru monetar din 1665. Acesle monede poarlă iniţialele C-8 sau semnul
reprezentînd o inimă cu o cruce5 •
Piese de 3 şi O creiţari de la nr. 143- 145 sînt emise în Moravia de episcopalul de Olomouc, în vremea episcopului Carol al V-lea Lichtenstein .
Cele două monede bătute în principatul Silezian Wurtemberg - Oels
provin din monetăria ele la Oels ş i poartă in i ţialele meşterului monelar Samuel
Phahler (S-P).
Ultima piesă din tezaur, reprezentînd o şes ime de taler, este emisă
în principatul de Brandemburg, de către Friderich Wilhelm, principe eleclor
al imperiului .
Limitele cronologice ale emiterii monedelor tezaurului de la Tîrşolţ s înt
anii 1620 - data emiterii primei piese (de 1,5 groş), de la Sigismund al Ill-lea
şi , respectiv 1678, anul emiterii ultimei piese cea de 15 creiţari de la
Leopold I. 1\fonedele se înşiruie, după emisiunea lor, pe o perioadă de
58 de ani.
Tezaurul conţi ne, din punct de vedere al numerarului, 11 piese de 18
ori i, 1 groş mare, 38 piese de 6 groşi, 6 a cite 3 groşi, 38 a 1,5 groşi, 3(i .piese
de 15 erei \uri, 8 de 6 erei ţari, 9 piese de 3 creiţari ş i o pi esă de 1/6 taler.
lu ceea ce priveşte valoarea t ezaurului, ea reprezintă 1165 denari0 • Avînd
în vedere că o cîb l ă de griu (160 1) valora la Satu Mare, în anul 1688, 2 florini,
respectiv 1 taler 7, puterea de cumpărare a 1165 de denari era ega l ă cu aproape
a 8 cîble de grîu, socotind talerul egal cu 150 denari, după anul 16798 •
După cum reiese din tabelul ancxal, al rep artiţi ei monedelor pe a11i de
emisie, valori ş i \ări, perioada de acumulare a tezaurului , de ci'ttre proprietarul
s5 u, este cuprinsă aproximaliv înlre anii 1G60-1678.
Credem că ascunderea aeeslui tezaur s-a datorat împrejurărilor tulburi
ş i nesigure din a doua jumătate a sec. al XVII-lea, di n Transilvania, respec• I /Jirlem, p. 52.
• Eu g e n C h ir i 1 ă, .:li i r ce a Z dr o b a, op. cil., p. 112.
• G h. An g h c I, Tezaurnl monetar din sec. al XV II-iea de la Răscruci, (Cluj), l.n Apulwn,
V, 1967, p. 402- 411, vez i şi nota 40.
' Idem.
• T. B a d e r, Tezaurul monetar de la Rl'ileşii, sec. XV I I, tn Tezaure monetare din j111Teful Salu Mare, 1968, p. 95.
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liv din Parlium, care a consliLuit în această perio adă tealrul luptelor dintre
Poartă şi Imperiu. îngroparea tezaurului în 1678, sau în anul următor, poale
fi legată de recrutările ce au avut loc în Transilvania, şi, în general, de pregă
lirile coa li ţiei anlihabsburgice iniţiate ş i susţi nute de principele Mihail Apafi
şi Emeric Thokoly, conducătorul curuţilor, pentru un atac împotriva posesiunilor răsărite ne ale habsburgilor. Planul acestui alac avea de fapt la bază
un acord încheial în acest sens cu Fran\a, la 31 mai 1677.9
D e allfel, de la intervenţia armal ă din 1672, încb eială cu înfrîngerea
curuţi l or de către austrieci în luptele de lingă Salu J\Iarc, şiru l ciocnirilor
armate se ţin lanţ , urmările lor pentru zona Sătmarului fiind dintre cele mai
grele.

• Istoria României, voi. III,

Bucureşti,

1958, p. 95.
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UN TRESOR MONETAIRE DU XVII-E SIECLE
DECOUVERT A T1RŞOLŢ
(Resume)

Eu 1973, dans la localitc,

Tirşolţ

-

Oaş

(departement de Satu Mare)

a l' occasiou des lrava ux agricoles ou a trouve un tresor de monnaies feodales,

en argent.
Les monnaies, au nombre de 148, deposees dans un vase (fig. 1), represeuten L des ecnissions du XVII-e siecle de la Polognc, de la Transylvanie,
de la Hongrie, du Tirol. de l'archcveche Olomouc, du Brandembourg, <les
principautes Bricg, Licgnitz, Liegnitz-Breig, des vill es Danzig, Riga et Elbing
(voir la liste).
Les plus anciennes picces du trcsor apartiennent au roi polonais Sigismund III, ii s'agit de deux monnaies de 1,5 groşi emises en 1620 (cf. JI-C, I,
1402), et la plus recenle unc piece de 15 creiţari emise a Krcmnica cu 1678
par l' emprcur Leopold I.
La periode principale d'acumulation du tresor se situee entre les limites
cronologiques des annees 1660- 1678, et leur enfouissement s'explique par
la situation politique de la deuxieme moitie du XVI I-e siecle de la Transylvanie, respectif de Partium, qui pour cctte epoque constituait le tMâtre
d es luttes entre Ies otomans et Ies habsbourg.
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LUPTELE REVOLUŢIONARE ALE MASELOR
MUNCITOARE SATMARENE IN ANII 1930-1933
Dr. PETRU B UNTA

Anul 1930. cel de al doilea an al crizei economice. a adus pentru toată
implicil pentru masele muncitoare din Sal u l\Iare - iucertiLudine
în continuare, a agravat şi a mulliplicat grijile vieţi i de toate zilele.
111 anii H)30 - 1933 a conlinual să sca d ă producţia, pre\ urile la produsele
induslrialc, ş i în mod deosebit la cele agricole, să se rcstrîngă volu m ul opera\iilor comerciale, să crească număru l întreprin derilor alimentare, să se micşo
reze într-un ritm puternic salariile, să se înrăutăţească condiţii le de muncă ~
să crească povara fisca l ă asupra maselor, să ia proporţi i număru l şomerilor
etc. Pe plan politic adîncirca crizei se reflecta şi în frecvcnla schi mbare a
guvernelor burghezo-moşi ereşti. Fiecare din g uvernele care s-au perindat la
conducerea slalului de la începulul anului 1929 şi pînă la s fî rşitu l a nu lui
1933 şi-au dovedit incapacitatea de a contribui cu ceva la îm b unătăţirea
situaţiri economice şi politice a ţări i.
O urmare gravă a crizei generale pentru clasa muncitoare din R omânia
a consLiluiL-o creşterea în proporţii de m asă a şomaj u l ui. 1n 1932 era u peste
300 OOO de şomeri totali şi parţi a li , ce reprezentau circa 20% di n n umă rul
de salaria~i ai ţării. L a accşlia se adăuga armata şome ri l or parţiali din agricull ură şi un număr însemnat de oameni lipsiţi de l ucru şi mij loace de ex islenţă în rîndurile cadrelor didaclice, med icilor, artiştilor şi ale al tor intelecLuali. 32% din absolvenţii inslilutelor superioare de învăţămînt erau
şomeri, mii de învăţători nu puteau obţi ne posturi în şcoli, alle mii au rămas
fără salarii, luni de-a rîndul. Jn unelr ramuri sau în t reprinderi au fost concediaţi pină la jumătate din muncilori1. În sectorul lransporlurilor, mai ales.
la C.F.H., problema şo majului a devenit deosebit dr gravă. Aici, ca şi în celclalle înlreprindcri, s-au impus succesiv „curbe de sacrificiu" în 1931, 1932 şi:
la inrepulul anului 1933, fii11d aruncaţi în slradă, pradă foamei, zeci de mii
de muncitori.
ln an ul 1930, ca urmare n con Linuări i l ichidării parPalc a în Lrcprinderilor„
cil şi a lipsei Lotale ori parţiale n capacilăţii de producpe, a crescut pe mai
departe numărul şomerilor. „Fabricilc din Satu l\Iare - scria ziarul Szamos
în iulie 1930 - se reduc Lreplal, şi la fabrica „Printz'·, din «„considerente de
ţara

• .lnale dt istorie, nr. 1 din 1971, p. 89 - 90.
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acestea mai sint încă aspecte mai puţin cunoscute, şi dintre acestea ne YOm
opri asupra legăturilor sale cu George Bari ţiu, nes Iorul presei româneşli din
Transi lvania, reprezentant de frunte al radicalismului democrat-burghez
românesc. Cercetarea con·spondenţei dintre cei doi cărturari şi oameni politici - corespondenţă aflată la Biblioteca Academiei n.S.R. din Bucureşti - ş i
a presei transilvănene contemporane ne-a oferit posibilitatea de a dezvălui
cîteva momente imporlan te ale biografiei Leului de la Şişeşti, momente care
se înscriu în perioada de început, a afirmrtrii sale în viaţa politico-naţională
din Transi lvania, şi care datează cu un deceniu şi jumătate înainte de mi şcarea
memorandis tă. 1
Înţelegerea de care s-a bucurat Lucaciu din partea lui Bariţiu, încurajarea ş i sprijinul pe care i le-a acordat acesta, ne apar ca o mărturie emoţio
nantă şi semnificativă a continuităţii programului politico-naţional românesc, a unităţi i de gîndire şi acţiune a reprezentanţilor radicalismului burghez
din mişcarea naţională românească.
Desigur că între Vasile Lucaciu şi George Bariţiu existau deosebiri de
vîrstă, de formaţie inlclectua lă şi de fire. Cînd se afirmă Lucaciu în viaţa
politică a ţării, Bariţiu era o personalitate aj unsă la apogeul carierei sale
stră l ucite şi care, inevi tabii, în virtutea legilor naturii, ca şi a evoluţiei mişcării
naţionale româneşti, urma să cedeze treptat drapelul acestei mişcări democrate generaţiilor mijlocie şi tinără, din rîndul cărora se vor desprinde Vasile
Lucaciu, Eugen Brote, I. Rusu-Şirianu, Ioan Slavici, Vasile Goldiş, Valeriu
Branişte şi atîţia a l ţii.

ln acea perioadă, cînd în monarhia austro-ungară se accentuau tendinţele
de deznaţionalizare, de oprimare a naţionalităţilor, apărea deci la marginea
de nord-vest a ţării, din Satu Mare, Vasile Lucaciu, temperament mobil,
dinamic, întrunind în sine calităţile omului politic şi ale luptătoru l ui. Legă
tura dintre cei doi n-a fost greu de realizat, fiindcă ea se putea întemeia şi
s-a întemeiat pe preocuparea lor fundamentam, rezolvarea problemei naţio
nale şi sociale a românilor transilvăneni. Lucaciu îl cunoştea pe Bari ţiu din
presă şi din auzite, îi cunoştea impresionanta activitate cu l turală şi po li tică.
L-a cunoscut apoi personal, probabil cu ocazia Adunării generale a Asociaţi
unii lransilvane pentru literatura română şi cultura poporului român (Astra}
care a avut loc la Şimleu în zilele de 4 şi 5 august 1878, ş i care s-a desfăşurat
sub preşedinţia lui G. Bariţiu. La sfirşitul l ucrărilor - aflăm din raportul
publicat în „Analele Asociaţiunii transilvane", despre Lucaciu care „răspicînd
din partea adunării generale mulţăminta fierbinte şi adîncă preşedintelui
pentru înţeleapta conducere", l-a încredinţat „că participanţilor la această
convenire le va fi Loldcauna dulce memoria de a fi conduşi de un atare b ăr
bat2". Cîştigîndu-i şi personal stima şi încrederea, Lucaciu i se va adresa de
acum încolo prin corespondenţă omului cu exccp!ionala experien~ă politică ~
1 Vezi studiul 1lspufe 1/in via/a şi activi/alea lui Vasile L11caci11 ( 18.52- 19:?2), tn .Studii
de istorie, fiJologic şi istoria artei", 19Î2, p. 93- 133.
• •.4nalcle A.socla/iuncl transilvane . .. ~. Sibiu, 1880, Cose. r, p. 29.
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Fig. 1. Cea dintîi scrisoare

adresată

Mare -

de Vasile Lucaciu lui George Baritiu (Satu
10 IV 1879).

însuşită pe parcursul unei jumătă \i de secol de activitate conli nuă în folosul
oa\juoii române.
ln Bariţiu, care pe atunci întemeia un nou ziar la Sibiu, Observatorul,
Lucaciu va găsi un om căruia p11 tea să-i destăinuiască cele mai sincere gînduri,
preocupările şi frămîntările sale ş i totodată un sprijin sincer şi puternic, ceea
cc în acele momente grele însemna mult şi ceea ce Lucaciu nu \'a uita niciodată.
Prima scrisoare pc care o cunoaştem din cor<'sponden\a Lucaciu-Bariţiu, esle datată Satu ~lare 10 aprilie 1879 3 • Ea r<'prezinlă o luare de poziţie
a profrsorului de limba şi literatura română de la Gimnaziul din Satu )fare
fa!i1 de protopopul local, cu concursul căruia se încerca, după opinia celui
clintii, clrznaţionalizarea bisericii româneşti: .,Onorabile Domn-i se adresa
V. Lucaciu redactorului „Observatoru lui" - Sînlem rnîhniti şi exacerbaţi
întru atîta, pentru unele fapl<• înlrist5toarc care se întîmplă pe la noi, încît
de temere şi de durere ne cuprinde spiritele una amor\ială cc mult ne împiedică
în acliviLalea naţională. l\1ai a les cîncl vedem, că unii români care ar trebui
să fie din poziţiunea lor conducători, se fac instrument orb în mîinile inimici-

• Biblioteca Acndemi<>i R. S. Rom .\ nia, ms. rom. 996, f. 210.

7'
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lor noştri. Aşa e tocmai prolopopul actual de Snlu Mare, sub a cărui conducere,
precum se vede, se dezna\ionaliz ează deja şi biserica română. Ca să-l stîrnim,
sau să-l forţăm a se declara franc - din încrederea mai mullora - vă trimit
coresponden~a aici alăturată, rugindu-vă, să ave\i bunătate a o publica, dac ă
cugetaţi că aşa ar cere interesul cauzei noastre române". 4 Lucaciu devine
astfel, pcnlru o perioadă de timp, principalul corespondenl .,particular" al
„preţuitu lui ziar", din păr\ilc sătmă rene.
Jn anul urmălor, la 7 iulie 1880, Lucaciu trimite din Baia Mare Obserualorului un „raport" despre acli\'itatea inteligenţei româneşti din co mitatul
Satu Marc. Haportul aborda
după c11m rezu!Lă din scrisoa rea înso~itoare
trimisă lui Bari~iu 5 „cauza limbii şi a ortografiei române". „Mai ele mult
trebuia să-l trimit - scrie Lucaciu - însă tol pentru ocupa\iunile oficiului
din finea anului scolastic, cit 11i pentru un morb greu ce m-a torturat nu puţin
timp, nu l-am putut compune". Bariţiu a amînat publicarea aceslui raport,
a dresîndu-i însă lui Lucaci11 prin intermediul „Poşlei redac\iunii", următornl
sfa t: „Toate discuţiunile asuprn limbii să le rezervăm pc toamnă, pînă atunci
să suferim orice insulLe". 6
ÎnLrc timp Lucaciu insu~i devine un lot mai cunoscut lupt ător pentru
drepturile românilor transilvăneni, aslfel cii în anul 1881 l'Slc considerat,
în paginile Observatorului. a l ături de alte figuri progresiste maramureşene,
ca :\larchiş ş i Bilţiu, drept „model între luptr1torii români", care slau sus la
înălţimea limpului şi chemării, care ştiu inspira şi conduce ... " 7 •
în acelaşi an, cărturarul Lucaciu îi oferă lui B ariţi u lomul I al lucrării
sale „Instituj.iuni filosoficc" (Cartea primă. Logica), rugindu-l, în scrisoarea
datată Salu Mare 13 noiembrie 188!8, să hinl.'voiască „a publica în preţuitul
Dv. ziar, că această carte SI.' află de vinzarc la mine cu prc\ul de 2 fi. v.a.
1'1etafizica, clica şi istoria filosofiei vor urma succesive, despre ce oo. inteligenţă română va fi încun oştintală la timpul său". Ba riţiu i-a salisfăcut rugă
mintea, anuntînd la rubrica de bibliografie a Observatorului aparipa lu cră rii
„ Inst itu~iunii fil osoficc" de Y. Lucaciu, Carlca primă Logica. Satu :\lare,
] 881 9 •
AtcnL la orice manifestare sau încercare ele asuprire a românilor, profesorul Lucaciu se manifestă în aceşLi ani ca un luptător energic, prin cuvînl,
scris şi faptă, împotriva oricăror tendinţe de deznaţionalizare. La 1 iulie
1882 i se adresează din nou, împreună cu avocaLul Simion P. Dcsseanu, lui
1 Jbid1m. r. 212.: cr. şi Obsm111/orul, II. 1879 nr. 27 din 161 I aprilie şi nr. 28 din 7/ lfl npril1c.
• 13.J\.H., ms. rom. 996, r. 212.
• Obscfllaloml, II I. 1880, nr. 5 din 2/ 14 aprilie; d. ~I Conservt1(i11ni lilernrc, i/1iclem. nr. 70
clin 30/ J J s1•pl1•111hric şi nr. 72 clin CJ/18 seplembriC'.
7 1 bidw1, V J, 1881, nr. 61 clin 8/20 august.
• B.A.H. ms. rom. 996, f. 213.
• Obsm111/orul I\', 1881, nr. 96 din 28/10 decembrie - Bibliografia; ibidem, \ ', 1882 nr. :~
din 9 121 ianuarie - (Lilerariu. Rrcensiunt asupra logicei domnului dr. profesor \ 'usilt Lucariu.)
Lucrarea este con~iderată ~un studiu serios tn specialitatea şliin~ei filozHicc". Se remarcă metoda
scolastică nlea~ii de V. Lucaciu, sludiile lui serionse, dar şi numeroasele erori li1>ograrice. Logica
era recomandall\ amntorilor de ştiinţii.
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G. Bariţiu, încunoştinţîndu-1 despre situaţia românilor maramureşeni şi
despre acţiuni l e preconizate pentru apărarea libertăţii şi demnităţii acestora:10
•. Ştim că aveţi cunoştinţă de suferinţel e noastre, cc le îndurăm în acest comilat nefericit - se adresau semnatarii scrisorii redac!.iei Observatorului. Nu
ne dau pace, ziua-noaptea spionează asupra noastră ne drlaţionează, vexează
clerul cu cestiunca siemei stolare, fac adunări, din care cer ştergerea catedrei
de limba română de la gimnaziu etc. etc. Faţă de asemeni încercări nu mai
putem rămîne, mai departe n epăsători, cu atit mai virlos, că prin înfiin ţarea
reuniunei au cdis comanda de luptă în contra noastrr1 pe toată linia". În
această situaţie, informeaz ă Lucaciu ş i Desseanu, s-au consfătuit de mai
multe ori „despre agendele cc ar fi de făcut pentru salvarea onoarei noastre.
1n fine, din parlea mai multor inte ligenţi, noi am căpătat încredinţarea,
să compunem un manifest în numele tuturor românilor din acesl comitat,
în care să răspundem cu toată demnitatea şi în termeni energici la insultele,
calumniele şi la tendinţele Jor".
în închcir rca scrisorii, Bariţiu era rugas să publice acest manifest.
Manifestul a apărut in ziarul „Observatorul" cu titlul „Reflexiuni la
insultele unor corifei ... " 11 • „Reflexiunile" sint de fapt un articol program,
redactat de Lucaciu, în care pulem surprinde concepţia directoare a actiYit ă ţii pe care o va desfăşura de-a lungul anilor, fundamentul filozofi c al luptei
sa le democrate şi progresiste. Este semnificativ că Lucaciu afirmă: „am dorit
şi ne-am năzuit, că buna înţelegere şi amorul frăţesc să nu se turbure prin
încercările unor oameni nepricepuţi şi corupţi în convingerile şi în inima lor",
şi că „n-am voit a contribui la nutrirea focului aprins de pasiunile oarbe ale
unor oameni". Dar în situaţia creată, „trebuie să li se sp un ă odată curat ş i
răspicat" de către inteligenţa ~i poporul român din acel comitat: „că suntem
ş i voim a rămîn e români, şi ne vom apăra din răsputeri de ori-cc încercare
de maghiarizare: Fericirea patriei .. . o arlăm în îndreplăfirea egală a tuturor
<'elli(enilor (sub!. n). De aceea pretindem respectarea limbii noastre naţio
nale in toate ramurile administraţiunii statului. Istoria palriei ne este martoră
şi conştiinţa n oastră ne di ctează, că preten ţi unea noastră justă este. Nu pentru
aceea contribuim noi cu bani şi singe în emolumentul statului, ca cu puterea
căpătată de la noi să ne deznaţio nalizeze, ci să ne scutească interesele culturale pe baza naţionalităţii noastre, căci nu poporul există pentru stat, ci
statu l pentru popor. Le d ec l arăm cu toată solemnitatea, că procedura polî1icii dr as tă zi ... o ţinem de nedreaptă, şi prin urmare ii ţinem de inimicii
patriei comune pe toţi aceia, care ... asupresc naţi onalităţile ... " La sfîrşi
lul reflexiunilor sale, Lucaciu adresa un apel către români: „1'lai bine moarte
decîL dez naţionalizare! Unul pentru toţ.i şi toţi pentru unul". Dat fiind limbajul pe alocuri violent, şi o a numită lipsă ele discernămînl, Bariţiu îndeamnă
înt r-o n otă a redacţiei : „să nu ne mai adresăm în polemici către maghiari,
ca un popor înlreg"u.
•• B.A.H. ms. rom. 996, f. 2,14 - 2'15.
" Observatorul V, 1882, nr. 5·1 din 10122 iulie.

11

Ibidem.
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În acelaşi an, în 24 noiembrie 1882,
Lucaciu i se mai adresează din~ Salu
Marc lui Bariţiu, oferindu-i o nouă corespondenţă, referitoare la „solcmnita·1ea hinecuvînlării bisericii din SC'i ui" 13,
pcn tru Observatorul şi inform înd u-1
cf1 a vînduL pînă în acel moment 50
de exemplare din „Memorial". 14 Informaţia cslc deosebit de preţioasă. Prin
urmare, Lucaciu răspîndea în această
zonă uua din lucrările fundamentale
„„„ •"IC.(„ • • •"4•1-<' t~~ ,_...,;
, -e r, .... ..r.
r ~ <,r~;~. 1-·~/,.._v......,.
ale mişcării politice româneşti, operă
• 6~~ , „~,,.,,-„
a lui George Bariţiu, prin care opinia
publică din ţară şi străinătate era :informală despre situaţia şi dorinţele românilor transilvăneni.
t; I ~
I-.,
1.-• t.; /it ~ ~ ~ (./'
La sfîrşitul aceluiaşi an, in 5 det.S..'"f ,"
.~(
t-4. #':.;/f(~
cembrie 1882, Lucaciu îi trimitea lui
Bari\iu o corespondenţă referitoare la
încercările de desfiinţare a caracterului
confesional şi deci naţional al şcolii
româneşti din Şomcuta :\lare. u „Dar
apoi unde este episcopul diccesan,
clerul chiorean? - întreabă Lucaciu.
Cînd a trebuit a cortesi în contra bra- Fig. 2. Vasile Lucaciu a difuzat „Mevului A. .Medan, atunci veniau epistolele morialul" lui Bariţiu în Maramureş
din Gherla ca ploaia, dimpreună cu (scrisoarea din Satu Mare - 24 XI
1882).
ameninţările ş i cu promisiunile, de se
zguduia Ch ioarul, ş i acum, cînd c vorba de a mîntui un azil pentru creşterea ...
pruncil or din Şomcuta, acum nu se mişcă nici frunza de către Gherla? ln
Joc de a merge la urna „liberalilor", nr trebui să vină aici apostolul diecesei . . ." 16
Frămîntat în permanenţă de mijloacele prin care românu îşi puteau
mai bine apăra interesele naţional e, prin care putea fi fortificată conştiinţa
acestora, neobositul profesor din Salu Mare i se adresează şi în anuJ 1883
lui G. Bariţiu, împreună cu avocatul Simion P. D esseanu ş i cu avocatul Ion
Pop, informîndu-1 de această dală despre intenţia de a cdila un ziar românesc
aici şi Lrimiţîndu-i o „înşt i inţare" tipărită. 17 „Timpurile grele în care trăim,
giurslllrile politice între care suntem siluaţi, nici cînd nu ni-au pretins activi#!ii

4' )

1

it'J

...

•• B.A.R. ms. rom. 996, r. 2116. CorCSJlOndenţa, semnată V., u op:'!rul tn Observatorul V,
1882. nr. 92 din 20/2 decembrie.
" Dintr-o altă scrisoare, din 15 morue 1883, aflăm că Lucnciu i-n solicitat editorului
J<rarrt să -i mai trimită !ncă 10 exemplnre din ediţia 11-a a "Memorialului" şi :i exemplare ln
limba maghiară. B.A.R. ms. rom. 996, r. 249.
11
J/Jldt m, r. 247-2-18. A apărut ln Observatorul V, 1882, nr. 98 din 11/23 decembrie.
•• Ibidem.
17

B.A.R. ms. rom 1010, f. 287.
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lalea in toate direcţiunile, ca iu prezent ... 1n special cultura noastră soimperios'", afirmă semnatarii acestei înştiinţări şi
timpul suprem, spre realizarea unei dorinţe de 111L1lt
nutrite, ca penlru apiirarea intereselor noastre în general , iar celor din această
JHo,·incie în special, să întemeiem un organ de publicitate cu conlinut politic,
economic şi literar". Ziarul urma să apară în formatul „ Gazetei Transilvaniei··
cit' două ori pe săptămînă, cu un preţ „cil se poate mai moderat". El era menil „a mijloci publicitatea tuturor mişcămintelor poporului român, spccialrniolc din comitalele Satu-:.\larc, l\farmaţia, Sălaj şi Bihor, iar în gen<'ral
ale tuturor români lor din .\ustro-Ungaria, punînd deosebit pond spre nuLrirea şi inlărirea simţului nostru naţional românesc din aceste părţi." Acest
proiect nu se va realiza. Infiin~area unui organ de prcsrt naţional îl va preocupa în continuare p<' Vasile Lucaciu, care nu va reuşi însă să tipărească
clecit o publicaţie. însă cu caracter preponderent religios-filozofic, „Rc,·ista
cială pretinde aceasta
continuă: „aflăm sosit

catolică··.

lntr-o ali ă scrisoare, datată Satu-:vrarc l:l marlie 1883, Lucaciu se araUi
indolcn ta „în teii gen ţci noastre, care se ascunde şi se tupilcşle
abuegînd u-şi aşa şi dreptul cel mai sin L de li berla Le cc tă ţcneascii:'. 18 Di 11
scrisoare aflăm că Lucaciu era preocupat de problema „înfiinţării unor societăţi, ca „Hcuniu nC'a învăţătorilor" 19 şi Reuniunea femeilor române din acest
comital, care se vor conslitui definitiv în cursul acestui an după cu m îi scrie
Lucaciu Iul Bariţiu şi continuă: „Avem intenţiune de a ne reuni în societale
pt>ntru înfiinţarea unui internat seminar, pe lingă acest gimnaziu, pentru
români talentaţi. Aceste nu sunt lu crări politice, şi totuşi se lem mulţi a
participa la intreprinderea realizării lor ... ln fine nu-mi rămîoe decît deviza ... " toujours, toujours ct loujours combattre! apoi aşa vom [ace". Semnificativ, la sfîrşitu l scrisorii, Lucaciu îi dorea lui Bariliu cale bună „în ţara
noastră", adică în România, ale cărei drumuri ş i aşezări avea să le străbată
ci însuşi de atîtea ori.
Din anul 1884 nu ni s-a păstrat de cît o si n gură scrisoare din corespondenţa
cu Bariţiu, datată 27 aprilie 1884, prin care Lucaciu oferea redac\.iei Obser11aforului lomul al II- iea al lucrării „ lnstitu\iuni filosofice" (Cartea II. Metafisica)20, Imediat după primire, Bariţiu a anunţat apariţia cărţii în „Obsen·atorul" şi în revista „Transilvania", organul „Astrei". 21
Activii.alea susţinută de apărare a drepturilor şi intereselor poporului
român, desfăşurată cu multă vigoare de către Lucaciu, a atras atenţia auloritătilor, care îl acuză de „propagandă daco-română'" . . \tacurile se inmul~csc
împotriva sa îndeosebi la sfirşilu l anului 1884, cinci i se atribuie paternilalea
nemulţumi L de

249 250.
Reuniunea tnvă!ătorilor rom 'ni qr. cal. din .\1arnmureş s-n lnfiin~al ln 1883. V. Lucnciu
n rost aJes secretarul Reuniunii, c.r. Ob.„r11otorul VII, 1884, nr. 71 din 27/ 15 septembrie.
•• B.A.R., ms. rom. 996. r. 251.
11 Obseruolorul VII, 1881 nr. 40 din 31/19 mai şi Tranţi/ucmia XVII, 18111, nr. 9-10 din
l - 15 mni ( !Ji/1/loarofia). Probabil că mni t1rziu Lncnciu i-n oferit lui Bari ţiu şi lomul al 111-lc:t
ni lucrării - I 11stilu/iuni (iloso(ice (Corlea Jl 1. Filosofia morală), Salu .\lare, t 882.
u ibidem ms. rom. 991J, f.

11
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unui arlicol anonim publicaL în „Gazela Transilvani<'i", arlicol care demasca
intenţiilor urmărite de o anumită socil•tate. În acel moment, în car<' Lucaciu

era supus unei campanii de discreditare şi se propunea destituirea luj din
postul ele profesor, George Bari~iu intervine cu tot prestigiul condeiului său
în apărarea profesorului din Satu !\fare. Redactorul Observatorului publică
în ziarul său mai multe documente ş i articole şi concluzionează: „Cauza
eruditului şi întru toate bravului cir. V. Lu caciu profesor de limba română
şi literatură la gimnaziu l clin Să tmar se află înaintată la ministerul cultelor,
şi se aşleaptă în toate zilele decisiunea. Ţine\i însă minte, că nici în Sătmar
nu esle în joc persoana, ci ca şi la Cluj, caLedra, pe care nu o mai vor. Persoana e numai pretextu: limba şi literatura noastră este totul". 22
Atitudinea lui Bari\iu, atenţia cu care acesla urmărea situaţia românilor
clin părţile Sătmarului a constituit un spri jin serios ş i o încurajare pentru
Lucaciu. Este ceea ce el însuşi o mărturiseşLe într-o altă scrisoare, pc care
i-o adresează lui Bariţiu în 6 ianuarie 1885 din Satu-l\Iare: 23 „Onorabile Domn,
in mijlocul luptei ce susţi n em pentru cauza culturii noastre naţi onale, ne
serveşte de încurajare ţinuta nobilă a ziaristicii romfme, şi simpatia sinceră,
cu care întimpinaţi mai ales Dv. Onorabile activitatea noaslră."' Cu această
epistolă Lucaciu îi trimitea şi un apel, rugindu-l să-l publice în Observatorul.
Apelul se referea la tendinţele acel e iaşi societăţi, care urmărea să-i înstrăi
neze pe invăţăLorii romfl!li, rupîndu-i astfel de masa poporului. Referindu-se
la si tuaţia lui, Lucaciu îl informa pe Dariţiu: .,Cauza mea in scurt se va decide
la ministerul cultelor. Au căutat cu toate diligenţa fapte păcătoase, să mi Ic
poată imputa ... ".
Ullima scrisoare, pc care o cunoaşlem, din corespondenţa Lucaciu Bariţiu datează din 12 ianuarie 1885. 24 Ea constituie• încă o mărturie a lcgi:iturilor dintre George nariţiu, personalitate înzestrată cu dc·osebit tact politic şi alţi fruntaşi români:
„Cu mare mulţămită am primit preţuitele orduţi ce ni-a~i adresat - ii
scria Lucaciu. - Procedura înţeleaptă ce şi astădatrt aţi dovedit, întimpină
deplina noastră recunoştill'ţă''. Din scrisoare mai aflăm, între a ltele, că Lucaciu se arăta preocupat de răspindirea „Observatorului'" în Maramureş: „Pentru
colectarea abona ţi lor la preţuitul Observatorul - îl informa ci pe Ilari ţiu am şi început consultări l e cu !\1. O. D. Marcu, şi in scurt vă vom raporta".
Din păcate însă, „Observatorul" îşi va încela apari~ia în anul 1885.
P rorcsorul din Salu Mare descria apoi, încă o dată, atmosfera apăsă
toare, de persecuţii, îndreptată împotriva românilor din acest ţinut, care
reflecta de fapt panica au torităţ il or: „De allcum zilele sunt teribile - afi rm ă
Lucaciu. Pretorii, toţi ŞOYinişli, dau instruc~iuni secrete notarilor, să ţină
în cvidenpi, cine umblă la preot, la învăţător, şi să-i raportc, dacă se adună
la vrc unul sorietate românească, sub orice litiu. Exlrasele malriculare scrise
Obserualorul Vll, 188~ nr. 101 din 10 i:inunrîC/29 dcc('111brie.
u 13.A.R., ms. rom. 996, r. 25:1 - 251 . După cum reiese dintr-o lu5cmnarc,
răspuns lui Lucacîu, tn 9 ianuarie 1885.
„ ibidem. r. 2:>5.
11

https://biblioteca-digitala.ro

Bnriţiu

i-t>

106

10

,E.~~~,c,.A ,li„~. (~~

~~

;;; ~'(• ,.,.4t.r'~#-: • ..., ;""- ... - nţ_„+„.,_i'~~":s>t.illft
.,...„ ...~ <" „„~~·.>'!' ""~•~„ ...
„,,...,~~,bi .„)"~
~-" ~„ J'~<(A>(~ .........., f.f#-~.t-,b;f;.l .t:.4.j:~~~·~ «~.... ~
-~.VM. ~~~_.,..:H,."'*-('...,.;µ ~

z.

,1~~~ #!~<„ J//. "~ -•-~J# J*/*-'..., ,t"*„~•A
._..,._At--.r.i«t,r,,,,.. .-~-~ ,,„_z ./l'I' •..lfW~

„

' ""'fi..#<--ff"H<-..ţ -:~

~-:,("'..... _.JY,,~~~- ~I

t_~·~...

,J" ....

~~"

"'',_

..$4:..ţ • ....,.- -~~-'o;U«

„ ~~„<"'~/„:,-,~"-~ ~/!

'/f'

_;._

,'(,•'

;f ~;f;r.,.,...

~

ii""'
w;.. ..,

,.,...,,r.,._,,A-!~

,,.:;,.,.,.,-r-<#4 ,.....,,c,./.,,~.i. 4

4'

,;ţif.'#,#<'. ~-*< __ ....,.;,,.. 'tf.,;"'~

(--„ "* _ ..."'' _,..._.,.,, ~,,, ~">t•'c."'""r,..,,,~ -..-„~. .
~ _·~# " / .;(f-<i+. / I " 4 .... ~~;-..
lfţ'H4"#~~- -„

,.p

.fi

"'·""~·· )"'··

,ft~<•

·..-

~~~~· -~H,.fj~~:+l-":~

~ ....-~~'I'"~!" "'-/>""/~ _...,~1

.i,.Jl'fl~,;vÂ,„ < .,ţ

-4-~ ~~o.-ţ<-6: ~,.,,,,..,

.,,ţ.„;~f.jJj,_/)

-~•"-<(:, ~

.j{Mt~.

/~h.-

,,,.~t~.

't<i.,„~,.,r,

'C#tL"~ ~4< "'"'~_.;.,)

_...„.,~.« ,'-Acl··#fl>~'4-<tU·//~_.1t;'A,,~

h, /<fli'"r~i~~

o..tl _,,..,,"4ţe**~t,;,.

«««.(,,, 4•4-*7~·"• ~···~- ""~. r.f#~»~ ~
,..,..~#(;_ -J'f / „.., • .oiţ„... ·• - ~Jl1-:,,..-.!..,.""'i:.;;~t.::it~·
~tllrl,,,;y ;/'"'"''u·~· ,„ ,/U,,...

'"ff'M

• ~-11..:M<.~~lf'_. ~„ţ'~<I''!';. .-

:-;..i-,,..":-« ""'..-...,

#.· ~,,:;,'a;,/:tl/f i>«

l

~

Fig. 4. Vasile Lucaciu

solicită Observa,torul şi combate
nală (Satu Mare - '12 [ 11885).

politica de asuprire

naţio

în limba română nu le primesc pe la judecătorii, pe preoţi ii ameninţă, şi
limba, despreţuiesc poporul şi cultura noastră naţională . "
In fondul Bariţiu al Bibliotecii Academiei se mai găseşte o „reprezentaţi un e", datată Satu Mare, 1 mai 1885, alcătuită de V. Lucaciu şi care urma
.să fie subscrisă de locuitorii sătmăreni, pentru a fi înaintată preşedintelui
Camerei reprezentative înainte de închiderea dietei. 25
insultă

" B.A.R .. ms. rom. 1O11, f. 262. Cuprinsul documentului este următorul: l\luJt stimate
Domne! Situaµunca, ln care am ajuns noi românii din acest comilat, ln turna agi1apunilor rău
tăcioase ale unor oameni neprecu getători, va l!imuri 1n destul, aşa credem, cH de dreaptă, cit
de oporlună, ba chiar clt de necesară este reprezentaţiunea alăturată la aceste orduri. De aceea,
cu tncredere patriotică ne adresăm către D.V., rugtndu-vă să binevoiţi a face ln interesul cauzei,
ca coala alăturată la reprez entaţiune să o subscrie toţi poporenii comunei, unde reşedeţi, băr
baţi, muieri şi prnnci. Modalitatea pentru procurarea subscrierilor o veţi afla după lmpregiră
rile locale. Vă mgăm , ca în trei zile după primirea acestei adrese să binevoiU a ne retrimite
.:oalele subscrise ori ln care limbă, reţinJud exemplarul reprezenta\iunei p entru Domnia Voastră.
Cauza urgenţei e, că voim a le suşterne la preşedintele camerei reprezentative ptnă ce dieta e
intrunită tudi. Coalele subscrise Vă rugăm să le retrim iteţi la adresa vre-unuia dintre subsem11aţii la aceste ordw·J. De n-ar fi de ajuns coala trimisă, Vă rugăm. să continue subscrierile pe
alta, ce veţi binevoi a adauga. Sperin<l de la conlucrarea zeloasă a Dv„ cel mai î mbucurător
rezultat, ne subscriem cu toate stima Ai Domniei Voastre, Mult slimble Domne. devotat Dr. Vasiliu Lucaciu prof. imn. Salu Mare, 1mai1885. (peste semnătură s-au tras linii). Pe marginea lui, Bariţiu a notat: "Răsp. 2 aug. 1885".
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Legă Lu rile

dintre Vasile Lucaciu, numit la 27 august 1885 paroh la Şişcşti, 28
ş i George Bariţiu, au continuat şi după aceasla dată, de fapL pînă la sfîrşiLul
\·ieţii ilus trului cărturar şi om politic transilvănean. Ei au avut desigur
posibililalea de a se înLîlni la inlrunirile polilice şi conferi nţele P.N.R., ca
şi Ia adunările generale ale AstrC'i. Vasile Lucaciu se situeazft în acei ani, în
esenţă, pc o poziţie identică cu Bariţiu, de apărare a drepturilor românilor
din Imperiul Austro-ungar, a autono miei Transilvaniei, subscriind şi la tactica
politică pasivistă pe care a adoplal-o mişcarea naţiona lă românească din
Transilvania şi exponentul acesteia P.~.R. lu acelaşi an 1887, în care Vasile
Lu caciu este ales me mbru al comiletului cenlral elecloral, Bariţiu devine
preşed intel e partidului.27 Cu prilejul conferin~ci istorice din 7- 8 mai 1887
de la Sibiu, în care s-a hotărît redactarea Memorandului, Lucaciu are şi posibilitatea, de mult aşteptată, de a-i adresa public hătrîn ului luptător care
împlinea 50 de ani de activitate, unul din cele mai sincere, mai calde şi mai
frumoase omagii. 28 L11 caciu sintetiza astfel acest semicenlcnar: „Cinzeci de
ani! Sacrificaţi cu muncă neînlreruptă, cu un spirit de abnegaţiune, cu o
virtule cu adevărat română, care uu ştie de tranzacţiune cu contrariul ei,
-0 minle genială comunicată toală naţiuni i sale, o inimă înflăcărată loată
pentru binele progresului ş i gloria naţiuni i sale." Apreciind aşa cum se cuvenea activitatea marelui patriot ardelean, Lucaeiu considera, pe bună d reptate, că aceasta aparpnea de acum poporului român: „Rezullatele spiritului
tău depuse pe altarul cu lturii naţionale române azi sînt şi ale n oastre, proprietate a tuturor care prin tine mai înlîi deşteplaţi la „Minte, inimă ş i literatură", apoi conduşi de lupta nobilă a „Gazetei" şi iarăşi înlăriţi prin valoroasa conducere a Observatorului, susţinuţi prin spiritul bărbălesc al Transilvaniei, încuraj aţi, însufleţiţi prin nenumărate „Discursuri", „Promemorii",
„ Diserta\iuni", am ajuns să vedem compusă prin tine istoria filosofică a naţi
unii noasLre, depusă în nemuritoru l „:\>lemorial". Lucaciu îl asigură apoi de
preţuirea şi recunoştinţa întregii uaţiuni: „Românimea toată Te cunoaşte
~ i Te recunoaşte, colo Te-a scris în albul imorlalilor Academiei Române,
aici a depus în mîinile tale inţelepte conducerea celor mai delicate intreprinderi
a le sale ... şi cînd un popor aşa ştie să stimeze pe anteluplătorii cauzelor
sa le cullurale, cea mai frumoasă răsplată a lui este cînd vede că n-a lucrat
în deşert".
Lucaciu se mai întîlneş le cu Bari ţiu în vara anului 1888, cu ocazia adunării
generale a Asociaţiunii care a avut loc la Abrud (5-6 augusl 1888) ş i s-a
desfă şura t s ub preşedent ia lui G. Bariţiu. Tînăru l Valeriu Branişte îşi aminteşte mai tîrziu despre acest eveniment: „Venise la ad unare George Bariţiu
în fruntea comitetului şi sibienilor, George Pop de Băseşti ... , dr. Vasi le
Lucaci11, care era atunci la apogeul său de orator şi venise bătrînul Axente

„

,. ;\I. P. Cos m u \ n, Din uiata şi atliuilatea lui \'asile Lucaciu (18$2-1922) (mss.),
p. 8; cf. şi \'. Achim, A. Socolnn. Dr. \'asi/c J.ucaciu, Bnia Mare, 1968, p. 26.
•, Te odor V. P ii că t i an, Cartea de aur, voJ. V li, Sibiu, 1913 p. 347-348.
21 Tribuna IV, 1887, nr. 92, din 26 aprilie.
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Sever, prefectul din 48/49 ( ... ). An fosL zilr mari". 29 Lucaciu se apropia
într-adevăr de un moment de marc însemnătate, de uu apogeu al aclivilăţii
sale politi ce. Peste cîţi\'a ani, în calitate de secrelar general al P.N.R. , Ya
semna istoricul act al Memorandului. La puţin timp, în 1893, pe cincl „Leul
de la ŞişcşLi" îşi ispăşea în tPmni!elc monarhici vina iubirii de neam, Bariţiu „
cel „care a fosl alila vreme fruntaş ul pe loale terenurile şi conducătoru l românilor din Ardeal" (N. Iorga), închidea pentru totdeauna ochii. Lucaciu
va ri simţit, ca întreg poporul rom:ln, o grea lovituriL Ilariţiu răminra însă
ca o icoanft sfînlă în memoria sa. Poate dC' la acesta va Ci preluat Lucaciu
acea lucidilate politică, care-i va prrmitc să răzbată prin toate valurile vieţii
şi ale ncmurilor, poate de la el a înţeles pentru totdeauna necesitatea contactului permanent cu ţara, cu fra!ii de dincolo de munţi. Cert esle că rrucLificînd exp(•ricnţa lui Bari~iu, în împrejurăril e schimbate de lu începulul
secolului XX, Vasile Lucaciu va a\·ca să vadr1 în cele din urmă realizat \'isul
său din tinereţe, \'isul întregii sale vieţi, unirea Transilvaniei cu patria mamă.
ln trecerea timpului şi în această perspectivă, legăturile dintre Vasile Lucaciu
şi George Bariţiu ne apar ca unul din acele momcnle semnificative care ilustrează conlinuilalca luptei pentru drcptale, libertate şi unitalc a românilor
clin Transilvania, legăturii fără de cunoaşterea cărora nu poale fi înţeles în
adevărata lui amploare procesul complex de realizare a stal ul ui unitar naţio
nal românesc.

" Y n I t• r i u Bran i ~ l 1. :lminliri din inrlti~oart, (1.'d. Miron Constantinescu ~i
J\ll.'xondru l'cr\canu) Fd. :\lincn·~1. Buc., !9i2, p. 1·12. în ultimii :rni ai deceniului al 9.lca Baliliu lucru lt1 \lllornnsa lui istoric, cnre va apnrr cu titlul . r>tirfi o/!~t din istoria Transil111111il'i pre
</olf(l.~u/1' ele ani uimă~ (\Ol. l. Sibiu, 1S8~. \C:I. li. Sihiu. 1890. \ Ol. III., Sibiu. 1891). Fit' că i-a
lt•'l trimisă tll' autor. fit' că şi-a pr(JCtu 3l ·o. I ucaciu a cunoscut această lucrart' fundnmcnlală
a i~loriografiei rom:\nt'şl I. l ' n volum adnotat • t: găs<'şlc ln biblioteca lui de la Sişeşti.

https://biblioteca-digitala.ro

VASILE LUCACIU UND GEORGE BARIŢIU ODER
DIE FORTSETZUNG DES KAMPFES FtJR
NATIONALE RECHTE DER SIEBENBtJRGISCHEN
RUM.i\NEN.
(Zu.sammenfassung)

.\uf Grnnd dcr Korrcspondcnz welchc die Bibliothck der Rumănischen
.\ka.kmie b<'sitzL und anhand a nde ren J)okuml'nlen. werden die Bczichungen zwischcn Yasile L ucaciu und Gco rg<' Barj~i11 gezeigl. zwei vcrschi edene r
Gc11 era lioncn angchorendcn hervorrogendc PersonlichkciLcn, des polilischen
und kulturellcn L ebcns der Rumănen aus Siebcn l>Orgen. Dic Grundlagc clicser
Beziehungen bildcle clic gemeinsamc Position heziiglich der Vcrteidigung
cler nalionalcn R echle ftir clic r umanisch e Bcvolkcrung aus dcr osterreic hi chungarischen :Vlonarchie. rnr dic Autonomie Siebenbi.irgens, sowohl auch die
gemcinsame Stellung im Tlahmen der rumăn i schen nalionalen Bewegung.
,\ us hisl orischcr Pcrspektiye, erschcincn uns clic Bczichungcn zwischen
Vasile Lucaciu und George B ariţiu, als ein solchcs i\Iomeut welches clic Fortsel zung des J<ampfcs fiir GcrechLigkeit, Freiheit und Fieoheit cler sie bcnb iirgischen Rumancn darsLellL.
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REVISTA „FAMILIA" ŞI PARŢILE SATMARENE (I).
(1865-1884)
NAE ANTONESCU

Iacă de la apariţia ei, în anul 1865, la Budapesta, revista Familia a arătat
un interes stăruitor părţilor sătmărene. Redactorul revistei, Iosif Vulcan,
şi-a dat seama că în nordul tării există o viaţă culturală românească, de
vreme ce Foaia pentru minte, inimă şi literatură a lui G. Bari ţiu avea colaboratori ş i abonaţi sătmăreni. Publicaţia braşoveană îşi înceta aparitia în februarie 1865 tocmai în anul cîn d începe tipărirea revistei lui Iosif Vulcan . Origini le simpatici revisLei faţă ele pt1rtile sătmărene pot fi identificate ş i în alte
si t uaţii ale momentului. Una dintre ele, întemeiată pc date obiective şi izvoare documentare este aceea a partici pării cărturarilor de provenienţă săt
măreană la constituirea Socielă/ii de lectură din Oradea, înfi i nţată practic
în 1852 şi al cărei pri m bibliotecar fusese poetul Vasi le Iuţiu din Din deşti.
In cadrul acestei instituţii de cu l tură au activat sătmăreni i I. Brenduşianu,
Moise Sora Noacu, Ioan Popdan din Sărvăzel, Dimitrie Sfura din Vezendiu
(preşedinte :ii Socielă/ii în 1858), George Marchişiu (care va deveni un insemnat colaborator a l revistei Familia), Iustin Popfiu din Lipău. Toţi aceştia
au fost colaboratori zeloş i ai Diorifor Bihorului din 1854. l n 1858 P etru B ran,
î n temeiază şi el, in Satu Mare, o societate de lectură cu pri ncipii ş i scopuri
similare. E de presupus că mul pmea că r turarilor de origine sătmăreană, care
activau atît de frumos la Orad ea, nu şi-au uitat locurile lor de baştină ş i
Ic-au sprijinit dincolo de posibilită ţil e oferite atunci, atît de zgîrcit, de altfel,
de politica oficial ă a dominaţi ei habsburgice.
Cercetările recente de istoric cultural ă au scos la ivea l ă faplu l că înaintea
apariţiei primului număr al Familiei s-a redactat un num ăr de probă al revistei, aşa cum era obiceiul timpului. Chiar în numărul de probă al revistei
oraşul Satu Mare era prezent cu o corespondenţă, se mn a lă l\Ioltor (pseudonim neidentificat încă), care scrie o entuz i astă pledoarie pentru emanciparea
culturală a femeii. „Femeia c vatrn familiei, ... ea e aceea ca re ne in su flă idei
îna lte şi naţion a le; cu un cuvînt ea e aceea a cărei influ rn~rt ca un fior roşu
parcurge loată v i aţa omenească ... Numai o femeie cu l l ă va şti planta î11
n ăscut ul să u sîmburele culturii celei adevărate" 1 • Aceasta dovedeşte că rrvista lui Iosif Vulcan s-a bucurat de o însemnată aten\ ie din partea cititorilor

• Or :1 ghici l\I ă r g i ne anu, Co11lribu/ii la istoricul apari/iei reuislei .Familia" de
a Pesta, tn l.lmbd şi literatură, \'ol. X. J965, p. 376.
I
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ceea ce se va observa şi din numărul relativ mare al abonaţilor,
pe tot parcursul apariţiei.
Revista Familia a sprijinit acţiunile culturale ale sătmărenilor printr-o
mulţime de procedee, pe care le-a schimbat de la caz la caz, în funcţie directă
de evenimentul consemnat. Era pe vremea cînd se discuta mereu despre dezvelirea unui monument, închinat lui Simion Bărnuţiu, colectindu-se sumele necesare. Colecta era asociată de obicei diverselor întruniri sau vechilor
baluri sătmărene. Aşa, revista relatează că în anul 1865 în comuna Sanislău
s-a ţinut o conferinţă şcolară, ocazie cu care s-au adunat 27 florini şi 95 creiţari destinaţi dezvelirii monumentului amintit. Publica~ia lui Iosif Vulcan
laudă exemplul frumos al românilor din comuna fruntaşă Sanislău. Este
de asemenea evidenţiată activitatea fructuoasă a Societăjii de lectură condusă
de Petru Bran şi se publică o „gîcitură numerică" intitulai ă Memorandul
din Sălmar.
ln anul 1869 se preconiza, înfiinţarea unei Casine sătmărene sub patro11ajul [ca:noniwlui] Ioane Dărăbant. Familia susţ.ine cu entuziasm ideea.
Nu-i uită nici pe careieni şi revista consemnează întemeierea unei Societăţi
de lectură, în 1874, la gimnaziul din localitate.
O importanţă deosebită acordă revista lui Iosif Vulcan întemeierii
Lealrului românesc în Transilvania, oferind coloanele publicaţiei sale pentru
susţinerea şi popularizarea ideii în curs de afirmare. Societatea pentru crearea
unui fond de teatru român în Ardeal a luat fiinţă în anul 1870, ca urmare a
unei îndelungate activităţi culturale, în şcoli îndeosebi, dar şi prin străduinţa
unor \Tednici animatori, entuziaşli slujilori ai Thaliei, care în orele de repaos
înjghebau echipe de „diletanţi", ce cutreierau oraşele şi satele provinciei
transilvane. Preocupări de sprijinire a teatrului românesc din Transilvania
au existat aproape în toate oraşele şi judeţele, nenumărate spectacole se reprezentau la Braşov, Sibiu, Blaj, Oradea şi în alte centre cu populaţie care
folosea ca limbă maternă româna. Este adevărat că şi turneele actorilor români din ţara veche, între care cel al lui M. Pascaly, au exercitat o binefăcă
Loare înrîurire asupra acţiunii, modest începută, de inimoşii cărturari transilvăneni.

Societatea pentru fond de teairn romdn în Ardeal îşi ţine astfel, după~i~
lungale conciliabule, şedin-ţa de deschidere în 1870, la Deva, ocazie cu care
s-au citit statutele şi s-a ales Comitetul de conducere al cărui preşedinte era
Iosif Hodoş , iar secretar Iosif Vulcan. Intre alle lucrări s-a hotilrît ca să se
adune fonduri materiale, să fie create filiale ale Societăţii şi să se ţină cîte o
adunare generală în fiecare an, în cîte un oraş al Transilvaniei, cu scopul de
a extinde reţeaua de popularizare. Prima adunare generală, după constituire deci, s-a hotărît penlru anul 1871 la Satu J\lare, manifeslare cc a avut
Joc abia .în anul 1872.
-MiŞ°';â~a teatrală sătmăreană este insă mult mai veche. Unele documente o
aminLesc chiar în secolul al XVII-Jea şi există mărturii in presa vremij despre
anume trupe din Sibiu, Cluj şi Oradea, ce dădeau, cu intermiten ·ţe, spectacole
în oraşul de pe Someş. De aceea nu ne vom mira atunci cînd vom constata
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înfiinţarea

Societăţii. În anul 1870 exista la Satu Marc o trupă de artişti diletanţi români
încurajaţi de Alexandru Ferenţiu, un entuziast intelectual, care a iniţiat
strîngerca de fonduri pentni constituirea unui teatru naţional român. Aceste
fonduri se adunau din veniturile vestitelor baluri de odinioară, foarte cultivate în epocă, în părţjlc de nord ale ţării .
...__. Revista Familia, care după constituirea de la Deva, s-a considerat organul oficial al Socielă/ii , oferă numeroase informaţii despre adunarea de la
Satu Mare, hoLărîtă ini !.ial pentru data de 1 iunie 1871. Comitetul de conducere
se întrunea lunar în şedinţă apreciind progresele înregistrate şi îndeosebi
obţinerea fondurilor băneşti şi crearea de filiale. La o şedinţă din 19 martie
1871 s-au propus unele modificări in statute, schimbări ce urmau să fie comunicate în cadrul lucrărilor din Adunarea gcnernlă de la Satu Marc.
Între timp, publicul sătmărean depunea serioase eforturi de organizare,
făcea intense pregătiri. S-a instituit chiar un co mi te t cc se va ocupa
de organizarea şi desfăşurarea lucrărilor. „Această adunare are să formeze
un punct epocal în viaţa naţională a confraţilor noştri din Comitatul Satu
Mare, căci ea este prima adunare românească la dînşii", scrieFamilia 1 • l\fai
multe numere ale revistei anunţă mereu rodnica activitate a Comit.etu lui
de organizare din Satu Mare şi, de asemenea, se notează oficial deschiderea
şed inţelor Adunării generale, actul fiind semnat de către preşedinte şi secretar,
datat Pesta, 30 aprilie 1871. Lucrările de pregătire se ţineau la Satu Mare
în casa avocatului Al. Ferenţiu. La una dintre aceste întruniri pregătitoare
s-a hotărîL, în unanimitate, ca în ziua a doua a adunării generale, să se dea
un bal iar venitul să fie vărsat în întregime la casieria Sociel<lfii. Documentele
îl a testă ca cel dintii bal românesc în oraşul Satu Mare.
În număru l 18, din 14 mai 1971 , Familia publică programul Adunării
genernle din 1 şi 2 iunie. Programul primei zile se constitui asLiel: deschiderea
Adunării generale de călre preşedinte, alegerea secretarilor, citirea raporLului comHetului, raportul casieriei, instituirea unei comisii cu rol disLinct în
orgauizarea lu crări lor. Pentru cea de a doua zi se prevedea autentificarea
procesului verbal (document de bază în asemenea ocazii), înscrierea de noi
membri, ofertele în bani, stabi li rea dalei şi a locului pentru viitoarea adunare
generală şi in final concluziile şe dinţei.
Existau însă şi unele obstacole ce se împotriveau ţinerii Adunării genernle în oraşul Satu Marc, între care dificultatea principală o constitui faptul
că statutele nu erau încă aproba Le de guvern, deşi trecuse atîta vreme de la
constituirea Societăjii. Pentru acest motiv comitet, u 1 a hotărît, aproape în
ul Lima clipă, să amîne ţinerea Adună rii general!" pentru tonmnă şi anume în zilele
de 28-29 septembrie 1871. Cel care întîrzia aprobarea statutelor Socielăfii era
:;\linisterul de interne, dar pertractările nu au puLut dura prea multă vreme,
incit peste o săptămînă actele fusese învestile cu caracter de lege, practic
insă era prea Lîrziu ca lucrările să poată începe în luna iunie. Inlr-un anumit

' Familia, Anul VlJl, 1871, nr. 1•1, p. 165 - 166.
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fel, chiar tineretul studios din Satu .M are era de acord cu amînarea Adunării
generale, deoarece în toamna anu lui 1871 ar fi putut participa şi el, în număr
mai însemnat. Revista Familia lansează de altfel un călduros apel în acesl
sens Linerimii sătmărene ce studia atunci la Oradea.
Adunări i generale din Satu Mare îi revine sarcina importantă de a anunţa
~i filiale le uou constituite. Dar cînd entuziasmul era în toi, alte piedici se
interpun şi Adunarea genera lă se amină pentru o dată nedeterminată. MotiYele au fost multiple, reţi nem doar două: în septembrie 1871 se ţineau l ucră
rile SocielăJii academice române, la care avea obligaţia să participe Iosif Hodoş,
Vincenţiu Babeş şi AL Roman, deci trei fruntaşi cărturari, membri ai Comitetului de conducere a Socielă/ii. Vincenţiu Babeş era casierul Comitetului
iar Alexandru Roman unul dintre personalităţile de bază ale Socielă(ii. Al
doilea motiv era neputinţa de a veni la Satu Mare a lui Alexandru Mocioni
(din raţiuni politice), care era vicepreşedinte le Socielă/ii. Eviden t, l ucrările
se complicau şi din cauza stăpînirii oficiale, dar oricum o dată săminţa aruncată în pămînt fertil nu se putea să nu încolţească la timpu l oportun. Vestea
îmbucurătoare o aduce aceeaşi Familia, nepre ţuită îndeajuns amică a părţilor
sătmărene, dătătoare de multe speranţe. Adunarea generală se va ţi ne în
primăvara anului 1872, în zilele de 1 şi 2 mai. Intre timp, se însufleţesc şi
eareicnii, se pregătesc şi ei pentru în timpinarea măreţu l ui eveniment, se
adună fondu ri, în biserică se instalează o casă de bani, colecta avînd ca scop
„cultivarea poporului român". In faţa unor asemenea acte de curaj şi eroism
naţional Familia din 10 decembrie 1871 încheie relatarea cu ova·\iunea Bravo
{rajilor sălmilrenil"
Febra pregătirii lucrărilor continua. Comitetul de iniţiativă dfa Satu
Mare reanunţă balul românesc programat şi se iau măsuri concrete de primire
a oaspeţilor la gară. Acelaşi animator Alexandru Ferenţiu devine omul organizator, centrul ş i interesul tuturor acţiunilor iar altul cu preocupări gazelă
reşti (neidentificat încă onomaslic), trimite un articol revislei Familia, întitulat II a i d a m I a S a tu 1\1 a re, în cuprinsu l căruia invită călduros
dl mai mulţi participanţi la Adunarea generală. I deea balului revine iarăşi.
se anunţă şi preţul biletelor precum şi încasatorul: Vasiliu Fabianu.
Adunarea generală s-a ţinut în zilele de 1 şi 2 mai 1872. Evenimentul
a trebuit să fie îusufleţiLor, <le zile mari, ocazie cu care s-au manifestat multe
clin aspiraţiile poporului român din Transilvania. ln noaptea de 30 aprilie
1872 sătmărenii înlimpină Comitetul central al Socilă{ii jn gara Sătmărel
(Jidani) şi in cca din Satu Mare. Cei doi rcprezentan·ţi, Al. Roman şi Iosif
Vulcan, au fost întimpinaţi cu urale în gara Sătmărcl. Seara la ora 19,30 şi
la lumina făcliilor s-a intonat aici Deşleaplă-Le române, deşi trenul a oprit un
singur minut. Peste 600 de persoane au porniL pe jos pînă la gara Sătmărel
să înlîmpine oaspeţii. In gara Satu .Mare reprezentanţii Socielă/ii au fosL
primiţi de o mulţime entuziastă, cuvîntul de bun sosit fiind rostit de canonicul Ioane Dărăbant. I-a răspuns AL Homan.
Hotelul „C or o an a" a găzduit. oaspeţi i, iar în ziua următoare au
început lucrările Adunării generale. Preşedinte al adun5rii a fost ales Al.
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Homan, care a rostit cuvîntul introductiv, după care, în numele srttmăre
nilor a vorbit Gh. Lazaru, amintind, între altele înrîurirea binefăcătoare a:
lralrului şi neuilînd să evoce figurile luminoase ale corifeilor şcolii latinisleTelegrame din Oraviţa, Deva, Dej, sosesc aducînd mesajul de simpatie şi
participare afectivă la l ucrările din Satu Mare. Printre cărturarii inscmnatf
din Salu :\fare care au participat la această manifrslare se aflau: Toma Şo r
banu din Carei, Gavril Lazăr de Purcăreţi, lup tă tor memorandisl, Petru.
flrnn, Ioane Marcu.
Seara are loc balul românesc din sala hotelului „C or o a na" dansindu-se
alunei "Ardelean a" şi „R om an a", vechi jocuri române-şti. Iosif
Vulcan, cel care a scris reportaju l din Familia notează: „Dimineaţa la şase
ore, pe cînd scriu aceste şire, muzica răsună încă, pînă la mine, balul lot durează încă". 1

ln anul 1881 ţinîndu-se şedinţa SocielăJii la Baia ~lare, comitclul a trecul prin Satu Marc. Unul dintre ci, I.D. publică în Familia articolul \'alea
Sonll'şului, reminiscenţe de călătorie, oaspeţilor Hlsîndu-le o profundă impre1;ie
podul de peste Someş. 2
Cum era şi firesc revista Familia a avut numeroşi colaboratori sătmă
reni. Cel dintîi dintre ci este Georgiu Marchiş, fost protopop al Careiului şi
redactor al revistei Armonia din \'iena. In Familia publică nuvela Orfanii,
în mai multe numere consecutive din anul 1866. Compoziţi a este o „nuve l ă
istorică" acţi unea ei petrecîndu-se inlr-un sat sătmărean în preajma evenimentelor anului revoluţionar 18'18. 3 Aulorul era superlativ apreciat de rcdaclia revistei ,Familia. De nenumărate ori i se atrage atenţia că a promis publicaţiei o nuvelă, pe care n-o mai trimise, deşi insisten ~ele revistei se repetă
mereu. La moarll.'a cărturarului, în anul 1848, Familia îi relatează ceremonia
înhumării şi seric că a fost „unul din cei mai inteligenţi preoţi ai diccezei
orădene". 4

între colaboralorii sătmăreni ai Familiei se numără şi Vasiliu Popu.
animator cultural şi cărturar de frunte, fosL sus\inălor al Foii pentru minie,
inimll şi lileraturi1, a cărui prodigioasă activitate nu e încă suficient ccrcctntă.
In general, colaborarea lui este în legătură cu cduca\ia morală a linerci gcnera\ii. în anul 1867 scrie Despre rreşterea fetelor (Anul III, 1867, nr. 9 p.
102- 104) şi Adevc'lralele frumuseţi femeieşti (Anul III, 1867, nr. 12, p. 136139). Alteori avea şi preocupări beletristice. Seric o naraţiune cu subiect
~paniol Castelu din Solera, (Anul I\', 1868, nr. 11, p. 129-130) şi fircşlC', pol rivi t educa ţi ci clasiciste a \Temii, rcdaclează un studiu despre \'ia/a f amiliari'î
la romani (Anul IV, 1868, nr. 23, p. 271-272).
1n anul 1869 Ioan Buşila publică o suilf1 de articole Ţara Oaşului, o
descriere etnograficii a regiunii, pagini demne de interes şi astăzi.
'
•
•
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Păr\ile sătmărC'n<'

au r('simţit sprijinul moral al revistei ş i n- au intirziat
aboneze. După doi ani de la apariţia, în 1867, sătmărenii cereau numere
mai verhi ale publica\jci. [frductorul ii anuntă că slocul s-a epuizat şi în
ronsecinp.i nu-i poat<' sl.'rvi. Paralel cu numărul abonaţilor creşte şi cel al
<eor<'spondenplor. În anul 181)7 satul l strău avea şi ci unul ca şi satul Sătmi\
rel, a căror aclivitale t'ra cl<•osebit de prodigioasă în acel timp. De obicei
~orespoudenţii revislci se t('crutau dintre învă~ătorii, preoţii şi din comunele
noaslre.
Uneori revista nu ajungea la destinaţie. con•spondenţii şi abonaţii n-o
primeau cu regularitale din rauza dWcuHăţilor de difuzare din acea vreme.
Lui Gcorgiu Marchiş din I lomorod i se comunică că Familia i-a fosl expedialf1 cu regula1·itate, dar cf1 probabil se pierde undeva la poştă. Celui din Supuru de Jos i se mulţumeşte pentru trimiterea abonamentelor aşa cum celui
din Lipi'.iu i se cere urgentarea plăţii. Revista avea obiceiul să-ş i publire abonaţii întocmea liste, aceasta în spiritul un ei popularizări eficace. Sătmărenii
rrau abona~i in număr destul de mare. Amintim cîlcva nume: l\1agdall'rHl
Caloca din Borlcşli, Ioane Dărăbant din Vl'liş, Nina Napoianu din Bixad,
Elena Tulcanu din Tăuii, Terezia Feren~iu din Sa lu i\Iare, Iulia Marchiş
din llomorod, Teodor Pop din Ortelec, L ucreţia luhas din Supuru de Jos,
Elisabeta Szabo din Tircam, Ladislau Pop, judecălor în Satu Marc.
Culegerile de folclor lilcrar erau o obişnu in ţă a rcYislci orădene . In anul
1871 se publică Doine poporale culC'se de Paulin a Pcllc din a1ia Băii )lari şi
Satu >lare. Pesle doi ani se cere folclor din Negreşli iar corespondenlu l 1111
int irzie să trimită o baladă locală, redactorul cerind şi <latine şi obiceiuri
din parlea locului. ln anul 1874, I. T. Fane publică !rodia, bal adă popular[!
din Satu Mare. Acelaşi autor tipăreşte şi Ziua de Singeorz la sale. Tot în anu l
187'1, I. T. Fane publică Doine poporale din 1848- 1849, culese din Tara
Oaşului, care reflectil asprele revoluţionare din aclivitalca lui Avram Iancu,
poezii cc atestă largul ecou de epocă al conduci'iloru lui - Lribun din )Iun\ii
Apuseni.
Portul romanesc să tm ărean atrage şi ci atenţia rcvislei prin particularită\ilc sale dislincLc. Ioane Selagianu, profesor în Beiuş, originar din l\Ioflinu
\Iir, scrie în 1867 un sludiu Intitulat Poporul român şi portul lui. pc care-l
publică în Familia din acel an şi propune reprodurcrea în paginile rc,·istci
a unui tablou general repr<•zcnlind \ărani ln port popular din regiuni diferilc.
Penlru a ilustra frumusc\ile portului sătmărean au l oru l propune cile o pereche de români clin Sanlău, Ilomoroade, I3ixad şi Tarna.
-... O atenţie deosebită a acorda t revista Familia cărLurarilor sălmă
reni. Cu ocazia mor(ii lui D. Sfura, redactorul rcvisLci publică articolu l Memo1ia lui Dumitru S{ura ş i-i tiplrre~te unele poezii, dintre care amintim Grlnele
Vtll'tt se coc, versuri re şi astăzi le cîntă la petreceri bătrinii din satele noaslre. 1
Un jubileu în Sc7lmar, relatează s[1rbătorirca lui Toma Şorbanu din Carei.~
să SI.'

1
Familia, Anul \', 1869. nr. 13. p. 505-506.
• Fumilia. Anul X\', 187!>, nr. 65, p. 430.
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Se anun~ă şi căsătoria lui Ioane :\larcu în 1879, nunta fiind la Şomcuta, ocazie cu care s-a jucal „danţul miresii" stringindu-sc 50 fi, care au fost d<>slina\i
jumătate pentru fondul societăţii „Petru :\!aior" iar ceilnl\i pentru ajulorarcn „medicinistului" Ludovic .Mcheşiu, student la Univcrsitalca clin Budapesta. Pesle o lună revista Familia consemnează adresa de mul~umire a societăţii român<'şti clin capitala l.Jngariei.
Activitatea lui Petru Bran în oraşul Satu Mare a fost mereu în OLC'ntia
revistei. l\lcreu se subliniază senlimenlcle româneşli ale act'stui profe;or
cărturar şi se protestează împotriva uneltirilor oficialiUi!.ilor care au rcuşil
toluşi să-l alunge din protopopiatul Sătmarului. Prelatul episcopiei de Gherla
s-a lăsat prea repede convins de argumt'ntele interesate ale reclamanţilor.
Familia reproduce ştirea după presa maghiară care se revoltă şi împotriva
existenţei catedrei de limba şi literatura românii de la gimnaziul din Satu
l\fare. în anul 1874. P. Bran se pregr1tea să tipărească volumul de versuri
Mărgăritare. Revista Familia ii publică o prenumera(ie, anun~ă preţul şi
recomandă cartea. Peste alte citeva numere revista prt'cizează că termenul
de abonare al cărpi s-a prelungil. După ce carlra a apărut, I. G. Bariţ, în
cadrul rubricii 1\lasa de citire, aduce o aspră critică, dr pe poziţii negativiste,
Mărgiirilarelor. Astfel, prima carte romanl'ască tipărită în Satu Marc nu are
parte de o critică favorabilă. Rep lica lui Petru Bran n-a întîrziat să apară
şi în anul următor, tot revista Familia găzduieşte răspunsul autorului. în
anul 1880 se anun\1i apariţia broşurii lui Ioane Marcu, Declara(ione in causa
limbei române d'in partea i 11/eligenlei romane d'in comitalul Satu lvlare, care
a fost înaintată Academiei Homânc cu scopul de a lua cunoştinţă de vederile
ortografice ale aceslui „bărbat luminat în spirit" după cum se exprimă Vasile
Lucaciu.
Familia anunţă cu vi:\dită salisfacţic numirea lui Vasile Lucaciu la catedra de limba şi literatura română din Satu ~lare, în an ul 1878, postul devenit vacant prin moartea în 1877 a lui Petru Bran. Trei ani mai Lîrziu revista
anunţă o „prenumera·ţie" la cartea lui Vasile Lucnciu „Inslilu(iuni filosofice",
care a apărut în luna noiembrie a aceluiaş an, în Satu Marc. Revista oră
deană manifestă simpatie fa~ă de autor şi în 188·1 îi anunţă aparipa cărţii
a doua, 1\lelafizica.
Şi soarta învăţătorilor sătmăreni a intrat în preocupările re\'istei Familia.
ln anul 1880 revista arată că dintre cei care au absolvit cursul preparandial
s-au întors învătiHori .în satele Oar, Ieghcriştc şi Bicău. ln anul 1881, la conferinţa de la Seini, Georgiu Ylarchis propune înfiinţarea unei reuniuni a învă
ţătorilor români din comitalul Sătmar. Revista Familia notează că slalutelc
sînt C'laborale, dar ar trebui discutate în Adunarea genc>rală din 1881 de Ia
Baia Marc, odatr1 cu şedinţa Societăţii pentru fond de teatru.
Familia men!ionează şi şedin!a reuniunii învăţătorilor sălăjeni \inută
în Santău în anul 1884 sub conducerea profesorului Gavril Trip. Se mai relatează şi despre o adunare a învă\ălorilor !inută la Pomi in 188·1. Iniţiatorul
acestei reuniuni a fost acelaşi Georgiu ~Iarchiş, amintit mai înainte. Secretar
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al reuniunii a fosl ales Vasile Lucaciu. În Limpul banchelu lui a cintat vestit ul cor din Roşiori.
Un spaţiu larg a acordat revista descrierii Yerhilor baluri sătmărene.
Cel dintîi bal românesc menponaL a fost cel clin Bixacl clin anul 1869. Revista
îl anunţă într-o corespondenţă din Ţara Oaşului semnată „S om c ş anul".
Venitul a fosl destinat tinerilor studioşi lipsi!i de mijloace materiale. Rrvista
face şi o „socoteală publică" al acestui bal al Bixaclului. Un nll bal este menţio
nat în oraşul Satu :\fare în anul 1874, organizat de tinerimN1 română cc
studiază la institutele de invăţămînt din Budapesta. Venitul a fost planificat
pentru ajutorarea înlcmeierii gimnaziului <lin Seini. O altă petrecere populară,
relatează revista, la Pomi. Se aminteşte şi de faimoasa muzică de pc vremuri,
cea a lui Nuţu din Şomcuta, mereu pomenită de presa timpului. O altă petrecere asemănătoare s-a organizat în Vişmort (Roşiori), ocazie ru care s-a
recitat poezia Nepotul lui Traian de Iosif Vulcan.
Amintim şi un alt bal la Bixad în anul 188-1, dat în scopuri filantropice.
La acest bal Vasile Lucaciu a prezentat un proiect dr stat pentru înfiintarea
reuniunii femeilor române, care avea, între alte scopuri ş i pe ncelen de a
cultiva sentimentul naţional, cultivarea limbii materne şi sprijinirea literalurii române. O asemenea petrecere s-a organizat. Lot în acelaş i ao, în satu l
Lipău, avînd ca principal scop strîngerca de fonduri pentru ridicarea unui
monument închinat lui I. Popfiu „acelui bărbat plin de merite, care în viaţa
sa a aprins şi a susţinut focul iubirii ele naţiune în piepturile tineri lor sălmă
reni" . 1
În secolul trecut preoţii români au jucat un însemnat rol cultural şi poJiti c în viaţa publică a românilor sătmăreni. )'lajoritatea lor au fost cărtu
rari care au luptat pentru realizarea id ealului de unitate naţională. Amintim
printre ei şi pe Vasile Patcaş i u din Ilotoan, care a întocmit o „cro nică a Iloloanului", după anu l 1880, amintind în ea ş i despre ecoul in aceste părti al morţii
lui )1. Eminescu. De asemenea, Antoniu Băliban din Un im ăt, memorandist,
secretar al lui Gh. Pop de Băseşti, avînd şi cunoscute preocupări literare.
Familia a fost o revislă eclcclică, de nuanţă enciclopedică. De accca în
cuprinsul ei YOm găsi tot felul de informaţii, unele mai curioase decit altele.
Şi penlru ţinuturile sătmărene revista foloseşte acelaşi procedeu de alegere
a corespondenţelor, Astfel aminteşte de gerul din an ul 1866 din luna mai,
sau o dramă senti m entală din comuna Sanislău, din 1874.
Orice ştire mai interesantă era bin evenită pen trn redac\,ia revistei. Corespondentului sătmărean din anul 1879 i se cer in formaţi i cu privire la tot
felul ele activităţi din nordul ţări i. Atunci cînd coresponden~ele scad, redacţia
ce re justificarea tăcerii. Aşa se face că în Juna iunie a aceluiaşi an se relalcază
nenorocirea din Păuleşti lrecînd pesle Someş un grup de 37 lu crători, în
mijlocul rîului s-a rupt funia podului p lutitor şi astfel 17 oameni au fost
îneca\i. O altă informaţie, din ncel aşi timp, se referă la apariţia lăcu stelor
în părţile sătmărene. Interesantă este şi ştirea intitul ată Cules de vii cu baio1

Familia, Anul XX, 1884, nr. 33, p. 397.
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neta. referitoare la apariţia, în hotarul comunei Pir, a filoxerei. Revista scrie
că l\1inisterul comerţului a botiirit ca din aceste vii sii nu se vindă struguri,
de aceea a trimis acolo un batalion de ostaşi pentru suprnvcghcre. 1n an ul
1879 se aminteşte şi de aparitia lupilor în oraşul Satu :\fare pentru care revista cere arme de luptă pentru locuitori. O a ltă ştire interesantă, tot din
Satu l\Iare: o bătrînă calvină se pregătea de moarte şi voind să se deprindă
c11 viaţa „de dincolo" şi-a cumpărat un coşciug, în care se culca din cîncl în
dnd. Cum moartea nu venea, bătrîna a tăiat nişte porci şi neavind n!L vas
a sărat cărnurile în sicriu. Am putea aminti apoi că cititorii sînt informaţi
ş i de proiectul căii ferate Carei-Zalău, prin Aciş.
In presa vremii era obiceiul ca logodnele, căsătoriile şi decesele sr1 fie
curent anunţate. Revista Familia nu a fost străină nici ea de acest procedeu.
Revista îşi făcea un merit clin publicarea acest or anunţuri, pc care le cultiva
cu stăruinţă. Asemenea date din viaţa oamenilor erau consemoale şi pentru
părţile sătmărene, aproape pentru toate localităţile. De obicei Ia aceste nunţi
se juca: DanJul miresii. Iată o relatare a Familiei despre o cununie din Băbăşeşti
din anul 1884: „Danţu l miresii s-a jucat în folosul şcol ii din localitate şi s-au
adunat 18 fi. Iată o idee bună, ce ar trebui imitată la toate nunţile româneşti,
<:ăci astfel s-ar putea aduna sume frumu şele pentru scopuri filantropice". 1
Cam aceeaşi atenţie acorda revista Familia şi anunţării deceselor persoanelor mai cu vază sau cu importante roluri culturale din viaţa românilor
:sătmăren i. Informaţii numeroase găsim în cuprinsu l revistei despre moartea
unor personalităţi culturale ale ţinutului, cărora revista le eYoca în termeni
(!logioş i activitatea.
Prin tot ceea ce a întreprins revista Familia pentru părt il e sătmărene,
prin atenţia cu care a sprijinit activitatea culturală a românilor din aceste
părţi nordice ale ţării ea se înscrie ca organul de presă cel mai avizat şi cu
circulaţie în secolul trecut în comitatul Sătmarului.

11

Familia, Anul XX, 188, nr. 410, p. 118.
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LA REVISTA „FAMILIA" ELE REGIONI DI
SATU MARE
(Riassunto)
La reYista „Familia" cd apparso nell'anno 1865 a Budapest. La publicazione ha manifcslalo un grand interesse per le r('gioni di Satu .Mare. Nelle
sue coloni sonno state publicate varie corispondcnze di Satu Mare, moile
di folclorc, notize su l Lhr:1lro romeno; Familia ha appogiaLto le azioni <legii
ernditi Petru Bran, Ioan e Marcu e Vasile Lucaciu. Un grand numcro <legii
abbonaU hanno appogiaLlo la rivista. 11 prezente studio mette în evidcnza
tutli questi aspetti.
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LUPTELE REVOLUŢIONARE ALE MASELOR
MUNCITOARE SATMARENE IN ANII 1930-1933
Dr. PETRU B UNTA

Anul 1930, cel de al doilea an al crizei economice, a adus pentru L oa tă
- implicit pentru masele muncitoare din Salu Mare - incertitudine
în conlinuare, a agravat şi a mulliplicat grijile vieţi i de toate zilele.
In anii 1930 - 1933 a conlinuat să sca d ă producţia, preţurile la produsele
industriale, şi în mod deosebit la cele agricole, să se reslrîngă volumul operaţiilor comercia le, să crească numărul întreprinderi lor a limentare, să se micşo
rrze într-un ritm puternic salarii le, să se înrăutăţească condiţiile de muncă.
să crească povara fiscală asupra maselor, să ia proporţii numărul şomerilor
ele. Pe plan politic adîncirea crizei se reflecta şi în frecventa schimbare a
guvernelor burghezo-moşiereşti. Fiecare clin guvernele care s-au perindat la
conducerea stalului de la începutul anului 1929 şi piuit la sfîrşitu l anului
1933 şi-a u do,•edit incapacitatea de a contribui cu ceva la îmb unătăţ irea
situaţiei economice şi politice a ţării.
O urmare gravă a crizei generale pentru clasa muncitoare din România
a constituit-o creşterea în proporţii de masă a şomaju lui. ln 1932 erau peste
300 OOO de şomeri totali şi parţiali, ce reprezentau circa 20% din numărul
de sa lariaţi ai ţării. La aceşlia se adăuga armata şomerilor parţiali din agricultură şi un număr însemnat de oameni lipsiţi de lucru şi mijloace de exislrnţă in rîndurile cadrelor didactice, medicilor, artiştilor şi ale altor intelectuali. 32% din absolv enţi i inslitulelor superioare de învăţămînt erau
şomeri, mii de învăţălori nu puteau obţin e pos luri în şcoli, alte mii au rămas
fiiră salarii, luni de-a rîndul. În 1111cle ramuri sau întreprinderi au fost concediaţi pînă la jum ă tate din muncitori1 . În seclorul transporlurilor. mai ales
la C.F.R., problema şomajului a dcvenil deosebit de gravă. Aici, ca ş i fo celelalte înlreprinderi , s-au impus succesiv „curbe de sacrificiu" în 1931, 1932 şi
la începutul anului 1933, fiind aruncaţi în slra dă, pradă foamei, zeci de mii
de muncitori.
!nanul 1930, ca urmare a conlinuării lichidttrii parţiale a întreprind e rilor~
cit şi a lipsei totale ori parţiale a capacităţii de productie, a crescut p e mai
departe numărul şomerilor. „Fabricile din Satu Marc - scria ziarul Szamos
în iulie 1930 - se reduc treptat, ş i la fabrica „Printz", din <<„considerente de
ţara

1

.tnale de istorie, nr. l din 1971, p . 89-!JO.
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Honomie<< s-a trecut Ia timpul de lucru de 5-6 ore pe zi" 2 • La fabrica de
vagoane „Unio", în lunile de iarnă au fost concediaţi aproape top muncitorii, pc cînd vara, forţa de muncă fiind mai ieftină, fabrica lucra cu întreaga
capacitate.' Cu toate acestea, bilan!ul genera l încheiat la 30 decembrie 1!)30
al fabricii „Unio" arată următoarea situaţie: capital social '10 OOO OOO Ici,
rl'zcrve 10 691 295 lei, beneficii 9 652 688 lei. Cu alte cuvinte Fabrica „Unio"
realiza şi în acest an aproape 25% beneficii raportat la capitalul ei social. 4
Conform statisticii exisLenle la Inspec toratul ~Juncii, Ia Salu 1\lare erau
în ap rilie 1930 3 328 de şomeri, iar în mai 6 55 1 de oameni fără lucru. în 16
iulie, gazela Szamos, care a publicat acesle date în numărul său anterior,
constata: „Am greşit: numărul şomerilor nu e ele 6 500, ci de aproape 11 000'' 6 •
„Cert e - arată acelaşi ziar - că la Satu .:\lare şomaju l prezintă o tendinţă
ascendentă, deoarece în da Lele statistice referitoare la şo meri nu figurează
micii meseriaşi fără ele lucru, cei nrprezentap" .8
Situaţia din ce în ce mai gravă a şo merilor a devenit problema centrală
a opiniei publice progresiste. Organiza!iile social-democrate şi alte organizaţii muncitoreşti cereau în cadrul mitingurilor remedierea situaţiei şomeri
lor, începerea neîntirziată a lucrărilor de interes public. Constrînse de situaţia dată, nici forurile administrative ale oraşului Satu Mare nu au putut trece
peste strigătele de disperare ale şomerilor. 1n ciuda 1 uturor străduinţelor
măcar în aparenţă sincere, oraşu l dispunea pentru ajutorarea şomeril or de
numai 160 OOO lei, din care 60 OOO erau lrimişi de 1\Iinisterul Muncii. Acţiunea
a pornit foarte anevoie, dup ă multe tergiversări. Conducerea oraşului, de fapt
Comisia interimară, a decis pină la urmă ca şi în acest an ajutorarea să se
facă în natură şi a holărît împărţirea de alimente capilor de familie în valoare
de cile 150 lei şi celorl a l ţi membri ai familiei de către 50 lei, iar pe lingă aceasta
fi ecare [amilie de şomeri care avea dreptul de a primi ajulor să primească
1 m3 de lemne de foc. 7
Organizaţia sătmăreană a Partidului Social-Democrat, singurul parlid
poli tic legal de atunci al clasei muncitoare, s-a adresat, in 29 mai 1930, prin
scrisoare deschlsă prefectuJui judeţului Satu Mare. Conducerea partidului
cerea prefectului ca „în cel mai scurt timp să refacă în viaţa administrativă a
oraşului Satu J\Iare legalitatea, adică să înceteze activitatea dictatorială
a Comisiei interimare, oraşul să aibă primar, loc-ţiitor de primar, consiliul
ales cu ocazia alegerilor comunale să-şi poată începe activitatea. Industria,
com erţul şi agricultura oraşului se arată in scrisoare - slau în pragul
falimentului şi răsună de vaietele oamenilor de rind, acompaniamentul fiind
furnizat de bă Lăile de lobă ale porlăreilor'·. ~
•
s
•
•
•
'
•

Szamos, nr. 159 din 16 iulie 1930, p . 1.
Idem, nr. 281 din 9 dccembr.ic 1930, p. 4.
Salu Mart, nr. 9, din 1 martie 1931 , p. 5.
Szamos, nr. 158 din 15 iulie 1930, p. 7.
Idem, nr. 159 din 16 iulie 1930, p. l.
ldem, nr. 13 din 17 ianuarie 1930, p. 3.
Jdem, nr. 120 din 29 mai 1930, p. 2.
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In anii crizei regimului burghezo-moşieresc păturile largi populare, în
frunte cu clasa muncitoare, au desfăşurat amp le lupte sociale împotriva ofensiYei capitalului şi monopolurilor străine. Acpunile muncitorilor - conduse
·de partidele munciloreşti (P.C.R. şi P.S.D.) şi de sindicate îşi sporesc forţa
·şi combativitatea, cuprinzînd noi categorii ale proletariatului şi îmbinînd
Lot mai mult revendicările economice cu obiective politice. Măsurile luate
de Partidul Comunist Român în vara anului 1930 pentru condamnarea şi
înlăturarea urmărilor luptelor frac\ionisle fără de principii se evi d enţiau prin
~firmarea rolului partidului com uni st de conducător politic şi organizator
al luptei maselor muncitoare împolriva politicii claselor exploalaloarc.
O influenţă pozitivă asupra desfăşurării luptelor revendicative ale maselor
muncitoare au avut hotărîrile Congresului al V-lea al P.C.R. Analizînd multilateral caracterul luptelor de clasă desfăşurate în anii de criză economică, cit
ş i învăţămintele lor, Congresul al V-lea al P.C.R. a subliniat că „evenimentu l
-cel mai însemnat din punct de vedere al perspectivei luptei revoluţionare
este intrarea în lup tă a muncitorilor din ramurile hotărîto are ale industriei:
metalurgiştii, minerii, ceferiştii, muncitorii din porturi. Congresul a trasat
-ca punct de plecare a întregii activităţi a partidului comunist atragerea maj ori tăţi i clasei muncitoare spre realizarea frontului unic de jos, pe baza cerinţe
lor zilnice ale maselor proletare. In acest sens Congresul al V-lea a scos în
evidenţă importanţa comitetelor de acţiune, a comitetelor de fabrică ca
-0rgane ale frontului unic de jos, a comitetelor de grevă, a comitetelor şomeri
lor. a gărzilor de autoapărare, alese de mase în cadrul adunărilor generale
ş i consfătuirilor bazate pe frontul unic muncitoresc.
In grelele condiţii ale crizei economice, clasa muncitoare a căutat şi în
anu l 1930 să-şi asigure drepturile în cadrul sistemului contractelor colective.
,)luncitorul organizat - preciza ziarul Vas - es Femmunkas - se strădu
ieşte să-şi apere şi să-şi îmbunătăţească condiţiile ele salarizare şi sănătate
prin contractul colectiv. 1n contractul colectiv este vorba despre drepturile
<:olectivităţii, ş i dat fiindcă fiecare om simte consecinţele rezultatelor sau ale
lipsei de rezultate răsfrînte asupra colectivităţii, luptă împreună şi cu simţă
mintul nobil al solidarităţii; munciLorul învinge sau sucombă pe frontul unde
munca ş i capitalul îşi duc lupta pe viaţă ş i moarte." 9 Pe linia încheierii contractului colecliv se manifes tă conflictul muncitorilor de la Fabrica de cherestea Lomaş, izbucnit la sfirşitul lunii mai 1930. In 31 mai, între direcţiunea
Iabricii şi muncitori s-au întrerupt tratativele, pentru că muncitorii ţineau
la respectarea zilei de muncă de 8 ore ş i cereau trecerea în contractul colectiv
a taxelor pentru eventualele ore suplimentare. Totodată, direcţiunea voia
s:'i erectueze o reducere a salariilor cu 15%. După trei săptămîni de tratative
nereuşite, în 31 mai muncitorii (249 la număr, printre ei fiind multe femei
şi fet e) au declarat grevă şi „în dimineaţa zilei ele 2 iunie nici nu au mai făcut
foc în cazane". Salariu l mediu al muncitorilor - după cum arată ziarul Szamos
• Vas-es Femmunkas, nr. 3 din 1 martie 1930, p. 1.
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în legătură cu acest caz - era de lei 50-60 70 pc zi; în lunile din urmă <'Î
ş i-au primit saJm;ilc numai din două în două sflplămîni, astfel că mun cilorii.
după cum au arătat inspeclorului muncii, nu ernu în stare să-şi asigun' e-.:islcnţa

cu salariile scăzulc" , De data aceasta însă. g reva munciLorilor de la
rabrica de cherestea Lomnş s-a încheiat fără Yreun rczLtllal; '.ln 4 iunit', 228
muncitori au reluat lu crul în condiţiile salarii lor reduse, aşa cum o dorea
10

direcţiunea .

ln iulie 1930, majoritatea muncitorilor poligrafi din Satu :\fare s-au
încadrat în greva g<'n<'ra lă a muncitorilor poligra[i din Transilvania. Greva
genera lă a fost d ec l a nşa lă de expirarea, la 30 iulie, a contractului colectiv
al Cniunii Nationale a ).1uncitorilor din PoligraliC'. încheiat cu patru ani
în urmă. Părţile s-au aşezat încă cu săplămioi în ainte la masa tratath·<'lor
pentru a discuLa concliţiilc unui nou contract colecth·. Aceste tratative, desfăşurate la Timişoara, nu au dus la nici un rezultat, deoarece patronii voiau
o scădere cu 15% a salariilor, neacceptată de cl ela ga\ii muncitorimii. lnLrucîl
în cursul tratalivelor nu s-a ajuns la un punct de vedere comun, în ziua de
7 iulie muncitorii poligrafi din Transilvan ia au declarat grevă generală. Î11
uncie oraşe (Tg. Mureş, Timişoara, Salu .Marc etc.) au fost încheiate în scurt.
Limp înţelegeri parţialc, însă lupta a conlinuat în marile centre poligrafic('.
La Satu ~lare au continuat lucrul fără înlrerupcre numai dou ă poligrarii,
inclusiv cea a ziarului S:amos (doar cu o zi înlrcrupere); în celelalte tipografii lucrările erau excculale de patroni. l\Iai în urmă. patronii tipografiilo1
Lransilvănene au acccplat rind pe rînd cer<'rile muncitorilor, aslfC'I că la
13 iulie 1930 a fost încheiat la Oradea con lractul colectiv între muncilorii
poligrafi din Transilvania şi patroni. Conform înţelegerii realizate, vechiul
contract colectiv - cu anumite modificări - a fost prelungit pină la 3()
iul ie l 932. 11
ln ultima lun ă a anului 1930 au fost duse LraLativc pentru închcicrca
unui nou contract colectiv între proprietarul morii „Elisabeta" şi gruparea
sătmăreană a Uniunii Muncitorilor Alimentari diu România. Proiectul dt•
conlract colectiv al muncitorilor alimentari prcvedea următoarele: palronul
recunoaşte dreptul muncitorilor de a-şi alege oam!'ni de încredere din sinul
lor. Ziua de lucru e de 8 ore, zilele de repaus sin l sărbători le legale sau cck•
declarate de autorilă\i. Muncitorilor aflaţi în lucru timp de un an fără întrerupere patronul cslc ob)jgal să le acorde un conccdiu anual de odihnă plălil.
şi anume: angaj aţii cu vechime de 1-3 ani primesc 7 zile, cei între 3 - ~
ani 10 zile şi cei înlre 5 - 10 ani 14 zile conccdiu. PcsLc 10 ani, după fiecare
an l ucrat se cuvine cu o zi mai mult ele concediu. neputînd însă depăşi 3()
ele zile. 12
Organele represive ale regimului burghezo-moşieresc nu au „uilal" nici
în condiţiile grele ale crizei economice să continue prigoana îndreptată împo•• S:amos, nr. 124, din t iunie 1930, p. 1.
Idem. nr. 151 din 6 iulie 1930, p. 8.; nr. 15·1 din 10 iulie, p. 7; nr. 156 din 12 iulie, p. 7;
nr. 159 din 16 iulie 1930 şi nr. 161 dio 18 iulie 1930, p. 7.
11 Idem, nr. 298 din 31 decembrie 1930. p. 2, şi nr. 1 din 1 ianuarie 1931, p. 7.
11
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lriva for\clor rcvolu\ionarr ale mişcării muncitoreşti. ln acest an a avut loc
procesul celor 4 comunişti aresla~i în noaplea de 6 spre 7 noiembrie 1929,
acuzaţi de organele represive că ar fi difuzat broşuri cu caracter revoluţio
nar. Inijial, dezbaterea în fond fusese fixală pentru data de 22 ianuarie la
Tribun alul din Salu \[an•. dalorită însă neprezcnlării lui Eugen Berindean,
unul din acuzaţi, dezbalen•a a fost arnînală. Doi acuza\i, aflaţi în închisoare
de:~ luni: Ghilea GIH'orghe şi Barna Ladislau, au început la sfirşil11 l lui ianuarie o gr<'vă a foanwi pentru a fi eliberaţi. în cea de a noua zi a grevei, organismul lor a sliibil alît <k mult, încîl a Lrebuil să se recurgă la intervenţia
nwdicului, cei doi fiind trnnsporla\i la spilal. ln cea de a 19-a zi a grevei
foamei, un corcspon dcn l al ziarului Szamos, după vizita filcu lii la spital,
scria următoarele: .,Ei nu acceptă hrana, ba au spus chiar că în cazul în care
nwdicii ar Yrea să-i alimenteze artificial cu forţa, se vor împotrivi în cel mai
înalt grad şi preferă st1 moară, decîl să mănînce ... Nouă celor care trăim
într-o societale burgheză - rn t• nţioncază corespondenlul - ne sînt străine
fanatismul şi forţa cu care aceşti oameni suferinzi cred in dreptatea lor ... " 13 •
--Procesul celor patru acuzaţi comunişti a avut loc la 10 februarie 1930.
(onform actului de acuzare, in broşurile provenite de la Oradea pe care ci
voiau să le difuzeze la Salu 2\farc şi Baia Mure, se pulca cili: „ Internaţiona la
a Ir l-a cheamă muncitorimea din România ca la 7 noiembrie, cca de a 12-a
<1niYrrsarc a sovietelor din Rusia, să iasă pc st răzi şi să demonstreze împolriva
l'cgimului social actual ... ·• Procurorul dr. Nagy Ioan, în rechizitoriul său,
acuza cu cuvinte aspre faptele inculpaţilor. După părerea sa, acuzaţii voiau
să aţiţe la atacarea formei de stal, a ordinci publice, împotriva Consiliului
<Ic regenţă. El considera ca circumstan\ă agravantă faptul că broşura se
adresa şi armatei şi scopul ei ern de a deslrilma şi armata. Procurorul a cerut
.acordarea celei mai grele pedepse.
La sfirşitul dezbaterilor, Tribunalul din Satu Marc i-a condamnat pe
(jhitea şi Barna la cîte 8 luni închisoare şi 1 OOO lei amendă, iar pe Kacs6
la 29 zile delenţiune şi 1 OOO Ici amendă. Eugen Berindean a fost achitat.u
Pen Lru asigurarea con di ţii lor lor de Lrai, m unei torii constructori din
ora~ul Salu Mare nu hotf1ril înfiinţan'a unei cooperalh·e de desen•ire denumită „Uzina de producţie" care se angaja să execute „la preţurile cele mai
convenabile lu crări în bune condiţiuni, de la cele mai mici renovări !;>i trau.sformftri pină la construcţii de mari dimensiuni" . 16
În ziua de 2 octombrie 19:~0. a fost dată publiciUiţii scrisoarea deschisă
a cizmarilor sătmăreni c<"1tre Cartelul fubricilor de piele. „Astăzi cizmarul
poale triii numai dacă impreunii cu solia şi familia sa lu crează zilnic 10-16
orc. În asemenea condiţii de cîştig - se arată în scrisoare - încelul cu încetul ni s-a epuizat averea, forţa noastră de muncă slăbeşte şi azi miine ni se
va curma şi cinstea, pentru cil nu vom putea face faţă datoriilor noastre.
1

•

"

ldrm, nr. 29 din 6 Cebrunrie J9:30, p. 5 şi ar. 32 din 9 februarie 10:10, p. '1.
Idem. nr. 33 din 11 fchrunric J930, p. 2-3; nr. 2•1 clin 3 1 ianuarie 1930, p. 3.

" S:nmos. nr. 139 dia 22 iunie 1930, p. I.
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în atare situaţie, cînd nu sîntem în stare să cîştigăm nici măcar pîinea de
toate zilele, în aceste zile jalnice şi amare cca mai marc fabrică de piele a
ţării (Renner-Turul n.n.) a ridicat iarăşi preţul tălpilor şi a l pielii de la 10
la 40 lei kg-mul. Fabrica de piele a ridicat preţurile pieilor, ca în acelaşi timp
să poată scădea cu 20 -30% în detriment ul nostru preţul pantofilor fabricaţi
de ca. Pielea şi talpa mai bună o foloseşte la pantofi pe care îi vinde, iar
pielea şi talpa de cali tate inferioară şi de deşeu ne-o v inde nouă cu un pre\
ridicat, ca sărmanul pantofar sub nici o formă să nu poată concura cu fabrica
imensă chiar dacă lucrează zilnic nu 16 ci 24 de ore". 16
La 9 octombrie 1930 înaintea Tribunalului din Satu Mare au corn părut din.
nou „inculpaţi" vinovaţi de a fi răspîndit broşuri. De data aceasta, procuratura
acuza alţi 6 oameni (Steinhardt Hermann, J elinek Edc, Fricdmann Samuil,
Bugyi Adalbert, Saodor Gheorghe ş i Kacs6 Ladislau), care cu ocazia alegcrilor parlamentare ce au avut loc cu doi ani în urmă, au împărţit broşuri
calificate a avea un conţinut răzvrătitor ş i „i-au instigat pe muncitori la urrt
de clasă" . Toţi acuzaţii s-au apărat spunînd că guvern ul a asigurat libertatea
a legerilor, iar Blocul Muncitoresc-Ţărănesc este o organizaţie recunosc11tr1
prin lege mai departe, că forurile judeţene competente au citit textul manifestu lui şi au permis verbal difuzarea lui. In lipsă de doYezi împotriva acuzaţilor, toţi au fost achitaţi.17
Şomaj ul, concedierile parţiale, grijile zilei de mîine, prigoana antimunciLorcască, toate acestea au dominat şi în 1931 mişcarea muncitorească din
Satu l\Iare. „Suferin ţa muncitorului - scria pe bună dreptate ziarul S:wtmari Nepszava - î ntrece deja chinurile individuale. Este o suferinţă şi mizetit•
colectivă care, avînd în vedere neputinţa şi indiferenţa guvernelor, a îmbră
cat pe tărîm economic şi social-polilic proporţii atît dc mari, incit deznrtdejdea fără de margini a ajuns la punctul de fierbere şi cheamă masele la
mişcare". 18
Şomajul, racilă a orînduirii capitaliste, a fost o grea povară pentru viala
socialil a oraşu lui Satu l\Iarc. Conducerea oraşului, Ia fel ca cercurile guvernamentale ale ţării, a făcut prea pu\in în favoarea şomerilor. La dispozi\i:.i
Conducerii Centra lei Naţionale a Partidului Social-Democrat, în 22 februari es-a ţinut şi la Satu l\Iare un miting de protest în problema şomajului, miting
la care vorbitorii au atacat puternic catastrofala politică economică a guvcrnului. In cuvîntul de deschidere consilierul municipal Szilăgyi Gheorghe a
subliniat că „imensa majoritate a ţării este lipsită de piine şi a devenit rwsigu ră existenţa noastră şi a familiei noastre". Secretarul orăşenesc al pai Iid ului, Vizsnyovszky Ioan, a arătat în cuvîntul său că „situaţia mici101
meseriaşi şi a micilor comercian\i esle aceeaşi ca a muncitorilor salariaţi ...
Tehnica industrială ia zi de zi locul sîrguincioaselor braţe ale muncitorilor.
La Satu l\Iare, 1 300 de muncitori stau fără pîine şi familiile lor flămînze.!>C.

Idem, nr. 224 din 2 octombrie, p. 7.
" Idem, nr. 231 din 10 octombrie, 1930, p. 2.
11 Szalmari Nepszava, anul I, nr. 1 din 1 111ai 1931, p. 5.

11
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Guvernul vine cu legi noi, cu curbe de sacrificiu, distrugînd ş i existenţa
corpului funcţion ă resc al ţării. Cerem - sublinia vorbitorul - ca statul
să aibă grij ă de şomeri " . 19 ~Iilin g ul desfăşurat cu participarea unor imense
mase a adoptat o rezolu\ie care, în numele maselor muncitoare din Satu Mart„
cerea pornirea im ediată a lucră ril or publice de sta l şi orăşăneşti respectarea
întocma i a zilei de muncă de 8 ore, restituirea autonomiei caselor de ajutor
reciproc, anularea legii curbei de sacrificiu şi fixarea unui minim de trai pentru
muncitorii statului şi ai oraş ului. 20
1n semn de protest împotriva atitudinii p asive a forurilor orăşeneşti,
şomerii din Satu Mare au mers în 10 martie, orele 16, la primărie, în numiir
de circa 300 de p ersoane, cerind imediata încep ere a luc rărilor publice. Primarul Augustin Fereuţiu a promis că va fa ce tot ce-i stă în putin ţă spre a
îmbunătăţi si tuaţia şomeril or, după care şo merii s-au retras în ordine. 21
La 21 septem brie a apărut din nou la primărie o delegaţie de 50 de membri
în problema şomerilor. Oratoru l d e legaţ ie i , după ce a arătat situaţia intolerabilă a ş omeril or, a declarat că sindicatu l nu-şi asumă răsp underea pentru
această masă de oameni şi de aceea cere de urgenţă ajutor din partea oraş ul ui,
lucrări p ublice, căci altfel „depresiunea su fle tească a acest or oameni ar putea
irupe". 22 Del egaţie i i s-a p romis că lucrări l e publice programate pentru anul
următor vor fi începute în că în 1931.
l\Iarea oaste a şomerilor era sporită de sutele de m unci tori ajunşi fără
lucru în timpul concedierii lor parţiale ş i temporare. La F abrica „ Unio··,
cea mai mare fabrică din Satu Mare, de exemplu, direcţiunea concedia sisl<'maLic în lunile de i arnă ale fi ecărui an pc muncitori, pentru ca în lunile de Yară
să-şi îndeplinească comenzile de stat (în au ul 1931 în valoare de 300 milioane Ici)
prin impunerea de eforturi sporite, cu zile de muncă de 12, 14 sau chiar
16 ore, fără a asigura salariile în acord aflate în vigoarc.23 Numărul din 25
octombrie 1931 al ziarului S=almari Neps:ava informeaz ă despre faptul că
.,luni dimin ea~a (19 octombrie n.n.) direc\iunea Fabricii de vagoane „Unio"
i-a primit pe muncitorii uzinei cu surpriza că a redus cu 20 ş i 25 % salariile
muncitorilor care lu crează cu 5 ş i 6 lei pe o ră ... 30 de muncitori nu au fost
dispuşi să ia la cu noşLin\ ă reducerea salariilor, şi aşa mizerabile, ca urmare
ei au şi fost da~i afară imediat din fabrică". 21
1n acest an, începînd din luna aprilie, Fabrica de vagoane „Unio" lucra
cu 1 000- 1 200 de muncitori, dar în cursul lunii decembrie fabrica - după
ce a scos ş i ultimul vagon - a lucrat cu numai 500 de muncitori. La 19 decembrie a concediat din ci încă 400 de oameni, astfel că efectivul muncitorilor a scăzut la 100. „Din 1 ianuarie - scria ziaru l Szamos - fabrica Ya fi
" S:umos, nr. 11 din 24 februarie 1931, p. J.
•• ibidem.

u Jdem, 11r. 57 din 11 marlie 1931, p. 3.
l<lrm, nr. 268 din 21 noiembrie 1931, p. :l.
u Jd~m. nr. 4 1 din 21 ft'brual'ie 1931, p. I.
u S:a/mâri N~pszavo., anul I, nr. 25 din 25 octombrie 1931, p. 5.

11

https://biblioteca-digitala.ro

128

8

<:omplet sistată. D aci.i va p rimi comenzi, la 1 feb ruarie va reîncepe lucrul,
dar fără a putea a ngaja 1 000-1 200 de muncilori. 25
Ş i în cealaltă fabrică ele maşini di n Sa lu Marc, Fabrica „Prinlz", muncitorii aveau o sourt[1 grea. Referindu-se la sil1rn \i a munciLorilor din nreasltt
fabrică, ziarul loca l socit1 l-dt'mocrat S;aimâ1i N(lpszava arăta: „In România
sînt puţini acei fnbricanp care ii exp l oatează pc 111uncilori cu alîla pri('cprrc
calificată, ca la Fabrira „P rinlz". Direcţiunea ~i văla fii, supraveghetorii din
s trăi n ătate schimbă dupr1 plac condiţiile de muncă ş i salariilc .'' 26
Unitatea sătmi.irranf1 a Industriei Forestier<' Lomaş a recurs şi în acesl
an la metoda genera l ă a concedierilor. În octombrie 193 1. întreprindrrca a
concedial o p arlc din funcţionari şi p esle 100 de muncitori. ,.Acest<' c·onccclieri - scria ziaru l S:amos - înseamnă de fapt cr1 unitatea din Sa lu .\lare
a L omaşu lui e re dusă la sistarea tota lă a aclivitr1\i i, şi aki ră mîn <.' doar un
cadru (restrîns n.n.) ca re are numai obligaţii de a se ocupa de valorificarea
co mercială a stocuri lor <.'Xislente''. 27
lu cursul a nului Hl31 se cunoaşte un conflirl de muncă la Sa lu l\fa re,
care a avul loc în luna a prilie, în branşa croitoriei. Aflăm, citind numr1rul
din 3 aprilie 1931 al ziarulu i Szalmâri Uj.wig, că munciLorii croitori au fosL
constrinşi de mizeria economică genera lă şi scăderea ver tigino asă a preţuri l or,
să ela b oreze un contract colecliv ce ar reglement a r<.'l aţiil e dintre patroni
şi muncitori şi ar prl'scrie salarii u nitare. Pa tronii în să nu au fost dispuşi
să trateze în legă tură cu contractul colectiv ~ i nici m ăcar la repetatele invitaţ ii a le inspectorului muncii nu s-au preuntat la Inspectoratu l Muncii
pentru a rezolva p aşnic stabilirea salariilor unitare. '1uncitorii croitori, vă
zînd zădărn i cia tuluror încercărilor lor, au început, toţi unitari, o grevă ş i
s-au preocupat de proiectu l unei cooperative de prod ucpe. 28
- - Unul din evcnimcnlele de seamă a vic\ii polili cc în 1931 a fost ţin<'rea
alegerilor parlam<.'nlare. În curs ul p regă tirilor, cu ocazia campaniei clrctora l<', organele r<.'presivc a le puterii de s lal au operat mai multe aresUiri la
Salu 1Iare şi in împrejurimi. Pe b aza inform aţi il or primite din p a1tea poliţiei
clujene (care „a descoperit complotul unui sistem de celule comuniste" 29 ),
sig u ranţa clin Salu \fare a întreprins cercetări. L a 5 martie au fost arestaţ i
circa 40 tineri muncilori din Satu ,_'\fare, bănuiţi că ar fi fost memb ri „ai sistemului de celule cc a impinziL Loată Transilvani:l''. Cei arestaţi au fosl inlerogaţi in că în aceeaş i noapte, cea mai mare parle (cu excepţia a 5 persoane)
au fost clibera li dup ă ;rnchetă . 30 Peste cîteva zil<', dosarele aces tei cauze au
fosL pr<'dale procuraturii. 3 l Aclivitatea poli~ic i s-a lnvioral o d a tă cu apropirn•a
.alegt'rilor pa rlamcn tnre. Jnainte de alegeri, orga nele represive au făcu L l ot
•• Szamos, nr. 2n:1 din 20 dl•crmbrie 1931, p. 5.
" Szatmari Ners:<wa. nr. l(J din 3 iulie 1931, p. :.I.
S;amos, nr. 22:> din 2 oclomhrie 1931, p. 2.
11 Szalmciri Ujst!g, nr. 75 din 3 aprilie 1931 ~i S:mnrs, nr. i6, 2 aprilie 1931, p. 2.
11
Szamos, nr. 53 din (i martir t 931. p. 4 .

„

.io

„

Ibidem.
Idem, nr. 56 clin IO martie 1931. p. I.
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posibilul spre a limita libertatea de mişcare a reprezentanţilor mişcării muncitoreşti şi progresiste, a-i aresta pe agenţii lor electorali şi a sechestra manifestele lor electorale. Din cauza intensificării teroarei electorale a poli~iei,
Ia 26 mai 1931 organizaţia din Salu Mare a Partidului Social-Democrat a
înaintat la procurntură o reclamaţie penală împotriva prefectului Puşcaşiu.
Conform reclamaţiei, prefectul judeţului a comis infracţiunea şi delictul de
abuz de putere, contrar paragrafelor 4 71 şi 475 ale Codului penal, prin faptul
că a îngrădit ilegal libertatea de mişcare a candidaţilor de deputaţi şi a împiedicat propaganda electorală legală a Partidului Social-Democrat, i-a arestat
pe agenţii electorali ai partidului şi a sechestrat manifestele lor electorale.32
în pofida terorii electorale a organelor respective, cu două zile înâiirle
de alegeri la Satu Mare s-a înviorat mult propaganda electorală. Deosebit
de inten să a fost activitatea Blocului Muncitorcsc-Tărănesc, care pînă alunei
desfăşura o activitate propagandistă mai cu seamă la sate. ln noaptea de
29 mai, pe străzile lăturalnice ale oraşului au fost lipite pe zidurile caselor
micile bilete electorale roşii cu textul B.N.Ţ.-ului. Prin ferestrele deschise
ale caselor cu parter au căzut în case o serie de manifeste, în special cele ale
B.J\1.'f. Nici poliţia nu a stat pasivă şi în noaptea de 29 precum şi în ziua de
30 mai înainte de masă a arestat o serie de agitatori, mai ales ti11eri, mare
parte din ei fiind apoi puşi în libertate. 33
Cu toate manevrele forţelor reacţionare, cu toată teroarea electorală a
organelor represive, alegătorii muncitori şi democraţi din jud eţul Satu Marc
au reuşit să trimită în parlamentul ţării un deputat social-democrat şi unul
din partea B.M.Ţ„ respectiv pe Bartalis Ioan şi pe Imre Aladăr. 34
După alegerile parlamentare, la 22 iulie, a avut locla Tribunalul din
Satu Mare procesul celor arestaţi cu ocazia campaniei electora le. Potrivit
actului de acuzare, deţinuţii au răspîndit manifeste care primejduiau securitatea statului, motiv pentru care procuratura i-a acuzat pe baza legii alarmei.
Acuza ţii şi martorii au diaţi au arătat că manifestele electorale au fost răspîn
dile cu autorizaţia prealabilă a procuraturii, ele fiind prezentate pe atunci
şi prefectului judeţului. Tribunalul i-a achitat pe to-ţi acuzaţii. 35
L a cîteva zile clup ă aceasta, în 26 iulie, agenţii siguranţei, pe baza circularei date de Ministerul de Interne Argetoianu, au făcut percheziţii în 18
locuinţe cu prilejul apropierii „Zilei Roşii" din 1 august. După cum arăta
ziarul Szamos, percheziţiile „s-au orientat să vadă dacă la cele 18 persoane
suspectate de a fi comuniste nu se găsesc manifeste cu conţinut instigat'07-,
ori dispoziţii primite de la Moscova". 36 Deşi percheziţiile s-au_floldatJfăfă
•a Idem, nr. 117 din 27 mai 1931, p. 3 şi 6.
•• Idem, nr. 121 din 31 mai 1931, p. 4.
•• ldem, nr. 125 din 5 iunie 1931, p. 1. După cum se ştie comisia de validare a parlamentului
a anulat lista deputaţilor B .M.Ţ. din judeţul Bihor, Satu Mare şi Maramureş. De menţionat că
B.M. Ţ. a obţinut tn judeţul Satu Mare voturi ln alegerile parlamcntru·e după cum urmează:
J927= 1060, 1928= 860, 1931 = 4 632.
" idem, nr. 165 din 23 iulie 1931, p. 4.
30 Idem, nr. 169 din 28 iulie 1931, p. 5.
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nici un rezultat şi nicăieri nu s-a găsit n1m1c, cele 18 persoane suspecte au
fost duse la poli ţie, fiind ţi nute la arest pînă în ziua de 27, orele 11. Cei arestaţi
au dat declaraţii după care nu vor participa la nici o tulburare a ordinei şi
după orele de lucru nu-şi vor părăsi l ocuinţele. Numa i după aceea au fost
eliberaţi, pentru ca în seara zilei de 30 iulie să fie din nou arestaţi. Acum poliţi a a luat măsuri complexe spre a evita orice tulburare a ordinei în „ziua
critică de 1 august". Poli\ia şi ofiţerii au făcut serviciul permanent ziua şi
noaptea, timp de cîleva zile. fn noaptea de 3 1 iulie spre 1 august patrule
întărite au întreprins razii în tot oraşul. Clădirile publice, podurile ş i liniile
forate au primit şi ~Ic pază întărită.
Cu toate măsurile excepţionale luate de organele represive, la 9 septembrie
pc principalele străzi din Satu Mare au fost împrăştiate manifeste dactilografiate în rînduri dese, conţinînd „apeluri comuniste". Pe marginea acestei
ac\iuni, poliţia a arestat 7 persoane suspecte, dintre care una a fost eliberată
de judecătorul anchetator. 37
Protestul împotriva politicii economice catastrofale a claselor stăpîni1oare şi a activităţii antimuncitoreşti tot mai intense a organelor represive
ale statului a constituit nota dominantă a mitingului organizat în ziua de
2 octombrie de organizaţia l ocală a Partidului Social-Democrat, la care au
luat parte aproximativ 2 OOO de persoane. Vorbitorii au lansat atacuri vehemente la adresa guvernului şi a conducerii oraşu l ui. „tn acest oraş - sublinia
secretarul de partid Vizsnyovszky Ioan - membrii clasei muncitoare trăiesc
în mij locu l celor mai mari lipsuri şi în cea mai mare mizerie ... Nu ne lasă
să ne spunem cuvîntul, deşi mergem pc o cale legală. Dacă ne împiedică să
luptăm pe cale l egală pentru drepturile noaslre, vom fi ne,•oiţi să alegem
altă cale." 38 In rezoluţia adoptată la miting, cei de faţă au protestat împotriva nerespectării de către guvern a libertăţii întrunirilor şi cuvîntului,
şi-au exprimat neîncrederea faţă de conducerea de atunci a oraşului şi au
cerut ncîntîrziala programare a alegerilor comuoale. 39
Nici anul 1932 nu a adus schimbări deosebite în viaţa maselor munciLoare din Satu ~lare. ~1uncitorii oraşulu i au luptat cu întreaga lor putere
împotriva lăcomiei de profit a patronilor, a şomajului şi a lipsei de drepturi.
In cursul lunii ianuarie, după trei luni de sistare a producţiei, muncitorii
de la fabrica de cherestea Lomaş au fost solicitaţi de direcţiunea intreprinderii
să reia lucrul cu reduceri de salar de 10, 15 şi 20%. Muncitorii au convocat.
o adunare la Căminul muncitoresc şi au declarat unanim că preferă să moară
de foame decît să accepte oferta direcţiunii. La tratativele de împăciuire duse
la Inspectoratul Muncii, delegaţi i muncilorilor au ară lat că „anul trecut au
fost de trei ori reduceri de salarii, în urma cărora chiar înainte de încetarea
producţiei muncitorii uzinei au putut să-şi procure doar cu multă greutate
hrana zilnică minimă. Aşadar, reducerile in conlinua1e nu-şi au locul, căci

*'

Idem, nr. 206 clin 10 Sl'plembrie 1931, p . 6 şi nr. 210 diu 15 septembrie 1931, p. 6.
Idem, nr. 222 clin 29 septembrie 1931 , p. 4.
•• Ibidem.
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cu stomacul gol nu poţi produce ... ".40 După tratative îndclungale, la 3
februarie s-a ajuns Ia înţelegere între muncitori şi direcţiune. Conform înţele
gerii muncilorii au reluat lucrul cu o reducere de 5% pînă la 7 lei ş i de 10%
peste 7 lei. Direcţiunea, invocînd faptul că lucrul este puţin, voia să reangajeze numai o treime din muncitori. Muncilorii au preferat însă orarul de lucru
redus şi astfel toti au reînceput lucrul. 41
Măsuri l e de reducere a salnrii lor, luate de Direcţia generală a C.F.R.-ului
şi care au sLirnit indignare în toată ţara, au fosl primite cu dezaprobări şi
la Satu :Mare de către muncitorii ceferişti. În legălură cu aceasta, conducerea
sindicatului feroviarilor, conform hotărîrii membrilor, a elaborat la sfîrşitu l
lui februarie un memorand cuprinzind în 9 puncte doleanţele muncitorilor
feroviari. 1n memorand se cerea imediata renunţare la reducerea salariilor,
adoptarea unei salarizări un iforme neputînd fi mai mică de 3 200 Ici. Mai
departe, se cerea restituirea sumelor scăzute pentru casa de ajutor reciproc
şi sistarea continuării re~ineri l or. ~Iuncitorii au proteslat împotriYa reţinerii
taxelor suplimenlare de scumpete şi chirie, împotriva desfiinţării libertă
ţilor. Ei cereau ca cei care s-au îmbolnăvit în servici ul C.F.R.-ului să primească tratament gratuit şi medicamente. In memorand se arăta solidaritatea în toate privinţele cu Uniunea Naţională a i\1uncitorilor Feroviari şi
se protesta împolriva atitudinii brutale a autorităţilur din Bucureşli, „cînd
lupta muncitorimii feroviare pentru pîine a fost din nou respinsă cu armele".
Conducerea sindicatului feroviarilor din Satu l\Iare a trimis memorandul tuturor foruri lor competenle. 42
În cadrul acţiunii generale îndreptale împotriva amplei măsuri a Direcţiei
generale a C.F.H.-ului de reducere a salarijlor conducerile sindicatelor feroviare din Dej, Oradea, Sighetu! l\1arma~iei şi Satu Mare au ţinut, la 20 martie,
o confcrin\ă districtuală, la care a fosl analizată situaţia generală a muncitorimii feroviare şi atitudinea ei faţă de reducerile salariilor, precum şi sarcinile practice ale organiz5rii uni tare. După rapoartele delegaţilor diferitelor
grupări, conferinţa a constatat 1n unanimitate că „muncitorii cefcrişli din
România au devenit cea mai deplină pradă a exploatării. Această constatare
o dovedeşte faptul că în Juna aprilie a anului 1931 direcţiunea C.F. R-ului
a redus cu 66% salariile şi aşa slabe ale muncitorilor". După cum a arătat
conferinţa, muncitorii C.F.R.-işti lrebuie să se situeze pe pozi~ii de apărare
şi să-şi slringă forţele în vederea rez i stenţei iar pentru aceasta muncitorii
C.F.R-işli nu dispun ele alte mijloace dccît de închegarea sindicatelor bazate
pc lupta de clasă. 43
ln vederea coordonării luptei C.F.R.-iştilor, C.C. al P.C.R. a iniţiat
organizarea unei conferinţe a lucrători l or feroviari din întreaga \ară. Aceasta
s-a ţinut la Bucureşti între 22-24 martie 1932. La confrrinţă au fost prezenţi
delegaţi al<'şi la consfătuirile muncitoreşti din cele mai importante centre
•• Sza/mari Nepswva, anul II, nr. 6 din 7 februarie 1932, p. 3.
" Ibidem.
" Idem, nr. 9 din 28 februarie 1932, p. 4.
13 Idem, 11J'. 13 din 27 martie 1932.
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feroviare. Alături de comunişti au participat reprezentanţi ai P.S.D., ai Partidului Socialist Independent, precum şi muncitori fără de partid, aleşi în
cadrul unor largi adunări muncitoreşti. Prin componenţa politică a participanţilor, conferin\a ceferişti l or din întreaga ţară a fost o expresie stră l ucită
a frontului unic de jos a muncilorilor ceferişti. Analizînd situaţia muncitorilor
reroviari din ţarrt, conferinţ.a a adoptat o seric de hotărîri menite să asigure
cerinţele imediate ale ceferişlilor. 4 J
Ea a ales Coroi le tul Centrai de ac\iune a muncitorilor ccferişli, secretar
al Comilctului fiind ales Gheorghe Gheorghiu-Dej. Comitetul central de ac\iune
a fost constituit pe baza Frontului Unic .Muncitoresc, în cadrul lui fiind aleşi
atîl membri ai P.C.H., cit şi muncitori fără de partid sau membri ai partidelor social-democrat şi socialist independent, care s-au declarat de acord cu
platforma de l'Cvendicări ş i cu hot5rîrile conferinţei.
Conferinţa pe \ară a ceferiştilor a fost urmată de conferinţe regionale,
locale şi pc alcHere, care au procedat la alegerea comitelelor de acţiune. Sub
conducerea acestor comitele s-au organizat, în cursul anului 1932, puternice
acţiuni gredstc, soldate nu o dată cu izbînda muncitorilor ceferişti ridicaţi
la luptă pe baza Frontului Unic l\1uncitoresc.
Un rol imporlan t în organizar<'a şi desfăşurarea acţiunilor revoluţionare
din loată ţara în această perioadă au an1t plenarele C.C. al P.C.R. din aprilie ~i oe lom brie 1!)32, care. analizînd desfăşurarea luptelor muncitoreşti,
au stabilit drept principală formă ele luptă ocuparea înlreprindcrii, însoţită
de demonstraţii de solidaritate ale muncitorilor din alte fabrici, ale şomerilor
şi ale familiilor greviştilor.
La Fabrica de vagoane „L'nio'", imediat după ce, în urmă cu 4-5 luni
de repaos, munca a pornit din nou, în anul 1932, muncitorii au fost iarăşi
concediaţi sub motivul cr1 stal ul nu plăteşte. „Nu este primul caz la Fabrica
de vagoane .. Unio" - scria în legălură cu aceasta gazeta sătmăreană Mai
Nap - că inwclial clup5 incep<'rea muncii se trece şi la schimbarea muncilorilor, fireşte că cei responsabili clin fabrică nu erau conduşi de considerente
altruiste, umanitare, nici alunei, ci de dorinţa lacomă ele profil. A fost concediat unul, penlru a angaja pe allul cu un salar mai mic." 46
In august 1932, un conflicl muncitoresc s-a iscat la conslruirea bisericii
greco-catolice din Salu Mare. Cei 35 de zidari angaj aţi la construc\ii au fost
nevoiţi să înceteze lucrul, pentru că inginerul şef al întreprinderii de construc\ie pretindea efectuarea a 13 ore de muncă. Muncitorii constructori au respins
în chipul cel mai categoric această cerere a inginerului şi au încetat în unanimitate lucrul. Ameninţări l e inginerului ele a duce în locul greviştilor mu ncilori din pro\'incie nu au destrămal aliludinca unitară a muncitorilor constructori; în cele din urmă, inginerul constructor a fost nevoit să cedeze în
faţa revendicărilor juste ale muncitorilor, obligîndu-se la respectarea timpului
de lucru legal. 16

„

S:almliri Seps:aua, nr. 18 din 1 mai 1932.
Mai Nap, anul J, nr. 14 clin li aprilie 1932, p. 1.
•• S::.almâri Sepswua, nr. ::!5 din 21 august 1932.
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La 17 octombrie, pe teritoriul întregului

oraş,

au intrat în

grevă

anga-

jaţii din branşa pantofăriei, care înainte de aceasta „au \inut o adunare foarte

înrierbîntati'1, unde s-au făcut auzite explozii disperate împotriva posibilităţilor de ciştig". 47 ~funcitorii pantofari cereau o mărire a salariilor cu 40%
şi încheierea contractului colectiv, iar patronii le-au refuzat cererile, moli\'
pentru care a izbucnit greva.
Şi în acest an, Partidul Social-Democrat şi-a ridicnt glasul impotriva
grelei s ituaţii a muncitorimii din Satu l\Iare, pentru solu~ionare pc calc legală a problemei şomajului, în mitingul organizat la 13 noiembrie dimincata:
în sa la mare a „Uran ici". Vorbitorii adunării popul:He au adus aspre critici
politicii antimun citoreşti a guvernului, „care nu întreprinde nimic în interesul şomerilor, ba chiar, prin perceperea curbelor de sacrifi ciu. se scoate
ultima pernă de sub capetele sărmanilor muncitori" . 18 Il olărîrea adop l ală
la adunarea populară cere ca guvernul să perfecteze sistemul asigurării împotrin şomajului, prin contribuţia statului, a patronilor ş i a muncitorilor.
~e cere introducerea timpului de lucru de 40 de orc, aplicarea strictă a legii
privi loare la contractele colective, lichidarea orelor suplimentare, începerea
urgentă a lucrărilor publice etc.
Mişcarea muncitorească din Salu l\lare nu a fost privată nici în 1932 de
atenţia special ă cc i-au acordat-o organele represive ale regimului burghczomoşieresc. Şi în acest an al crizei economice, se succedau una după alla perchezitiilc, arestările şi procesele muncitorcşli. La 29 februarie 1932 dimineaţa,
tompletul de judecată liaias - Boc.ianu de la Tribunalul clin Sat u Mare a
jud<'cal din nou pc baza legii l\llrzcscu. Acuzaţii erau locuitorii Jercmiâs
lmrc şi Semmler Mauriţiu din Satu l\Iarc, împreunr1 cu băimăreanul Lakalos
Ludovic. Conform aclului de acuzare, ci au răspîndit documente .. cu conţinut
instigator". lnaintea judecă~ii. acuza\ii au arătat că S:emle şi Tomegkulllmt,
pc care le-au difuzul, sînt reviste progresiste cu apari/ie normală la Oradea,
avind un redactor n·sponsabil ş i editor, împolri\ a cărora pînă atunci nu s-a
deschis nici o acţiune. Tribunalul i-a găsit vinovaţi pr to\i cei trei acuzaţi
şi i-a condamnat la închisoare pe cîle dou ă luni, amendă de cite 2000 de l<.•i
şi suspendarea pe cîtc trei ani a drept urilor politice.'°
Pentru a preintimpina demonstraţiile muncilorcş li de 1 mai poli\ia
sătmftreană a început cu eîteva zile înainte arestarea linerilor muncitori
comunişti „mai expuşi". Au fost luaţi sub arest aproape t oţi membrii cunoscu li
ai organizaţiei locale a C.T.C. in noaptea dinainte de 1 mai, pe străzile oraşului au circulat patrule întările ale poli\iei; poliţia a stal timp de trei zi le şi
trei nopli în alertă permanentă. Cu toate acestea, la festivitatea organizată
în ziua de 1 mai în loc-alui teatrului „Nollara" de către Pll.lrlidul Soci;il-Democrat, tinerii comunişli sătmăreni aflaţi la balcon „de parcă la un semn convenit,
41

Szamos, nr. 250 din 19 octombrie !!l32, p . 3.

o Szalmari .Vepszava, nr. 42 din 23 oclombric 1932, şi Szamos, nr. 2i2 din 15 noiembrie

1932, p. 3.
Szamos, nr. 50 din 1 marlie 1932. p. 3.
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au aruncat la parter un noian de manifeste da ctilografia te ş i în mai multe
locu ri s-a ovaţ i ona t Uniunea SoYietică". 50 Atunci, poliţia prezentă în num ă r
comp let la festivitate a în conjurat teatrul ş i a dus la poliţi e 30 tineri sus p ecţi ,
unde, dup ă cc a u fost l cgilim aţi, 29 din ci au fost l ăsaţ i să plece. În acea
noapte, organele reprcsiYe au făc ut p erche ziţii în mai multe părţi din oraş .
1n ti mp cc la lcatru se petreceau evenimentele descrise, la poliţi e au sosit
din mai multe locuri rap oarte despre faptul că p ersoane necunoscute au pus
imense draprle roşii pc stîlp ul clecLric de llngu ş trandul .Jelcnik, pc rampa
de pc s t rada Botizului şi pc co~u l fabricii de cărăm i zi. Politia a arestat 15
persoane, din care 6 au fost eli berate dup ă ce fuseseră ascultate. l\Iarc parte
(7 persoane) dinlre cei d e\ in uţi în continuare erau tineri muncitori minori.
t n cursul anchetei, poliţia a făcut percheziţii în mai multe locuri, conslatîndu-se
că tinerii muncitori au avut şi o gazelă cu numele Sz:almâri K om munisia (Comunistul din Sa lu Mare), dactilograriată ş i „con ţinînd articole de propaga nd ă puternic revoluţionare". Pe antetul gazelei se găsca urmă torul anunţ:
„Citeşte ş i dă mai departe, dar nu spune nim ă nui de la cine l-ai primit!. 51
La 9 i unic, la aniversarea zilei eroilor, în cimitirul eroilor din Satu Marc şi
la punctele mai a nimate ale oraşului au fos t ră spînditc manifeste „cu con \inut
instigalor". In legă tură cu aceasla, în orcic dup ă am iezii, poliţia a arestat
pe 5 dintre conducătorii cunosc uţi ai tin erilor muncitori co munişti. Neputînd însă aduna împotriva acestora nici un fel de dovezi, în ziua de 11 p oliţia a eliberat 4 dintre ei. 52 In noaptea de 19 iunie poliţia a făcut din nou perc heziţi e la locuinţa a o seric de tineri cunoscuţi ca avind sentimente comuniste.
111 cursul p e rcheziţiilor s-au găsit în mai mulle locuri broş uri , manifeste şi
materiale de propagand ă electora l ă. D oisprezece tineri muncitori au fos t
arestaţi , dar a doua zi 7 dintre ei au fost eliberaţi în lipsă de dovezi, ceila lţi
fiind transportaţi la procuratură . În ziua de 26, doi dintre tinerii comun i şti
cleţinu\i (croitorul Farkas Jenc'S şi turnătoru l în aramă R osenblum Izsâk) au
începu t o g revă a foamei pentru a fi puşi în libertate. Ei afirmau c ă poliţia
nu a găsit nimi c în l ocuin ţa lor şi arestarea lor „nu e altceva decît pur şi
si mplu un truc electoral care. aid oma ares tărilor făc ute în celelalte părţi ale
ţă rii, a re scopul ca Blocul l\Iuncitoresc să nu poată participa în alcgeri". 63
1n cursul pregătirii alegerilor parlamentare din 1932, organele represive
ale statului a u făcut totul spre a împiedica participarea B.N.'f. la alegeri.
„Jn cursu l pregăti rii a legeri lor - scria Szamos în n umăiul său din 9 iulie
1932 - şi la Salu -;\Tare, la fel ca în cele mai multe oraşe din Tra nsilvania,
siguranţa a a restat pc membrii mai cunoscuţi ai Blocului Munciloresc". 54
„Pe străzi îţi sare în ochi scena - scria într-un alt număr acelaşi ziar -, cum
agenţii siguranţei duc de braţe pe cite u n om la poliţie". 66 P c de a l tă parte

„

Idem. nr. 102, din 4 mai 1932, p. 4.
Idem, nr. 103, din 5 mai J 932, p. 6.
u Idem. nr. 1'11 din 11 iu nie 19:l2, p. 5.
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u Idem, nr. 149 din 2 1 iunie 1932, p. 6.; 150 din 22 iunie, p. 6; nr. 152 din 24 iunie, p . 5;
nr. 156 din 2H iunie 1932, p. 2.
" Idem, nr. 164 di n I) iulie 1932, p. 3.
u Jdnn. nr. 162, din 7 iulie 1932, p. 5.
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preşedintele Tribunalului din Satu Marc a respins lista electorală a B.:\I.Ţ.
„ca fiind necoresp unzătoare cerinţelor lcgale". 66
Cu ocazia „Zilei Roşii" de la 1 august, poliţi a a arestat 8 persoane, în
majoritatea minori, care împărţeau manifeste „cu conţinut instigaLor". Cu
toate aceslca, în 1 august, pe la orele 10 scara s-a adunat pe bulevardul Hegclc Ferdinand un grup de 25-30 linrri muncitori ş i, ameslecîndu-sc în
publicul de circa 100 de persoane care stăleau la balansoarul în formă de navă;
au înc('put să demonstreze. Un tînăr muncilor a scos din buzun ar un drapel
roşu. la care ceila l ţi începură să cînte Internaţionala comunislă şi strigau
lozinci comunistl'. Agenţi i siguranţei au intrrvenit şi au reuşit să prindă 7
tineri muncilori.67 La 4 noiembrie, tribunalul din Satu l\Iarc a achitat pe doi
dintre ci, iar pe ceilalţi i-a condamnat la închisoare pc un an, respccliv cite
5 luni, precum ş i la plata amenzii de 10 OOO, respectiv 2 OOO lei.1;8 !n noaptea
de 2 spre 3 septembrie, pol i ţia din Satu ~fare a demascat „o organizaţie de
telule comuniste". Agenţii siguranţei au înconjurat prin surprindere o casă
pc strada Macedonia . ln casă se aflau două fete, o fem eie şi un bărbat tînăr.
Jo cursul percheziţiei, poliţia a găsit şi a sechestrat mai multe manifeste,
gazete comuniste daclilografiatc şi unele exemplare din gazeta 1'omegkullura
(Cultura de masă), ce apărea pe atunci la Oradea. Persoanele care se aflau
în casă au fost arestate. 59
Completul de jud ecată Sachelaric-Bocianu al Tribunalului din Salu
Mare a luat în dezbatere la 17 octombrie procesul tinerilor muncitori arestaţi
în 19 iunie ş i aflap pînă atunci în stare de arest. lmpolriva tuturora s-a deschis acţiune penală pe baza legii Mîrzescu. Io cursul dezbaterilor, acuzaţii
au negat că s-ar fi găsit manifeste la ei; susţineau că ele le-au fost strecurate
de detectivi. După analiza juridică a acuzaţi l or, p rocurorul Nagy Ioan a
cerut să se aplice acuzaţilor „pedepse exemplare". Apărătoru l dr. Kormoş
Ludovic a accentual prin pledoaria sa că „arestarea acuzaţilor nu a fost
altceva decît teroare electora l ă, manifestatu împotriva tuturor partidelor
de opoziţie, dar în special împotriva partidului comunist''. 80 Tribunalul i-a
achitat pe loţi acuzaţii şi a dispus punerea lor imediatrt în libertate .
ln anul 1933, în cadrul mişcării muncitoreşli di n Salu .l\Iare, la fel ca
în întreaga ţară, continuă conflictele de muncă şi măsurile represive împotriva
mişcării reYo lu ţionare. Clasele exploatatoare şi agenţii lor, oamenii poliţiei.
jandarmeriei şi procuraturii au dus şi în acest an o aprigă campanie împotriva
nivelului de trai al maselor muncitoare, împotriva drepturilor lor cucerite
prin lupte p line de sacrifi cii.
La 20 februarie, într-un atelier al secţiei de mecanică a Fabricii de vagoane
„Unio", unde lucrau 27 muncitori, în mare parte tineri, a izbu cnit o grevă.

„
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Idem,
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Jdcm.
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Jdcm,

nr. 163 din 8 iulie t 932, p. 2.
nr. 185 din 3 august 1932, p. 4.
nr. 263 din 4 noi<'mbrie 1932, p. 2 şi nr. 261 din 5 noiembrie 1932, p. 5.
nr. 212 din 4 septembrie 1932, p. 3.
nr. 2,19 din 18 octombrie 1932, p. 6.
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Cauza nemulţumirilor era introducerea de către direcţ iunea fabricii a sistemului în acord în locul salariilor pe oră. In urma acestei măsuri, mare parte
di n muncitorii atelierului au cîşligat abia ceva mai mul t de 1 200 de lei pe
Jun ă. Doi munci tori de la alelicr care conduceau pe cei nemulţumiţi au fost
co n ced i aţi de direcţiun e, drep t care în ziua de 20, dimineaţa, au oprit munca
şi muncitorii ceil a l ţi din atelier. Muncitorii g revişti au inain Lat un memoriu
conslînd din trei puncte că trc direcţiunea fabricii. Ei cereau schimbarea
sistemului de muncă în acord; reangajarea imediată a celor d oi muncitori
concediaii; de asemenea, s-au plîns împotriva unuia dintre supraYeghetorii
produciiei, care îi I ra la cu groso lă nie p e munci Lorii intreprinderii. Prin iu lerrncd i ul inspectorului muncii, muncitorii g rev i şti şi reprezentanţii direcţiunii
au încheiat acest co11flict de muncă la masa tratalivelor. 61
Pe şanlierul de constr u cţie a bisericii greco-catoli ce din Satu Mare a
avut loc ~ i în acest an un conflict de muncă. In cursul lunii martie zidarii a u
declaral că sînt dispuşi să conti nue lucrul numai dacă se încheie un contract
colectiv prevăzînd ziua de lucru de 8 ore şi sala rii de 26 lei pe oră. Arhitectul
a ntreprenor a refuzat aceste cereri ş i a continuat constru c!iile angajînd
şo m eri. L a 20 martie, orele 12, un g rup dr circa 30 de muncitori organ iza\i s-a prezentai în faţa bisericii ş i le-a cerul celor care lucrau acolo să înceteze munca. Deşi demonstraţia a fost î mp răşliată de poli\ie, lucrul a încetat,
deoarrce şi muncilorii neorganizaţi au sistat construcţiile. In cele din urmă,
înlre meşterii şan li cru lui şi muncitori s-a aj uns la înţelegere. 62 1n aceeaşi
lună, de altfel, to~i muncitorii constructori din Satu Marc au desc his lupla
organizată pentru încheierea unui contract colecli v prin ~are voiau să soluponeze înainte de toale reglcmrnlarea salariilor. Tratali\'ele au fost duse
săplămini de zile la Inspectoratul )luncii. După citeva zi le, s-a ajuns la înţe
legere în toate punctele principiale ale contraclu lui colectiv; numai în problema
salariilor, atitudinea reca lcilra nlă a marilor patroni a împiedicat încheierea
generală a contractului colcctiv. 03
ln mai 1933 a izbucnit la Salu :\lare o grc\'ă in branşa alimentaţie i publice.
Chelnerii restaurantelor .. Dacia'· ş i „Victoria„ au declarat grevă. Chelnerii
grcvişli nu erau de acord cu ziua de muncă de 12-14 orc ş i pc lingă re l ribu\ia în procentaje cereau şi salarii săptămînale fixr. Tratativele ncducînd
la ni ci un rezultat, a izbucnit greva. Greva chelnerilor s-a terminat î nsă fără
rezu ltat; chelnerii au fost nevoiţi să reia lucrul în vechile condi\ii. 6'1
În 1933, organele represive ale regim ului burghezo-moşieresc au intrat
intr-o acţiune ş i mai Yehemenlă decît pînă a lunei. Ei i-au ares~al nu numai
în oraş, dar şi in împrejurimi pc toţi acria ca re au participat vreodală la
mişcări de stînga. „Jandarmeria şi poliţia - scde ziarul Szamos la 17 februarie 1933 - s-au aflat pînă la orele 24 în prrmanentă slare de a l er tă ş i ad uceau unul după allul pe cei care conform raportului siguranlei se aflau în
11

Jdt m, nr. 43 din 22 februarie 1933, p. 3.

u i dem,

nr. 66 din 21 martie 1933, p. 4

şi

nr. 76 din 2 aprilie 193:1, p. 8.

u Szalmdri Nfpszaua, nr. 13 din 2 uprilic 193:!, p. 3.

•• Szamos, nr. 12,J, din 2 iunie l!l33, p. 3.
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vreo lcgălură cu Blocul Muncitoresc. La jandarmerie ş i poliţie sînt de\fouţi
circa 35- 40 de oameni". 66
La începutul lunii apri li e, poliţia din Satu .Marc şi jandarmeria din împr<'jurimi au operat noi arestări . E le au aflat că la llalmcu şi împrejurimi ca ş i
la Salu )fare se răspîndcsc manifeste comuniste. Dup ă afirmaţia organelor
represive, manifestele, ca şi cărţile şi di s p oziţ i ile con\inînd idei comuniste
erau conLrabandatc în ţara din Cehoslovacia. Procesul împotriva celor arestaţi
a fosl început la Tribunalul din Satu Mare în ziua de 19 aprili e, pe baza unei
procedtui mai rapide conforme modificării legii )Iîrzescu. Arrstaţii au fost
condamnaţi la închisoare de la 6 luni la 2 a ni şi jumătate, amenzi între 2 0005 OOO lei şi suspendarea drepturilor politice pe 2- 5 ani. 66
ln cursul lunii mai, la Satu :Mare au conlinua t arestările persoanelor
suspectate de aclivitate comunistă. „O parte din comuniştii arestaţi în legă
tură cu 1 mai, - scria numărul din 10 mai al ziarului S:amos - au fost transportaţi mar(ca (în 9 mai n.n.)la procuratură. 1n Lola! 10 persoane. În prezent
la poli\fo se mai găsesc încă 12 persoane, din care 4 au început greva foarnei''. 6 7
Comp letul de judecată Iluzum - Ilînz a al Tribunalului din Salu Marc a dezbătut la 12 mai în şedinţă inchisii procesul a 14 arestaţi suspectaţi de acli,·itale comunistă. Conform actului de acuzare, aceştia s-au grupal inlr-o organiza lie comunistii, au pregălit proiecte antistata le pentru 1 mai ş i în acest
scop au ţinut în repetale rînduri şedinţe . Cu ocazia percheziţiilor făcule la
accsle persoane, s-au găsit la l ocu in ţa lor diferi t e manifeste cu conţinut ,.instigator", Lrei multiplicatoare', cernea l ă pentru copiat şi dispoziţii organizatorice. Tribunalul sătmărean a achilat lrei acuza\i, iar pe ceilalţi i-a condamnat
la închisoare între 1-3 ani, amendă de la 1 000-5 OOO lei şi suspendarea
pc 1- 2 ani a drepturilor politicc. 68
Epilogul luptei împotriva militan\ilor mişcării mt1 ncitorcşli s-a clcsfă
sural in incinta închisorii din Salu :'.\lare. În l una seplcmbric, 11 dinlrc de\inu\ii politici afl a\i la închisoarea din Salu )fare au dt'ciarat greYa foamei
prnlru că directoru l închisorii a refuzat îndep lini rea unor cereri ale d<'!inu(.ilor. Grc>v:i foamei a luat sfîrşit numai atunci cinci, după aproape două săptă
mini, dirc>clorul închisorii a acordat dC'\inu\ilor politici fayoruri lc celuh•i comune şi ali ll1<'ntaţie de acasă. Conflictu l însă nu s-a inchriat. La 5 decembrie,
din ordinul Direcţiunii Cl•nlrale a închisoril or, 17 de\inuţi comuni~Li (16
bărbaţi şi o femeie) in închisoarea de la Satu !\lare au fost ,lransporla\i la
Aiuri sub pnză pulcrnică. Această măsură, după cum arată ziarul S:arnos,
a fost cerulă de directoru l închisorii din Satu :Vtare, deoarece „deţinuţii comunişli din închisoare sint elemente tulburentc primejdioase, a căror alilucline poate avea efrcle răufăcătoare şi asupra celorlalp de\inuţi". 69

•

*

u Idem, nr. 39 din 17 rebruarie 1933. p. 6.
Jdem, nr. 91 clin 21 aprilie 1933, p. 2.
17 ldem, nr. 106 clin 10 mai t93:i, p. 7.
" Idem. nr. 111 din 17 mai 1933, p. 3.
0 Jdem, nr. 2i0 din 5 decembrie 1933, p. 6

•

0

şi nr.

272 din 7 decembrie 1933, p. 3.
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Exploatarea şi teroarea dczlăn~uiLe de clasele dominante în peiioada la
care ne-am referit au detcrminaL ridicarea la luptă, pe diferite căi, a maselor
muncitoare, care sufereau consecinţele ascuţirii conlradicţiilor orînduirii
burghezo-moşiereşti. In şirnl acestor bătălii glorioase un loc de seamă îl ocupă
lupla muncitorilor sălmăren i.
Aceste ac~iuni greviste din anii 1930- 1933 au confirmat tot mai mult
nă zuinţele proletariatului spre făurirea unităţii de acţiune, ca unul din cele
mai eficiente mijloace pentru realizarea unil ă \ii depline a clasei munciLoare
din România. In focul acestor luple, comunişlii ş i soci al-d emocraţi i , Sindicatele unilare şi cele încadrate în Confcdcra~ia Generală a l\luncii au găsit
puncte comune orientate spre apărarea inlereselor celor ce mun cesc.
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DIE REVOLUTIONSK.itMPFE DER ARBEITER AUS
SATU MARE IN DEN JAHREN 1930-1933
(Zusammen{assung)
In den Jahrcn HJ30 - l 933 wurden dic Schwicrigkeil<'n der allgcmeincn
Wirtschaftskrisc am slărksten von der Arbeilerklasse empfunden. Die vcrheer<'nden Folge n der Krise machlcn sich auch in der Stadt Salu ~lare fiiblbar.
Die Arbcitslosigkcit wiitcte auch in dieser Stadt des Landcs. Damals bekamen
<lie Arbciter um 20 -35% gckUrzte Lohne. Die wichlîgstcn UnLernehmen
der Stadt fiihrten gekilrzte Arbeîtszeit cin. Jn dieser Situation verliessen
mehrerc Satmarer ArbciLer dic Stadt, um Arbcit in andcren Stădten des
Land<'S odcr im Ausland zu suchcn. Die Last der Wirtschartskrise bcdri.icktc
aber clic Arbeilcrmasscn in der ganzen kapilaJisLischen Welt.
In diesen schweren Verhăltnissen war das Proletariat von Rumanien.
also auch dasjcnige von Satu Mare, uncinig, ein Umstand, der dcn Erfolg
des Klassenkampfes gegen dic Ausbeuterklassen ernsllich gcfăhrdetc .
Die nationalzaranistische Regicrung lei tete ei ne Untcrdri.ickungsaktion
gegen die Arbciterbewegung ein und beschloss die Aburteilung und
Auflosung der VereinigLen GewcrkschafLen. In der Folgc wurden diesc
Gcwerkschaften auch in der Sladt Satu Marc aufge!Ost. Nach diescr
arbeilerfeindlichen Aklion begannen dic der allgemeincn (Amslcrdamer)
Arbeitervereinigung angeschlossenen Gewerkscbaflen einc energische Kampagne zur Vermehrung îhrer MitgLiederzahl.
Trotz aller durch dcn Mangel von solidcn poli Liscben und professionellen
Organisationen des Prolctariats verursachten Schwierigkcilen erhoben sich
die Satmarer Arbeiter entschlossen zum Kampf fur ihrc politischen Forderungcn, wobei sic în grosser Mehrzahl der Falie ihre Handlungseinheit
wahrtcu. I n jcdcm Ja hr der allgemeinen Wi rtschaftskrise werdcn in der
Stadt Satu Mare Strcikbewegungen filr wirtschartlicbe und poliLischeForderungen gemeldet. I nfolge diescr Strei tbarkei t der Satmarer Arbei Lcrmassen
nahmen die orllichcn Repressivorgane eine Reihc von Verhaftungen vor
und die Angcklagten wurden wcgen ihrer „staatsfeincllichcn" Ilandlungen
aufgrund der Lcx Mârzcscu abgeurtcilt.
An der Spitze der kampfenden Satmarer Arbeitermassen standen stels
die MctallarbciLer dcr Fabrikcn „Unio" und „Gcbrildcr Printz", die unzahligemale ihr Klasscnbewusstsein und ihre enLschlossene Ila ndlungseinheit bewiesen.
Die Revolutionsklimpfe der Arbeiter aus Satu l\Iare bczeugen glcichfa lls
die Talsache, dass die Rumanische Kommunistische Partei mit ciner dcr
damaligcn Lagc entsprcchendcn Kampftaktik forlfuhr, aus tifer lllegaliUit
den Klassenkampf des rumanischen Proletariats erfolgreich zu leiten.
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MANIFESTARI INTERNAŢIONALISTE ALE
SATMARENILOR IN PERIOADA DINTRE
CELE DOUA RAZBOAIE MONDIALE
Dr. ION BABICI

Partidul Comunist Român a preluat şi a ridicat pe noi trepte tradi ţiil e
înaintate de luptă patriotică şi internaţionalistă ale proletariatului şi poporului
nostru, a militat continuu şi consecvent pentru educarea oamenilor muncii
în spiritul dragostei şi al răspunderii faţă de destinele patriei, al respectului
faţă de a!Le popoare şi al solidari tăţii cu lupta tuturor celor exploataţi din
alte ţări. Aşa după cum subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu în raportul
prezentat la Conferinţa Naţională a partidului din iulie 1972, a-ţi iubi patria
căreia îi aparţii „nu numai că nu vine in contradicpe cu internaţionalismul
proletar, ci, dimpotrivă, constituie una din trăsăturile esenţia le, fundamentale
ale internaţionalismului. Nu poţi fi internaţionalist dacă nu îţi iubeşti propria
naţiune, dacă nu lupţi pentru eliberarea ei, pentru Iiiurirea naţiunii noi,
socialiste şi comuniste" 1 •
P.C.R., parte integrantă a mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţio
nale, a considerat că succesele repurtate în lupta împotriva exploatării şi
oprimării sociale ş i naţionale din propria ţară constituie prinosul adus la lupta
generală a clasei muncitoare, a forţelor revoluţionare internaţionale pentru
pace, democraţie şi socialism. !n acelaşi timp, acţionînd pentru rezolvarea
problemelor fundamenta le ale României, comuniştii, clasei muncitoare, toate
forţele democratice au acordat sprijinul moral şi material, în diferite cazuri
au participat cu arma în mînă pe fronturile luptei revoluţionare din alte ţr1ri.
Aceasta demonstrează că între politica patriotică şi internaţionalistă a P.C.R.
există o legătură organică, dialectică. „Partidul Comunist Român relevă
secretarul general al partidului nostru - a cultivat cu consecvcn\ă în masele
oamenil or muncii spiritul internaţionalismului proletar" 2 •
Totodată partidul comunist, forţele revoluţionare şi democratice din
România au primit în permanenţă sprijinul frăţesc moral şi materia l din
partea partidelor comuniste, a clasei muncitoare, a forţe l or progresiste din
alte ţări.
1 Ni c o I a e
Ce a u ş e s cu, Raporl la Conferinţa l\·aţională a Partidului Comunisl
Român. 19-21 iulie 1972, Ed. politică, Bucureşti, 1972, p. 96.
• Nic o J a e Ce au şes cu, România pe drumul desăvirşirii conslruc/iei socialiste, vol. l,

Ed.

polilică. Bucmeşti,

1968, p. 400.
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În şirul glorioaselor tradiţii interna\ionalisle ale clasei muncitoare din
România un loc de seamă îl ocupă acţiunile oamenilor muncii din Satu )fare,
de simpatie şi sprijin pentru lupta proletariatului din alle ţări, în perioada
dintre cele două războaie mondia le.
La fel ca în înlrcaga ţară, Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie
a determinat ş i în judeţul Satu ?dare largi manifestări de solidaritate cu
primul stat socialist viclorios din lume. Sătmărenii aflaţi pe teritoriul Rusiei,
încadraţi în Armata Roşie, au dat dovadă de bărbăţie şi vitejie în bătăliile
duse împotriva albgardiştilor şi a intervenţi ei imperialiste străine. Omsk,
Barnaul, Tiflis, Orenburg, Taşkent, Aşhabad şi alte oraşe sînt nume de locali tăţi care evocă spiritul inlcrna\ionalisL al revolu~ionarilor sătmăreni, abnegaţia şi devotamentul ele care au dat dovadă în lupta pentru apărnrea tinerei
puteri sovieticc3 .
Jn cuvinle emoţionante, participan~i i la luptele lui Octombrie Roşu
vorbesc în aminlirile lor despre fapte de arme de neuitat la care au luat parte.
Vasile Fogoş, ele exemplu, insi stă asupra împrejurărilor cnrc l-au determinat
să lupte pentru izbînda cauzei proletariatului din ţara vecină de la răsărit:
„La chemarea partidului bolşevic şi a SoYietelor locale din regiunea Orenburg,
împreună cu muncitorii ruşi am luat armele în mîini şi ne-am alăturat Armatei
Roşii pentru a învinge pe duşmani i revoluţiei, care ameninţau clin ce în ce
mai mult tinăra putere a sovietelor, aflată la începuturile' existenlei sa le" 4 •
Tn primăvara şi vara anului 1919 o serie de luplălori sălmăreni s-au
înrolal ca voluntari în batalionul românesc clin armata proletarii ungarii,
pentru apărarea cu arma în mină a Hepublicii Ungare a Sfaturilor. Alit
infanteriştii, artileriştii, cil şi voluntarii încadraţi în unilă\i apar\inînd Comisarialului de I nterne au dat dovadă de eroism şi spirit de sacrificiu în
acţiunile militare desfăşurate împotriva duşmanilor statu lui prolclar ungar.
Referindu-se la sentimentele care l-au îusuflc\it să se alăture nepubficii
Ungare a Sfaturilor, Ioan l\Iuslea, arată în amiulirile sale: „lnrolarea mea
în cadrul armatei roş ii a fost delerminală de dorinţa de a lupta împotriva
exploatatorilor pentru înfăptuirea unei vie\i mai bune în care oamenii muncii
să trăiască o viaţă mai fericit ă" 5 . Voluntarul român descrie pe larg felul în
care i-a văzul pe conducătorii revoluţiei proletare din ţara vecină. „Imi
amintesc - seric Ioan l\Iustea - că în ziua de 11\Iai 1919 regimentul nostru,
împreună cu alte unităţi ale armatei roşii, a defi lat în pia~a mare a Budapestei
alături de oamenii muncii din localitate în fala conducătorilor revoluţiei
şi statului proletar''. 6 R evoluţionarul descrie mai departe împrejurăril e în
care a plecat pc front pentru a lupta împotriva intervenţiei armate străine.
• Arhiva lnslilutulul de studii istorice şi sociol-polilice de pe lingă C.C. al P.C.H., fondu I
nr. X\'U, dosarul nr. 535, filele 123- 124. 148 - 149.
• V as i I e F o g o ş, Pe trenul blindai, fmpolriua ful Dulov,'in .Marca Reuo/11/ic Socialistă
din Octombrie şi Mişcarea lkvolu/ionarll şi dcmocrallcd di11 llomânia. Documente şi 11minliri",
Ed. politică, Bucureşti, l 9(i7, p. 321.
• 1919. ln sprijinul Republicii Ungare a Sfaturilor, Ed. politicli, Bucureşti. 1969. p. 437.

• Op. cil., p. 436.
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„Eu - me nţionează voluntarul român - am fost ales de către soldaţii roşii
comandant (suboriţcr) al unei grupe de luptători. ln jurui oraşu lui Tokaj
am participat la mai multe lupte crîncene" 7 •
--Delegaţii muncitorilor din Satu l\Iare la primul congres a l Partidului
Socialist din Ardeal şi Banat, ţinut în zilele de 15- 16 august 1920, la Cluj ,
au susţjaut a l ături de ceila l ţi parti cip anţi m oţiunea de protest împotriva
represiunii d ezlănţuite de r<'gimul lui IIorthy împotriva maselor populare
după infrîngerea rcvoluPei proletare din Ungaria 8 • Oamenii muncii din localitate au oferit adăpost şi găzduire refugiaţil o r politici unguri , nevoiţi să-şi
pără sească patria din cauza ternarei albe. lntr-un manifest al organizaţie i
jude\ene P.C.R. Satu Marc era înfierală asasinarea, îu 1932, a conducătorilor
co muni şti unguri Imre Sallai şi Sândor Fiirst, arătîndu-se că de la aducerea
la putere a regimului llorthy, acesta îşi m enţinea dominaţi a numai prin
„abuzuri, teroare, închisori ş i crime". 80i•
În perioada inte rbeli că revol uţiona rii să tmăreni au luat parte aclivă la
acţiunea de transportare a literaturii marxist-leniniste din străinătate în
România, a ducîndu-ş i un aport la cimentarea l egălurilor frăţe.5ti ctinlre comuni ş tii din patria noastră ş i comuniştii din alte ~ări.
în is Loria manifestărilor internaţi o naliste ale să tmăre nilor un loc important ii ocupă acţiunile de solidaritate cu lupta antifascislă a maselor muncitoare din alle ţări. La fel ca întregul proletariat român, oamenii mun cii dfo
oraşul de pe Someş au înţeles că a-şi exprima simpatia cu lupta celor cc muncesc, a popoarelor din diferite \ ări împotriva fascismului ş i răzb oiului imperialist, înseamnă a milita totodat ă p entru propria-i cauză.
R ăs punzind apelurilor lansate de organizaţiile muncitoreşti , masele
largi din loca litate şi -au manifcslat solidaritatea cu victimele nazismului din
Germania. fn zilele de 13- 14 octombrie 1933 s-a desfăş urat Conferin·ţa sindicală pc ţară a muncitorilor ospăLari, la care au luat parte d elegaţi şi din Satu
Mare. Conferinţa a adoptat o mo\iune, sprijinitii de reprezentanţii muncilorilor
sătmăreni, de simpatie şi îmbiirbătarc pentru „muncitori i din Germania,
încruşi, schingiuHi ş i asasinati sub regi mul barbariei naziste" 9 • Oamenii muncii
din Satu l\Iare au acordat ajulor refu giaţilor antifascişti germani veniţi în
România p entru a scăpa de teroarea hitlerisLă 10 •
Înfăptuirea Frontului Popular din Franţa republicană (1935) a avut un
puternic ecou în România. 1n numeroase întruniri şi adunări problemele
Frontului Popular din Franţa au fost amplu dezbăLuLc, masele exprimînclu-şi
simp a lia fală de succesu l forţelor anlifascislc din acea ţară. L a 22 martie
1936 s-a ţinuL la Satu ~lare o marc întrunire muncitorească . Parti cipanţii
1 Op. cit., p. 437.
• Tribuna socialislll din 22 august 1920: ~Documente din istoria mişcării muncilor<şli din
Romdnia 1916- 192 1", Ed. politică. J)ucureştl , 1966, p . 476.
8bls Arhiva C.C. al P .C. R., Condu I nr. 10, mapa 11r. 171/1932.
• Lumea nouă din 22 octombrie 1933.
u I o n JJ a bici, Solidari/ale ml/llanlcl anlifascisld. 1933 - 1939, Ed. politică, Bucureşti,
1972, p. 90-9J.
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la adunare au răcut o călduroasă manifestaţie de solidaritale penLru Fran\a
Frontului Popular 11•
Pagini memorabile de in Lerna\ionalism au înscris oamenii muncii din
Salu Mare prin modul şi hotărîrea cu care au acţionat în sprijinul Republicii
Spaniole intre anii HJ36-1939. La chemarea comuniştilor, masele muncitoare
din localitate s-au solidarizat cu lupta eroică a Spaniei republicane impotriva
rebeliunii franchisle şi a interven~iei militare fasciste a lui Hitler şi l\Iussolini.
Dclcgapa muncilorilor feroviari din localitate prezentă la Congresul l ' niunii
generale a sindicatelor ceferiste de la Braşov (26-27 iulie 1936) a susţ inut
cu entuziasm mo~iunea voLaLă la congres, de simpatic cu lupta dreaptă a
poporului spaniol împotriva fascism ului l2 • La Satu Ma rc şi în împrejurimi
au fost găzduiţi prin grija organiza·\iei locale P.C.R. zeci şi zeci de voluntari
antifascişti din \ara noastră care treceau pe aici în drum spre Republica
Spaniolă. Numeroşi locuitori au oferit ajutor antifasciştilor români pentru
trecerea frontierei in scopul apărării cu arma în mină a cauzei republicanilor
spanioli. ln amintirile sale Geza Vida men~ionează că „la Satu Marc era locul
de Lrccere cl andestină în Cehoslovacia pen lru toţi cei ca re voiau si.i ajungă
fără paşaport în Spania ... Am fost găzdui li la o familie de muncitori, într-o
căsuţă mică, pe malul Someşului. Cel care ne-a însoţi t a ţinut un scurl instructaj. A doua zi, seara, tot el ne-a făcut l egăLura cu un ţăran din Halrneu. Ţăranul a venit după noi, ne-a luat cu dînsul şi am mers împreună cu trenul
pînă la Halmeu" 13 • Printre cei pestc 500 de patri oţi di n România care au luptat
în Spania impoLriva fascismu lui, se numi.iră şi sătmăreanul Makrni Carol,
care a participaL la bătălia pentru apărarea l\Iadridului, la bătălia de pe
Ebru şi în alte locuri. Voluntarul antifascist mărturiseşle că în lupta aprigă
cu duşmanul „cu sîngele nostru am pecetluit intcrnalionalismul proletar.
Despre compatrioţii noştri, despre eroismul voluntarilor români s-au povestit
lucruri min unatc" 14 •
Evenimente le dramatice petrecute în martie 1939 în Republica Cehoslovacă au prilejuit noi dovezi de internaţi onalism şi umanism din partea sătmă
reni lor. Populaţia oraşuluj a primit şi a înconjurat cu simpatie pe refugiaţii
cehoslovaci mililari şi civili, nevoiţi să-şi părăsească patria din cauza cotropilorilor hi tlerişti.
Presa vremii a relatat pe larg în coloane le sa le despre că l dura şi dragostea
cu care au fosL intîmpinap refugiaţii cehoslovaci b ărbaţi şi femei , vîrstnici
şi tineri, în oraşu l Satu ~lare. Sub titlul: „ în Lîlnirea cu cei ce vin de la înmormîn larea ţării lor", un cotidian din Capitală a publicat însemnările trimisului
său special, relevînd spirilul de solidaritate umană al sătmărenilor 16 • La 17
ma rtie 1939 a sosit în locali tate un convoi de 20 de camioane pline cu refugiaţi.
11
11

11

14

n

Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 50, dosarul nr. 9336, lilele 227-229.
Loc. cit., dosnrul nr. 978, filo 16; Cuvin/ul liber din 1 august 1936.
\'olunlari români tn Spania. 1936-1939. Amintiri şi documente, Ed. politică,
1971. p. 333.
Szatmdri Jlirlap din 22 mal 1971.
Uniuersul din :.l2 martie 19:J9.
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„Cil de trist este convoi ul de ca mi oane a l acestor oameni rămaş i fără ţară,
fără casă, mulţi chiar fără familie, rălăciţi de-ai lor, de care nu mai ştiu nimici"
- nolrază corespondenlul ziarului bucureştean 16 . Comenlîncl slarea de spirit
a Linerc•i genrraţi i refugiate, se scolea în evidenţă că: „Un ii dintre cei mai
tineri încearcă să cîntc un cîntec patriotic, dar glasurile lor răz l ete se aud
ca un kl de cîntec de adio, trislşi nosl a lgic" 17 • Refugiaţii au poposil, „ la gară spre
a fi îmbarca~i în trenuri pentru altă destinaţie", fiind primiţi cu alenţie şi
grijă de călre populaţie, care le-a oferit „numeroase daruri şi alimente" 18 •
În arlicolul: „La Satu )lare <<Crucea Roşie>> a împărţil însemnate ajutoare", ace laşi ziar arăta că în z iua respectivă au mai sosiL în localilate două
trenuri cu refugiaţi şi se făceau pregăliri intense pentru sosir('a allui tren plin
c·11 mililnri şi ciYili 19 • „Privind aceşli urgisiţi ai soartei - sublinia ziarul - , ţi
se perindă prin faţa ochilor scene sfî~ietoare: Lot calvarul pe care l-au induraL
li s-a inlipăril pe feţele crispate de suferinţă" 20 •
Ziarul „Timpul" remarra în corespondenţa Ldmisului său special că
popula~ia „din Salu Mare, aulorilăţilc şi medicii oraşului caulă să dea tot
aju t oru l posibil bolnavilor ş i copi il or. Sînt însă mulţi şi aproape toţi copiii
sinl bolnavi. Groaza, frigul şi oboseala a îmbolnăvil deopotrivu şi pe mamă
~i pc prunc" 21 • Descriind atmosfera din garri, cotidianul releva că: „Sala aceasta
de aşlcplarc, privită după miezul noppi, evocă înlreaga tragedie a refugialilor"22.
Documentele de arhivă alcstă faptul că o vie aclivilalc au desfăşurat
in ac(•a vreme autorităţ il e locale pentru ajutorarea refugiaţilor cehoslovaci.
La Salu J\Iare, se arată în raporlul informativ nr. 56 din 31 martie 1939 al
prefecturii judeţului către ~li nistcrul de Interne, alături de populaţie, societă
tilc de Cruce H.oşie ş i armată, autorităţile civile „au asigural cu largheţă
aprovizionarea" refugiaţilor din \am vecină 23 • Rapor"Lul rncn(ioocază că s-au
rl'fugiaL pc teritoriul judeţului 4 660 de cehoslovaci, dintre ca re 3 381 erau
mi lila ri.
Delegatul cehoslovac în comisia militară pentru Homănia la Confc1"in~a de pace de la Paris, a evocat la 10 octombrie 1946 sprijinul acordat de
masele populare din ţara noastră poporului cehoslovac în perioada invaziei
nazistc 2 1 • „Refugiaţii noştri - spunea cu a lt prilej acelaşi delegat - , care
veneau fără a ele şi fără paşapoarte, au fost transporta (i gra I ui L, sprijiniţi
~i aproYizionaţi de populaţie pînă la Bucureşti, uncie primeau paşapoarte
ceho~lovace, în vremea aceea nerecunoscute oficial, şi cu vize oficiale ei p lecau,
" 1 /ildem.
" l bidem.
" 1 //Id .

•• lbid.
10
11

/11/d.
Timpul din 22 martie 1939.

11 Idem.
u Arhhele slotului. Satu 1\larc, fondul Prefectura judeţului Satu \lare, dosarul nr. 70/1939,
rila 28.
11 Sclnlcia din 12 octombrie 1916.
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putînd să ajungă în Orientul Apropial, în Fran(a, în Anglia sau în Uniunea
Sovietelor pentru a relua lupta împotriva inamicului nostru comun" 25 •
Cu ocazia sărbători rii zilei de 1 Mai 1939, Ja Salu Mare şi în alte localităţi,
demonstraţiile muncitoreşti au fost transformate în puternice manifestări
patriotice, antihitleriste, de apărare a integrităţi i teritoriale a ţ ării, a independenţei şi suveranităţii naţionale. ln acelaşi timp, masele de oameni ai muncii,
în frunte cu comuniştii, şi-au exprimat solidarilatea cu lup ta popoarelor din
alte ţări împotriva fascismului şi războiului irnperialist26 • Referindu-se la
aceste acţiuni, ziarul „Scîntcia" sublinia: „D emonstra ţia din ziua de 1 Mai
a dovedit o creştere serioasă a activităţii politice a maselor şi o creştere a
influenţei şi capacităţi i partidului comunist de mobilizare a maselor la
luptă în front unic" 27 •
ln anii celui de al doilea război mondial, patrioţi din judeţul Satu .Mare
au luptat în Jugoslavia, alături de fiii acestei ţări vecine, împotriva cotropitorilor fascişti. Astfel Anton Vasile din comuna Vama a luat parte în cadrul
companiei 3, batalionul 3 din brigada I a armatei iugoslave la o seric de luple
înverşunate duse împotriva invadatorilor hitlerişti.
Contribuţia mişcării muncitoreşli din jude~ul Satu Mare la acţiunile de
solidaritate proletară internaţională s-a bucurat de o înaltă apreciere în ţară
şi peste hotare. Numeroşi participanţi la lupLelc pcnLru înfăptuirea şi apă rarea
cuceririlor Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, a Republicii Ungare a
Sfaturilor, voluntari în armata iugoslavă în timpul războiului antifascist, au
fost decora ţi cu ordine şi medalii sovieli cc, ungare şi iugoslave.
Manifestările de solidaritate proletară ale oamenilor muncii din Satu
Mare clin perioada interbelică adaugă noi elemenLe şi trăsături dislinctive la
tablou l general al tradiţiilor internaţionali ste ale clasei noastre muncitoare,
ale Partidului Comunist Român.
Experienţa dobîndilă de organizaţia P.C.R. Satu l\Iarc pe lini a solidarităţii
internaţionaliste reprezintă nu numai bunuri de mare preţ ale tezaurului
istoriei milenare locale, ci şi bunuri ale istorici naţionale.

" Idem, din 16 septembrie 1946.
" I o n Ba b I bi, Solidaritate militant(J
1972, p. 101.
" .Sclnleia~ din 1 lun1e l 939.

antifascistă.

1933- 1939, Ed. polilicll,
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MANIFESTASIONS INTERNATIONALISTES
DES HABITANS DE SATU-MARE
DANS LA PERIODE ENTRE LES DEUX
GUERRES MONDIALES
(Resume)

L'auteur montre que d ans la rangce des grandioses traditions internationalistcs on peut enumerer au lieu cl'honneur Ies actions des lravailleurs
du district SATU-MARE de la solidarilc avec la lu ttc du prolHariat des
aulres pays, dans la periode cn t rc Ies deux guerres mondiales. Sont prcscntes
des aspccts conccrnan t Ies manifcstations internationa lislcs deployces en
aidc de la Russie Sovictique et de la R epublique H ongroise des Conscils.
On fait cvoqucr Ies actions de solidaritc avec Ies an tifascistes de I' Allemagnc,
avec le Front Populaire realisc en France, avec la lu tte de l'Espagne rcpublicainc contre l'aggression fasciste. Des donnecs el des faits significatifs son l
prcsentcs par l'auleur rn liaisoo avcc l'aidc accorde par lrs habitants el e
Satu-:.\lare aux refugies tcheques en mars 1939. A celtes actions ont prit parl
des communisles, des social-clcmocrates, des hommcs sans p arli, des bommes
et des femmes, âges ct jeunes, sans differencc de nationalitc. Les manifestations de soli darite prolclaire des Lravailleurs de Satu-Mare dans la pcriode
enlre Ies dcux gucrres mondialcs aj oulent des nouveaux clements ct des
traiLs distinctifs au tableau general national des Lradit ions inlernatfonalistes
de notrc classe ouvrierc, du P .C.'R.

10•
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DIN LUPTA COMUNA A OAMENILOR MUNCII
ROMANI ŞI MAGIDARI DIN SATU MARE,
SUB CONDUCEREA P.C.R.,
lN PERIOADA INTERBELICA
LADISLAU GERGELY
„S-a creat o adevăratli frliţi.e întl'e oamenii
muncii de pe aceste meleaguri care, uninau-şi
eforturile pentru fliurirea unei vieţi mai bune,
mai fericite nu ţin seama de niu o deosebire de
naţionalitate".

NICOLAE

In \ara noastrf , frăţia şi uni t alca oamenilor muncii români

şi

CEAUŞESCU

ai naţiona l i

tăţ.ilor conlocuitoare au rădăcini adînci. Secole de-a rîndul. masele muncitoare,
fără deosebire de naţiona!Hate, avind aceleaşi interese şi năzuin\c şi-au găsit
în mod firesc drumul înţe l egerii şi al co l aborării frăţcşli, deşi n-au lipsiL nici
încercările

de dezbinare din partea claselor exploatatoare. Filele istorici patriei
numeroase asemenea momente: Bobîlna, cînd oastea ţărănească
rcvendica drepturi în numele „comunită!ii \. ăranilor români şi maghiari";
războiu l ţărănesc condus de Gheorghe Doja, participarea ţărănimii române
şi maghiare la războaiele grele purtate de Iancu de, H unedoara împotriva
jugului otoman, înrolarea puternicului detaşament de secui sub steagul lui
ŞLdan cel Marc la bălii li a de Ia Podul lnall, participarea românilor Ia lupta
dusă de curu\ii lui Francisc Hâkoczi II. De asemenea, în timpul ridicări i
lui Horia, Cloşca şi Crişan, sute de iobagi maghiari şi saş i s- au a lăturat răscula
ţilor, iar ulterior, în preajma anului 1848, EcaLerina Varga s-a pu,s în sluj b a
cauzei ţărănimii române din l\lun\ii Apuseni, după cum Nicolae Bălcescu,
Cezar Bolliac şi Avram Iancu aveau să fie partizani ai colaborării şi unirii
în luplă a revolu\ ionarilor români şi maghiari.
Odală cu apari~ia proletariatului în arena polilică a ţării, cu răspîndirea
ideilor socialisLc, s-au deschis noi pcrspcclive pcnLru inţ.elcgcrea pc un plan
superior a comunilăpi de inlercse şi pentru realizarea unităţi i de l uplă a celor
exploa la\i, indiferent de naţionali tatc.
Lupta pentru apărarea intereselor economice s-a implelit treptat cu
lupta in vederea cuceririi de drepturi politice şi la Salu-Marc. Cu o organizatie
politidt încă dl' Ia sfirşitul secolului al XIX-lea, conducătorii proletariatului
siitmărcan au dus o ac l ivilale intensă pentru răspînclirea marxismului, prntru
organizarea luptei muncitorimii, indiferent de naţionalit a te. l\Tuncitorii români
şi maghiari săLmărcni au dat mni multe bătălii comune penlru obţinerea unor
reYcndicări ale lor priYind condiţiile de muncă şi de viaţă, precum şi pcnlru
UMlc revendiC::iri cu cnracler politic. Astfel, am aminli gre,·ele 1cuşile ale
consemnează
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lucrăLori lor

zidari 1 din 5 iulie 1901, ale muncitorilor constructori2 din 1904,
ale muncitorilor de la Fabrica de chereslea3 din 21 iulie 1906, alr lu crători lor
croitori 1 din august 1907 ş i demonstraţia din mai 1912" împotrh·a războiului
ş i pentru votul uniYersal. Participarea comună, fără deosebire de naţionalitate,
la luptr lc economice ş i politice ale munciLorimii alîL din Satu-Mare cît şi
din alte oraşe au fost suspnute atît de către conducerea socia li şli l or din Transilvania cîl ş i din întreaga ţară. Partidul Socialisl din România a arătat în
repetate rînduri că sprijin ă lupta naţionalităţilor conlocuitoare din ţara
noastră. ln Declara1in din 13 februarie 1919 se arată că P.S.R. „ca reprezenLanl
al clasei muncitoare, î ş i ia angajamentul de a lupta împreună ... şi socoate
ca un punct al său de onoare, respectarea drepturilor minorităţilo r de altă
naţionaliLale, pe toate terenurile, economic, politic şi cultural" 6 •
Nobilele idea luri de prietenie ş i colaborare în luptă ale oamenilor muncii
români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi, care au luptat umăr la
umăr pentru revendicările lor în ciuda brutalităţilor forţelor poliţieneşti şi
jandarm e reşli, au fost prelu ate şi îmbogăţite, în lumina învăţăturii marxistleniniste pe principiul luptei de clasă, de către Partidul ComuuisL Român.
lncă de la începuL.ul glorioasei sale existenţe P.C.R. a înscris în programul său
lichidarea oricărei forme de asuprire socială şi discriminare naţională, prin
egalitatea în drepturi a naţionalităţilor conlocuitoare cu poporul român. ln
pofida condiţii lor grele de desfă şura re a activităţilor revoluţionare, comuniştii,
mobilizînd şi alLe forţe democratice şi progresiste, au îmbinaL lupta împotriva
exploatării capitaliste ş i moşiereşti cu lupta perseverentă pentru lichidarea
ori cărei forme de asuprire na\.ională şi au atras în rîndurile lor pe cei mai buni
fii ai maselor muncitoare. fără deosebire de naţio n alitate.
Crearea P.C.R. a constituit începutu l unei puternice acţiuni de angaj are
a maselor, indiferent de naţionalitate, din uzine, de la sate, din armală în
procesul de înnoire şi de transformare a socielăţii. Deşi Partidul Comunist
Român a fost silit să activeze, la puţin timp dup ă crearea sa, în condiţii l e
ilegalită\ii, existenţa unei organizalii rcYol uţionare a comuniştilor, a dinamizat
şi a unit capacităţile de luplă ale oamenilor muncii.
P .C.R. şi-a manifestat cu putere rolul său de organizator revoluţionar al
maselor, care luplau pentru îmbunătăţirea siLuaţiei lor, împotriva n edreptă
ţilor la care erau supuse de regimul burghezo-moşieresc . In acest context
se înscriu acţiunile muncitorilor români şi maghiari sătmăreni concretizate
prin grevele pentru contractul colecliv din iunie şi decembrie 1929 de la fabrica
de vagoane „Unio'· şi de la Uzfoa electrică, manifestaţia antirăzboinică din
1 august 1932. greva de solid aritale cu luplele de la Griviţa, din 20 febru arie
1933, greva lucrătorilor coritori din martie 1035, peni ru mărirea sa lariilor
•
•
a
•
•
•

A magyarorn6gi szocialiszlikus munkâsmnzgalmak az 1902 ev/Jen, Budapesta, 1903, p. 32.
. \ magyarors:cigi s:wcialiszlikm munkasmozgalnwk az 19 OJ. evben, Budapesta, 19Uf>, p. 104.
Ntpszmm din 23 1>i 24 iunil' 1906.
A devdrul din 20 aui,tusl 1907.
Dl11 istoria Trunsilvaniri, voi. li, Bucureşti, Editura Academiei, 1961, p. 317.
Socialismul din 17 rebt·mui~ (2 martie) 1919.
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pentru 8 orc de lucru, şi rea a unui grup de muncitori de la „Unio" din august
193G împotriva concedierii unor colegi ai lor.
Oamenii muncii sătmăreni au înţeles că făurirea unitătii de luptă a muncitorimii exploatate, fără deosehire de naţionalitate, eslc cheia victoriei împolri\'3 exploalalorilor comuni. O rezoluţie din 1925 a Comitetului Regional
din Transilvania relevă cu putere idrca că „noi comuniştii şi toată muncitorimea română sprijină lupta tuturor minoriLă\ilor na\ionalc" şi că această
„ luptă a românilor şi a minorităţilor naţional e poate să du că la un rezultat
numai atunci dacă e legală de lupta muncitorimii din întreaga ţară'' 7 •
ln condiţiile ilegalizării, P.C.R. a îndrumat ş i a sprijinit îndeaproape
organizaţiile sale să-şi organizeze lupta pentru întărirea legăturilor cu masele,
să-ş i extindă activitatea pe mai multe planuri, să-şi mute centrul activităţii
politico-organizatorice în fabrici şi uzine şi să caute noi forme pentru îmbinarea
muncii legale cu cea ilega l ă. Astfel, s-au luat măsuri organizatorice la Satu)lare încă din 1924 ca la „Unio", „Princz" ş i la alte uzine să se adapteze şi să
organizeze munca revolu\ionară conform condi\iilor ilegale atît pe li nia P.C.R.
cit şi U.T.C.-lui8 •
Incă din această peri oadă P.C.R. pentru a întări l egăturile cu masele
şi pentru a folosi condiţiile date de activitatea unor organizaţii politice de
mase legale a trecut la înfiinţarea acestora. Una dintre acestea a fost Blocul
Muncitoresc-ţără nesc, care a avut o deosebită importanţă în educarea revoluţi onară a maselor muncitoare prin mobilizarea largă a muncitorilor şi ţăranilor,
a unor pături ale micii burghezii orăşeneşti, intelectua l ităţii fără deosebire
de naţionalitate, la lupta împotriva claselor exploataloare şi a regimului
burghezo-moşieresc. Comitetele de acţiune ale B.M.Ţ.-lui încă din 1926 s-au
pregătit penLru participorea în campania electorală penlru alegerile parlamentare. lntr-un manifes t al B.l\1.Ţ.-ului din Satu-1\Iarc muncitorii şi ţăranii
naţionalităţilor conlocuiloare erau chemaţi spunînduli-sc „Veniţi alături de
noi în lupta pentru dărîmarea oligarhici, numoi aşa veţi asigura o dezvoltare
libcră " 9 , iar pc listele de propuneri depuse în 1926 erau atît români cît şi
maghiari 10 • ImporLanţa pc care a dat-o P.C.R. ş i în această perioadă luptei
comune reiese şi din rezoluţia plenarei din 1929 a P.C.R. care arală că „o
deosebită alenţie trebuie acordată minorităţi l or naţionale ... ş i conduse
lupLelc lor împotriva asupririi".
La marile bătălii de clasă din perioada crizei economice a participat şi
muncitorimea să tmăreană luptind împotriva concedierilor, a reducerilor de
salarii, desca lificări proresionale ş i pentru drepturi egale ale naţionalităţilor
conlocuitoare. Organizaţia jude ţ.cană şi locală P.C.R. a scos şi răspîndit mai
mulle manifeste pe această temă subliniind că „numai Jupla co mună revoluţio
nară a maselor române şi maghiare sub stindardul roşu al partidului
' Arhirn Inslilulului de ~I udii islorice şi social-polilice de pe llng:l C.C. al P.C. R. ( •n
continuare Arhiva J.S. J.S.P. l, Cola A IX-15.
• Arhh·a J.S. I.S.P., Cola B Vlll -31.
• Arhiva C.C. ni P.C.R., fond 159, Unilnle de p1Mrare ·10.
'° Arhh·n C.C. al P.C.R., rond 159, Unilale de pd~lrare 15.
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comunist ... poale să schimbe sltua(ia noastră nenorocilă" 11 • ln alt loc, tot
un manifest din 1932, atrage al<>n~ia comuniştilor şi uteciştilor sătmăreni că
„Uitaţi-vă la Fabrica „Unio", propril'lalca lui Papp OLLo şi asociaţj l or săi.
Lucrătorii sinL aruncaţi în masă pe stradă, care şi pină acuma aveau o plală
de mizerie, - fără deosebire de na~ionalitate"l 2 • La întărirea exploatării,
asupririi, tcroarei, masele largi muncitoare, fi1ră deosebire de na(ionalitale
răspund prin luptă şi prin acţiuni care capătă un caracter lot mai nscuţil.
într-un manifest ediatal de organizaţia P.C.R. şi U.T.C. din Satu-~fare se
arată că „Fabrica de vngoanc „Unio" concedinză continuu pe muncitori ca
ulterior să reprim<'ască o parte din ci cu un sa lariu înjumălăţi t. La Fabrica
de maşini „Princz" se lucrNtză în fiecare a doua s5ptămînă şi la salarii care
abia î\i sint ind<'slulăloare" 13 • D<'osehit de reuşite au fost demonslra\iile din
1 august 1932 organizată de P.C.R., acţiune la care „s-a lansat manifeste, au
cîntat şi au rostit lozinci" 14 sau a utecişlilor din 4 septembrie 1932 unde „muncitorii tineri fără deosebire de ncam•·a au manifestat împotriva crizei, contra
scumpetei şi a concedierilor, pentru folosirea liberă a Jimbii materne. Nici
mHil arii n-au rămns în afara mişcărilor revoluţionare. O companie. a Regimentului 87 din Satu )lare a fost di zolvată pentru că s-a ridicat împotriva
regimului inuman de cazarmă 16 , inr în altele s-au formal celule comuniste 1 ;.
La finele aceluiaşi an a luat o amploare şi actiun<'a şomerilor, ri:imaşi
fără lucru ca urmare a unor măsuri luate la fabrica „Unio". Comuniştii săt
măreni arătau şomc•rilor român i şi maghiari că „pen lru îndeplinirea revendiriirilor voastre nu e nevoie dccit de o acţiune curajoasă, pătrunsă de spiritul
conşli inţ ei de clasă" 18 • Deosebit de fructuoasă a fost conlucrarea comunişti l or
şi uteciştilor, indiferent de naţionalitate, pentru răspîndirea de manifeste şi
alte materiale revolu~ionare în apropiere de fabrici ş i uzine, în diferite străzi ale
oraşului 19 , precum şi acţiunile organizate în sprijinu l detinutilor politici din
închisoarea Satu-l\lare 20 •
în timpul eroicelor luple din ianuarie-februari e 1933 ale muncitorilor
ceferişti şi petrolişti, organizate şi conduse de partidul comunist, muncitorimea
sătmăreană a organizat actiuni ele solidarilate, la care au parlicipat atît români cît ş i maghiari în spiritul rezolu ţi ei Con fcrin ţci di u frbruarie 1933 a
comitetului R«>gionalci din Ardeal al P.C.11., care arăta că şi în conlinuare
„trebuie creală amiciţia între muncitorii minoritari şi muncitorii români'" 21 •
C.C. al 1~.c .H.. Fond 10, dosnr 2510, filn 336.
C.C. al P.C.H .. Fond 10. l'nilalc de păslrnrc l!ll.
J.S.J.S.P., Cola A. X\'1·38.
C.C. 111 l'.C.H., Fond 10, l'nil::ile el e păstra re li2.
C.C.. al P C.R .. Fond 10(i. Cnilate ele păstrare 132.
11 \ "oriJs F.rdel11 din 1 noirmhrie J!J:!2.
17 TiJmralwri: din imiuuric J 9:l:l.
11 S:olmari T\om1111111isl11 din decembrie t 932.
u Arhiva C.C.. fo11cl 50, do~ar 2679; S:amos clin 17 februarie 1932.
•• Arhiva C.C., fond 10. l'nil::ile de păstrare 220, filu 19.
·
11 Ti5meglwri: clin ianuarie 19:J3.
11 Arhi\'a
"Arhiva
u Arhi\a
" Arhha
11 Arhi\'a
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Tol în spiritul acesta arăta tineretului român în coloanele sale „Tinăru l
Leninist", organul central al U.T.C.: „:\u uitaţi că duşmanii ,·oştri sînl fabricanţii, bancherii ş i moşierii de orice neam şi că ei siot şi duşmanii fra\ilor
noştri, muncitori şi ~ărani ele altă limbft. De aceea lupta împotriva capilaliş
lilor trebuie s-o ducc\i împreună cu fraţii voştri de alt ncam" 22 •
în această perioadă apnr noi do\•czi care cimentează şi mai mult lupta
comună a muncitorilor de altă naţionalitate nu numai la Satu-.\lare ri şi
in allc oraşe a le ţării. în timpul lupt<'i antifasciste aceasta S<' impune cu atît
mai mult cu cit în acea perioadă ac\iunile „dez lănţuite contra maselor munciloarc ale nationalităţilor subjugate întreceau tol cc s-a sitvîrşit pînă acum
ca prigoană na~ională în Romania burghezo-moşicrcască" 23 • Pe baza aşa zisei
legi „pentru apărarea muncii naţionale·' s-a trecut la concedieri masiYc de
muncitorii din rîndul naţionalităţilor conlocuitoare. „La „Unio" Salu-1\lare -arală un ziar al vremii - ... cu sutele sînt rccrula\i ţăranii ... ca după o
iniWere să fie concedia\i tot al îţi muncilori minorilari" 21 . l n asemenea situa\ie,
singura cale de ieşire din mizerie - suna unul din manifestele Secret arialului
teritorial penLru Ardeal ş i l3anat al P.C.R. din octombrie 193G - pentru
salvarea voastră proprie ş i a familiilor voastre ... este drumul luptei comune,
cel arătat de Partidul Comunisl" 2 ~.
P.C.R. ·a acordaL o aten\ie însemnată realizării unor forme organizatorice
de cuprindere a maselor de muncitori şi ţărani, a tuluror for\clor d<'mocralice
din rîndurile naţionalilă\ii conlocuiloare maghiare şi a unirii lupt<'i acestora
cu lupta poporului român pentru drepturi şi libertăţi democratice, împotriva
fascismului şi a războiului. O contribu\ic de seamă Ia organizarea unor acliuni
de masă comune ale oamenilor muncii români şi maghiari ş i- a adus-o ::\IADOSZul, organizaţie întemeiată în august 1934 sub îndrumarea P.C.R.
Odală cu c reşterea pericolului fascist şi a războiului, plenara V-a a C.C. al
P.C.R. din august 1936 arăta că ,.nalionalilăţile asuprite din România n-au
nimic de cişligat ... din partea ţărilor fasciste. Numai sugrumarea fascismulu i
poate garanta lupta pentru t•galitatea naţiona lită \ilor, numai izbînda clasei
muncitoare poale garanta sigur na\ionalilă\ilor asuprite eliberarea lor na\ională"26.

ln noiembrie 1938 l\fadosz-ul a adr<'sat un memoriu către guvernul
român şi partidelor nefasciste în care arăta necesilalea inlcnsificării luptei
comune a maselor populare maghiare cu poporul romăn împotriva agresiunii
fasciste. In presa comunistă ele partid se arăla de asem<'nea că „masclr maghiare
trebuiesc lămurite printr-o muncă lenace că originea asupririi na\ionalc nu
este poporul român, rare şi el este asupril, ci capitalul financiar român, fascismul romăn" 27 • De asemenea, comuniştii maghiari arătau maselor populare
Tinnrul lfllinist din ianuarie 1933.
Srinllill, din martie 193 t.
•• I' iiriis T:Nlrly din mai 193.l.
n ;\rhin1 I.S. l.S.P. , Cola A. XIX-3:l.
",\rhi\a J.S.l.S.P., Cota A. XX-3.
" I go:sâg din iulie 1fl:J9.

u
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maghiare să „fiP alăluri de muncitorii şi ţăranii romani, fiindcă ci nu sînl
vinovap de teroarea josni că a capitaliştilor rornâni" 28 •
ln iulie 1939 cu ocazia comemorării a 90 de ani de la moarlea lui Pet6fi
prin Sl'rbări populare organizate de ~L\DOSZ in mai mullc oraşe din ţară,
la Salu-.Mare peste 1 OOO de persoane au manifcstal solidaritalca forţe lor
demoeralire, indiferent de naţionalitate. La aces lc acţiuni s-a pulul vedea
,.participarea activă la serbare a reprez e ntanţilor muncitorimii române„ 29 •
ln asemenea context nu mai prezintă o surpriză cind în rapoartele oficilae
locale din Satu-Mare găsim constatiiri că „ungurii au dat caii pentru rechiziţie,
spunînd că-i dai mai bucuroşi Io români dccît lui Ilorthy" 30, sau că tineri
maghiari au atacat „pe un măcelar care aducea elogii, prin cin lcce, lui I lolhy" 3 t.
Lupta comună s-a manifestat şi în rindul femeilor sătmărene care „conştiente de forţele lor ş i de datoria lor", la 20 decembrie 1939, au demonstrat în
faţa primăriei pentru ajutorarea familiilor celor concentra\i 32 •
Anul 1940 reprezintă o filă n eagră în istoria oraşulu i Satu-~fare, ca urmare
a dictatului de la Viena. ln ciuda manevrelor la care au recurs, fasciştii din
Ungaria şi România nu au reuşit să dezbine unitatea de lupt ă a oamenilor
muncii români şi maghiari nici la Satu-Marc. In p erioada ocupaţi ei horthisle,
masele muncitoare maghiare s-au solidarizat cu lupta dreaptă a populaţiei
româneşt i , „luînd apărarea muncitorimii de naţie rornânească" 33 •
ln anii celei de a doua conflagraţii mondiale, organizînd rezistenţa antifascistă a maselor, comuniştii s-au sprij init pe cele mai bune tradiţii ale oamenilor muncii români şi ale naţionalităţilor conlocuitoare dobindite în lupta
p entru eliberarea lor socia l ă şi naţională.
Transformările revoluţionare începule încă din primii ani de după eliberare au pus capăt pentru totdeauna exploatării şi asupririi oamenilor muncii,
d eschizînd orizon lurile largi ale unei vieţi noi ş i fericite.
Cronica vie a ultimilor treizeci de ani de istorie nouă a milenarului oraş
Satu-Marc înregistrează cu mînd rie pasiunea şi entuziasmul cu ca re locuitorii
săi, indiferent de naţionalitate, că l ăuziţi de ideile ş i ţeluri l e partidului, s-a u
angrenal cu toală energia lor în opera constructivă de o măreţie fără precedent
pe meleagurile româneşti.

1 bidem,
" I bldem.
u i\rhir1ele
fila 31.
•• J bldem.
Sclnltia
•• Tribuna
11

„

din decembrie J 9:J9.
din au®st 1939.
Statului din Satu Mare, F ondul Preft'l'lurii jude\uluj Salu-:\Jare, dosar 70/1939,

din 23 februarie 1940.
,\rdealului din 19 ianuarie 1941.
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DE LA LUTTE COMMUNE DES TRAV AILLEURS
ROUMAINS ET HONGROIS DE SATU-MARE
MENEE SOUS LA DIRECTION DU P.C.R.
(Resume)

Dans la Roumanie, l'unite fraternelle entre le peuple roumain et Ies
natîonalîtes cohabîtantes, la solution marxiste-leniniste de la question uationale
represente une des grandes victoires politiques de l'ordre socialiste. Les relations
Iraternelles enlre les travailleurs roumains et ccux appartenant aux nationalitcs
cohabitautes, ont des bases profondes dans l'histoire, elles se sont realisees
le long des tcmps . De la multitude des aspects du probleme l'expose englobe
des nouveaux aspects de la lutte commune, portee sur Ies contrees de SatuMarc, sous la direction du P.C.R. , dans la periode entre les deux guerres
mondiales.
Encore depuis sa fondation, le Parti Communiste Roumain, a eleve sur
un echelon plus haut !'unite de lutte, a attire dans ses rangs - comme s'est
passe aussi a Satu-Mare - Ies meilleurs fils de la classe ouvriere et des larges
masses populaires, sans difference de nationalite. Dans ce contexte s'inscrivent
Ies actions des travailleurs de Satu-Mare pour le contract collectif de Juin et
Decembre 1929 de la fabrique des vagons „UNIO" et de la centrale electrique,
la manifestation contre la guerre du l aout 1932, le greve de solidarite avec
Ies luttes de la Griviţa du 16 fevricr 1933, le greve des ouv riers du mars 1935,
pour l'augrnentation des salaires et pour Ies 8 heures du travail et le greve
d'un groupe des travailleurs de la fabrique „ Unio" du aout 1936 contre le
licenciement des quelques-uns des leurs collegues, et des autres.
Les actions ci-dessus mentionnees et beaucoup des autres ont demontrces
avec fermete que Ies communistes ont combattu continuellement la polîtique
de cliscorde nationale, menee par Ies gouvernements reactionnaires, ont
demasque la propagande chauvine, indifferemment d'ou elle este partie, et
-0nt promu consequemment la cause noble de la fraternite du peuple roumain
avec Ies nationalites cohabiLantes.
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ACŢI UNILE

ORAŞULUI

MILITARE PENTRU ELIBERAREA
SATU-MARE ŞI A IMPREJURIMILOR
SALE, OCTOMBRIE 1944.
Colonel MIHAI INOAN

A doua jumătate a lunii oclombrie a anului 19H avea să adauge un nou
episod eroic - cu semnificaţii de cotitură istorică - în şirul numeroaselor
momenle de glorie cunoscute de oraşul Snlu l\Iarc de-a lungul exislenţci sale
şi a luptelor pc care Ic-a dus pentru apărarea libl•rtăţii şi fiinţei lui. La 25
octombrie, acesl străvechi oraş, şi împrrjurimile sale, au trăit momenlul
înăl~ălor al eliberării de sub jugul cotropitorilor fascişti.
Luplele pentru eliberarea oraşului şi zonei Satu .Marc se înscriu ca un
moment de marc însemnătate politico-militară în ansamblul bătăliilor purtale
de armata noastră, umăr la umiir cu armata soviclică, pc frontul războiulu i
anlihillerisl. răz b oi în care se angajase Homania cu toate resursele sale maleriale şi umant', odată cu declanşarea insurecţiei naţionale anlifasciste din
august 19H.
După cum se vede, efortul luptei de eliberare a municipiului ş i a celorlalte
localiLă\i sătmiircne a fost susţinut de forţe din afara SăLmarului, respectiv
de Lrupele române şi sovietice. Dar acesl efort nu poate fi despărpt de rezistenta antifascislă a popula~iei sătmărene; el nu poate [i pri vil în afara sprijinului acordal de locuitori sub mulUple forme unităţilonnilitare, înafara acţiunilor
curajoase ale acestora, a jertfelor pe care Ic-au dat în timpul îndeplinirii unor
misiuni de informare şi de călăuzire a unităţilor româneşli şi sovielice1 ; după
cum 1111 poate fi prh·it nici în afara sprijinului indirect primit de lrupele eliberatoare, prin faptul că m ii de cetăţeni de pe aceste meleaguri an refuzat
să se supună ordinelor de încorporare in armatele hortistc 2 •
În studiile lactico-operative alcătuite de 1;pccialiştii români, luptele
din nord-vestul ţării sint grupale în aşa-numita „Operaţir Cluj", care cslc
subîmpărţită la rînd uJ ci în trei clape, u!Lima clapă incluzînd şi luptele din
zona Sntu Marc-Carei, care devenise obiectivul final al operaţiunilor pentru
nimicirea grupărilor de forţe gcrmano-hortiste din partea de nord-Yest a
ţării 3 •

cerc

In consecin ~ă, eliberarea oraşul ui Salu Marc şi a împrejurim ilo r sa le se
privită ca o încununare a luplelor anterioare duse cu vitejie şi stoicism

1
Arhiva ~luzcului mililnr central, llosnruJ nr. iO, voi. 6, p. 132-136.
• llomunia 111 rtizboiul anllhilleriSl, Ed. militarii, 1966, p. 263-26'1 şl 266-267.
3 Arhiva .'.'11.A.N„ fondul M.St.~r. . dosarul nr. 3/ 1, fila 186; ibidem dosarul nr. 3/ 12, fila 2HI;
Istoria \'tlijkoi oleresvennoi voini, Sovclskovo Soiu:a, 1941- 1015, \'oennoe izdalelslvo, 1\losk\a,
19112, Tom. I. 281, :ll(l.
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de ostaşii români şi soYietici in întregul spaţiu transilvan4 • Nemij locit. ac~iunile
din această zonă au început în djmineaţa zilei de 21 octombrie, prin efortul
conjugal al Corpurilor 2 ş i 6 din Armata 4 român ă care se angajaseră într-o
încleştare înverşunată pe direcţiile de acces spre aliniamentul Satu Mare-Carei,
precum şi a forţelor d(' la aripa stingă a Armatei 40 sovieti că, după ce acestea
pătrunseseră spre Satu Mare dinspre est, pe valea So meşului. 1n fîşia care
cuprindea oraşul Salu Mare şi împrejurimile sale au acţionat îndeosebi Diviziile 11 infanterie, 1 şi 8 cavalerie din Corpul 2 armată ş i Divizi a 133 infanterie
sovieti că „Smolensk".
Trupele duşmane erau constituite - sub comandament german - din
unităţile hortiste ce au aparţinut fostei „Armata 2 maghiară ardeleană".
(care se dt'strămase în luptele anterioare)&, subunităţi din fostul „Corp secuiesc
de apărare a graniţel or", care, de asemenea, fu sese descompus 6 , şi unităţi
hitleriste între care a avut un rol mai activ Divizia 4 vînători de munte.
Dispunerea forţelor proprii şi adverse, precum ş i acţiunile din zonă sînt
ilustrate, în linii generale, în schema anexată (fig. 1). Reţin em din schemă
insistenţa asupra spa ţiului de la sud şi sud-vest de Satu Mare, iar faptul se
explică prin aceea că in acest spaţiu a fost organizată principala rezistenţă
inamică 7 , cu scopul de a cîştiga timp pentru regruparea forţelor sale în partea
de nord-est a Ungariei ş i de sud a Cehoslovaciei. Desigur, şi la est de Satu Marc
au fost destule centrr ele încleştare, îns ă cu un rol şi o amploare mult mai
reduse.
În dimineaţa zilei de 21 octombrie, Armata 4, după ce a înfrîot rezistenţele
germano-fasciste de p<' aliniamentul Tătărăşti, Răteşti, vest Stina, est Babţa,
('St Bogdanei, Chieid, 13obota, n rcluaL ofensiva penLru a ajunge pe aliniamenLul

Satu "lare-Carei, rcalizind, în două zile, o înainlarc de peste 40 km cu îlancul
stîng, pe direcţia principală şi aproximaLiv 10 km cu flancul drept, pe direcţia
Satu :Mare. ln zilele următonre, pe măsură ce trupele noastre se apropiau de
obiectivul final , du şmanu l a opus o rezistenţă din ce în ce mai înverşunată,
urmărind să oprească, cu orice preţ, forţele Armatei 4 la sud de Satu Mare
şi Carei.
• Ofensi\'a a tnccpul ln dimineaţa zilei de 9 octombrie din Podişul Transilvaniei, lndeoscbi
Io zona TlrJ:.(u l\lureş - 1.uduş- Turda.
• După pierderea Clujului şi lncercarea nereuşită de a rezista ln Mu~ţii .;\le~eşului şi pc
valea Someşului, comandamentul Armat ei 2 a pierdut controlul asupra umlăţilor sale, inr, la
15 octomhr!e, comand:rnluJ armatei - generalul Vercss Lajos - a fost arestat de către comandamentul german; cca moi mare parte o uoilă\ilor oflnle la nord·e~t de Salu !\lare s·au predat
trupelor SO\'ielice; unitilţile maghiare din zona Salu ~1are.- Care1;-Sllrmi\şa~ - H.om~r~dul de
Jos au f(lsl menţinute su b comandament german (\'ez1 Arhha lnstitutuJul de istorie nultlară Budapesln - fondul B~kc elăk. I 1 csomo, "A 2 hds. harcai Erd~ly fOldjen").
• .Corp~l secuiesc ... " fuse~c alcătuit din circa 27 batalionu~ ~d.e grăniceri" ş! 5 7grupuri
de , lni\lorl-grăniceri• dintre localnici; ln octombrie J 944, aceste umtă\1 au luptat alatur1 de cele
ale armatei regulate. parte clin ele rllnd nimicite sau luate t~ capti_vitate: ln zona s~tm ărcan~
luptau unele care s-au retras cu armata regulatll. precum ş1 batalioane din Aci!) ş1 Mădăras.
• Arhha l\1.A.~ .. fond1d ~l.St.M., dosarul nr. 1/225, filele 278-298.
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Fig. 1. Operaţiunile Armatei 4 române în nordul Transilvaniei.
L up te din perioada 21 octombr ie - 25 octombr ie 1944.
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Corpul 2 a rmată (diviziile 11 ş i 21 infanlerie, t cavalerie şi 8 cavaleri e
se afla cu diviziile din primul eşalon pc aliniamentul Gerăuşa, Şan dra
(diviziile 11 şi 8 infanterie}, Stîna, est 13abţa (Divizia 21 infantcrir).
De pc acest aliniament, Corpul 2 armată a reluat ofensivn, concomitenl
cu Corpu l 6 armală, avînd ca obiectiv final Salu ~fare ş i ieşirea pe frontiera
ţării. în timp cc diviziile 8 cavalrrie purtată şi 21 infanterie, de la centrul şi
sLînga corpului de armaLă, înaintau, C.omandumeot11I germano-fascisl a dezlănţuit un pulernic conlraatac, cu unităţi de infanterie inso(ile dr tancuri,
în fişia de acţiunr a Diviziei 11 infanterie şi în cea a Diviziei 133 infanterie
sovieLie[1, de la dreapta.
În villoarca acestor lupte Divizia 11 infanterie a pierdut dealurile Gerăuşa
ş i Vcrticcl, precum şi jumr1tatea de nord a salului Şan d ra; un batalion din
Regimentul 2 doroban\i a fost încercuit şi în parte decimat în Tătăreşti;
un batalion din Hrgimcnlul 3 dorobanţi a fost încercuit la Gerăuşa de unde
a\•ea să i asă cu preţul un<'i grele incercări şi a multor jertfe~; în sectorul Diviziei 133 sovietice inamicul a ocupat satul l\Icdi şa.
Insuccesele trupelor no::1strc din acest sector au rost parţial compensate
de înaintarea Diviziei 8 cavalerie spre Şan dra, incit pină în scara ziki a ie ş il
p c aliniamentul dintre marginea de vest a salului şi pădurea din apropierea
lo ca lită\ii Beltiug. Divizia 21 infanterie a infrînt rezislcnţele opuse de inamic
la Babţa, Racova şi Ilurez, reuşind să i asă pînă în seara zilei la est de Dobra.
Divizia 1 cavalerie, înaintînd către Viile Satu -'lare, a ajuns intre Chilia şi
llomorodul de l\Iijloc9 • În aceeaşi zi, trupele sovietice din dreapla corpului
român au făcul unele progrese, s labilindu-se pc aliniamcnlul Cicîrlău, Jlomorodul de .Jos10, Chilia; în cadrul acestor trupe lupta ş i negimentul 1 artilerie,
din Divizi a 1 cavalerie română, care fusrse dat în sprijinul infanlcriei sovieti ce.
ln ziua de 22 octombrie, Corpul 2 armată a înaintat cu mai mult succes.
·L a dreaplu, Divizi'a 1 cavalerie a intrat în Yiile Satu Mare. La centru, Divizia
11 infanterie, zdrobind rezistenţele inamice pe direcţia Socond, Gcrăuşa.
Ardud, a rClLşit sii pătrundă, cu toată îndirjirea manifestată de inamic, în
această ullimă localitate. În acelaşi timp, Divizia 8 cavalerie purtată, acţio
nînd spre Hăleşli, Ardud, ~lădăras, a reuşit să ajungă la yest de Ardud, dup ă
cc a zdrobit rezi s tenţe le duşmane în spnţiu l dintre Be lliug, Şandra, Răteşli
şi pădurea Ardud. Avangarda acestei divizii a pălruns in Mădăras, după o
scurlă luptă pc liziera l ocalităţii. La st înga corpului de armată, Divizia 21
i nfanlcri e, înain tind d1trr J\I oft i nnl l\larc, a depăşit în srara zilei, cu av:rngarda,
locali tatra Ghirişa.
Luptele au cunoscut o inlensitalc crescindă în următoarele 2 zile, ca
urmare a rezistenţelor Lol mai înverşunate ale inamicului, dar în acelaşi timp
elanul şi voinţa de luptă a trupelor noastre a cunoscut cole lot mai înallc,
purtată}

• Vezi, (;enernl-maior A I e cu Nic o I ac, Dorobanţii Regimentului • 1 Olt", Edilnra
1968. p. 81~ 92.
• Or. Arhh·a lll.A.N., fondul M.Sl. \I „ do5orul nr. IJ'22il, fila 278.
11 Graiul .\'ou (ilar aJ Dircctiei politice a1 Frontului 2 L1crainean). anul I, nr. 12, din 23
oclomhrie 1911.
militură,

https://biblioteca-digitala.ro

5

161

pc măsura apropierii de frontiera de nord-vest a patriei. Unităţile române
au luptat pentru fiecare localitate, pentru fiecare cotă de teren, cîştigînd
pozi Pi importante, însă spre seara zilei de 22 octombrie au fost oprite în faţa
unei linii continue de foc pe aliniamenlul Amaţi, ferma Homorod, pădurea
Composesoratului, pădurea Cioncheşti, Gelu, Terebeşti, G hilvaci, Moftinu Mare.
De pe aceste poziţii, trupele române şi sovietice, au executat - în timp
cc cu o parte din forţe menţineau contactul de foc cu inamicul - o acţiune
de reslructurare a dispozitivului, în vederea atacului final asupra unităţilor
germano-hortiste care se cramponau de Satu Mare.
ln prima parte a zilei de 24 octombrie Divizia 11 infanterie a cucerit
în lupte grele un şir de pozi~ii din apropierea nemijlocilă a oraşului, încît
Regimentul 3 dorobanţi a ajuns la 1 km sud de oraş, acţionînd în cooperare
cu Regimentul 651 infauterie sovietic şi, alternativ, cu Regimentul 683 sovietic. Divizia 8 cavalerie, încercînd să învălufască pe la vest pădurea Composcsoratului, s-a izbit ele puternice rezistenţe, astfel că a trebuit să atace, în
legătură cu Regimentul 11 călăraşi din Divizia 1 cavalerie, pentru a-şi deschide
drumul. Spre seară, unităţile diviziei au reuşit să cucerească, cu fl ancul stîng,
localitatea Gelu şi să depăşească, cu flancul drept, ferma Homorod.
Divizia 1 cavalerie din eşalonul 2 al corpului a constituit o grupare compusă din Regimentul 1 şi 2 roşiori, cu care avea să atace din zona Ardud către
Tcrebeşti şi Doba, concomitent cu dezvoltarea atacului diviziilor 11 infanterie
şi 8 cavalerie purtată, direct spre Satu Mare.
Divizia 21 infanterie, după ce a infrînt rezistenţele de pe aliniamentul
Pişcari, Crişeni, Terebeşti, MofLinul Mare, a reuşit să elibereze şi să depăşească
accsle l ocalităţi.
In acest timp, unităţile Diviziei 133 sovietice au cucerit locaJitatea Prrnleşti şi alte cîteva poziţii din partea de sud-est a oraşului.
Si tuaţia creată spre seara zilei de 24 octombrie demonstrează că eliberarea
oraşelor Satu Mare şi Carei devenise iminentă.
Armata 4 şi-a regrupat forţele pentru a învălui oraşul Satu Mare pe la
vest şi Careiul pe la est şi vest, pe două direcţii convergente11•
Asaltul general a început în jurul orelor 17,00, dar pe direcţia oraşu lui
Satu Mare a fost oprit, putind să fie reluat după lăsarea întunericului. 1n
tot cursul nopţii de 24 spre 25 octombrie s-au dus lupte îndîrjite.
În cartierele mărginaşe ale oraşului au angajat lupte unităţile sovietice,
precum şi Regimentul 3 dorobanţi care avea misiunea, în cadrul Diviziei 11
infanterie, să oco lească oraşul şi să iasă la extremitatea nordică a acestuia.
lnirîngînd rînd pc rînd rezistenţele fasciste care se cramponau de fiecare
clădire, de fiecare cută de teren, ostaşii români şi sovietici au înaintat pas cu
pas. După unele restructurări de dispozitiv, atacul a fost reluat Ia ora 6,00.
Timp de 4- 5 ore, ostaşii români şi sovietici au atacat cu înverşunare, luptînd
11

Arhiva M.A.N., fondul M.St.~J., dosarul nr. 3/12, fila 291. Ordinul de operaţti nr. 49

.al Armatei '1.
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pe alocuri corp la corp12 • Jn acest timp, unităţile române ce acţionau în zona
Careiului, au eliberat oraşu l , iar la orele 9,00 au atins frontiera. Cr1tre prînz,
steagul biruinţei flutura şi deasupra oraşului Satu Mare, trupele Armatei 4
române şi 40 sovietice dep ăş ind aliniamentul Satu l\fare-Carei care fusese
s tabilil iniţial.
ln dimineaţa zilei de 25 octombrie, comandantul Armalei 4 române,
generalul Gh. Avramescu, expedia preşedintelui Consiliului de Miniştri o
telegramă in care anunţa că trupele noastre au cucerit „prin luple grele frontiera de nord-vest a României, eliberînd pe vecie ultimul colţ robil al pămîn
tului românesc; în acest moment înălţător, împărtăşim domniei voastre şi
guvernului ţ ării, bucuria şi mindria acestui fapt de arme" 13• La rindul său,
ziarul Timpul din 25 octombrie 1944, anunţa că „începind din zorii zilei, deasupra ullimelor două cetăţi româneşti din Ardealul de nord - Careii l\Iari
ş i Satu Mare - tricolorul nostru Iîlfîie din nou biruitor. / ... / Dincolo de frontieră. / ... / cu începere de la orele 9,00 trec masiv, în cadenţa biruinţei, înfrăţi le
prin luplc şi belşug de jertfă, bravele trupe româno-ruse, soli ai eliberării
celor robiţi şi soli ai libertă ţii pe întinsul pustei ungare în care Lirania îşi tră
ieşte ultimele clipe''.

11

11

A I e cu N i c o I a e, Op. cil„ p. 95-96.
Ar hiva \1./\. N., Ionel ul :\I.S t. \ J., dosarul nr. l /225, Cila 398.
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THE MILITARY ACTIONS FOR THE LIBERATION
OF SATU MARE AND ITS SURROUNDINGS,
OCTOBER, 1944
(Summary)

The struggles for Lhe liberation of the places in tl1e Salu Mare-Carei
zone are tobe looked upon as a moment of great polilical-military sîgnîficance
roi Lhin the framework of the ba Ltles fought by our army, shoulder to shoulder
with thc Soviet army, on tbe antifascist front; on Lhe 25-th of Oclober, 1944,
they succeeded în liberating our national terrilory Crom under the yoke of
Hitler and Hortby's învaders.
Act ually, the actions carried on în this particular zone started on the
morning of 21 October, as a resuit of the common efforls made by the II and
VI Army Corps of the Romanian Fourth Army and the troops în the left
flank of the Soviet Fourtieth Army. On the strip that included Satu Mare
and îts surroundings, the actions were carrîed on especially by the Romanîan
1 -•1 Infantry and the 8-111 Cavalry Dîvisions and the Soviet 133 -ra Infanlry Division.
After four days of fierce fights, tbe Romanian-Soviet troops reachcd
the Sa Lu Mare-Carei line and on the evening of 24 October the final attack
was launched. The fights went on throughout the nighl, for the enemy opposed
stubborn resistance. Making a new effort, the Romanian troops succeeded
in liberating Carei and reaching the western fronticr of Romania on the
25-ih of October; concomitantly, the Romanian 11 - 111 Infantry Division and
the Soviet 133 - 111 Infantry Division completed tbe liberation of Satu l\Iarc
and Lowards midday drove the enemy units away on the other side of the
fronlicr.

11·
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MONUMENTE DE ARHITECTURA POPULARA:
BISERICILE DE LEMN DIN ZONA CODRU
I . TURAŞCIUC
S. ŞAJNELIC

În zona etnografică Codru, - unde salelt• rufundalc parca m umbra
codrilor srculari de fag şi slcjar, au o istorie frămîntată, asemănf1toare celorlalte tiuuluri din nord-wstul Romiiniei - înlrragu creatie arlistică populară
l ăsali'i moştenire eonlcmpora n eilă\ii, esle o slră luril ă dovndi.l a prict•perii,
ingenio:dUi\ii ş i iscusi11t<'i poporului nostru .
Couslrurliilr populare laice şi religioase de nici reflectă gusluri arlislicc
dintre cel<' mai rafinale 1 ~i cele mai ft•lnritc tehnici dt• construcţie, incadrindu-sc
lotodatu în acel omogrn \inut a l arhilccturii populare care este Kord ul RomânieP.
Apari!ia mai mullor lu c ră ri despre bisericile dr lemn ca monumente de
arhitectură popularii din zona Să l aj3, Barcău-Crasna4, Tara Chioarului 5 ,
ca şi a unor lucrări desprr arhileclura popularii l airă 6 , şi îu primul rînd valoarea artistică, arhitecturală şi istorică a celor dtorva biserici din Codru,
prea putin cunosculc în literatura de specialilatr, a conslduit indemnul la
a l căl11irca arest<>i scurte lu cră ri cu caracter monografic.
Penlru o ş i mai bun ă întelegl'rc a problematicii ce se ridică în legălurrt
cu bisericile de lemn din Codru, lucrarea eslc înso\ill\ de o notă pri,·ind scurtul
istoric al l ocalităţilor în care se am1 aceste monumente (Vezi p. 202).
Bisericile de lemn sin l din bîrnc aşl'zate şi îmbinate orizontal, pe vertica l ă
(sistem b lockb au), pc un soclu scu nd de piatră de riu şi au o impiirţire lradi\i o nal ă a spa\ iului longitudinal (tindă, naos şi u!Lar), impusă de materialele
de construc\ir ş i de neces ităţile de culL. Sint de acet•aş i va ri anlă, a2, a Lipului
de plan II, după lipologia bisericilor de lemn propusă de profesorul Virgil
1

Ta

11

c r cd

Bă n ii

Ie a 11 u, ..trlu

pop11l<lră din

Xordul Tranţifll<r11iti, Buc., 1968.

pp. 5i-51:1.
' P nu I Pc l r e s cu, Arhitectura, ln .1rla popularei ronuîneewcă, Ed . .\.R.S.R., Buc.,
1969, p. IOn.
• I o n n n C r i s l n c h c r a n ni l ~i I. S c h e I r t l i. Bisericile ele lemn din Smaj,
ln Buletinul Monumentelor btoriu, XL. ;o\r. J. t9il, pp. :11 10.
• I o an God ca. .\lonumenle de arlrflrclură populc1rtl din nord-vestul ll"mâniei, "ol. I,
Biserici de l emn din :0110 Barc-ii11-Crasna, Oradea. 19i2.
1 S :i bi n Sa i 11 e Ii c, . \rhileclura blsrricflor de lemn din Ţ11ra Chioaru/11{, ln Marma/iu
II, Baia \lnrr, 19i1 .
• J. J u r fi ş ci u c, i\ rhilcclura populară şi obiccl el e decoralitl1· de interior din zona etnograficu
Codru, ln Salu Mare, Studii şi comunicări, l!)i2, pp. 3 11 - :!31:1.
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Fig. 1. Harta

răspîndirii

bisericilor de lemn în zona

etnografică

Codru.

Vătăşianu 7 (planşele (X IX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII). Această vari antă a t ipului de bis eri că cu allarul retras, pentagonal,
c cca mai frecventă în Transilvania8 , l\foldova9 , în Tara Românească 10 , unde
constituie variant a domin antă .
Bisericile din Codru (fig. 1) au de regulă, altarul orientat spre est, unele
fiind fără pridvor (Bicaz - fi g. 2, Corni), iar altele aYînd pridvorul cu sLîlpi
în faţa tindei fe meilor, pe lalura de vest, unde se a flă şi intrarea în biserică
(Buzeşti - fig. 3, Bolda, Orţî~a - fig. 4, Stîna, Socoozcl - fig. 5). 1n schimb,
biserica din Arduzel (fig. 6) arc pridvorul pe latura sudică, în dreptul Lindei
ş i naosului, unde se aflii şi intrarea în biserică. La Corund (fig. 7), pridvorul
este alit pe latura vestică, în dreptul Lindei şi inlrării, cît şi pe latura sudidi ,

' V i r €!. i l V ă l 11 ş i 11 n u, Conlribu/ie la studiul biserici/or de lemn din Ţările Romane,
111 A 1111arul lnslilulului de !Morte din Cluj, voi. JJJ, 1960, p. 29.
' S n hi n Sa i n c 1 l c, op. dl„ p. 285, loana Cri~l ac he PnnniL şi I. Schelelli, p. cit,.
p. 36 - unde se arată că tn ocenslă mare zonă djn G1J de biserici 32 '>ln l din această varinn1 /I.
• I o an a Crist ac h c I' an ai l şi T i I: u s EI i o n, Risuicilc de lemn din Moldova,
ln B.,,J.1., XLI. 1'r, 2, 19i2, pp. :i9-59, (din 148 de biserici 21 au planul de bază de vnrionlu
a 2 a lipului II).
11 R a d u
C r e ţ ea n u, fli,ţericile de ltmn din "11111lr11ia, Ducureşli, 1968, pp. 38 16
(51 din 1;;o de biserici slnt de ,·nrlonta a 2, II).
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Fig. 2. Biserica din Bicaz.

Fig. 3. Biserica din

Buzeşti.

.I
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Fig. 4. Biserica din

Orţiţa.

F ig. 5. B iserica din Soconzcl.
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Fig. 6. Pridvorul bisericii din i\rduzcl.

dar mai îngust, în dreptul tindei şi naosului. Desigur, ultimele două monumcnle
le pulcm considera mai apropiale de cele din Sălaj şi Bihor, unde pridYoarclc
de acest gen sint mai numeroase.
În arhill•clura bisericilor de lemn, pridvorul - „tirna!ul", cn elcmenl de
arhitectură închegat, îl pulrm considera introdus Ia sfîrşilul secolului al
XVII-lt'a, sub influenţa casl'i lărăneşLi şi a Iknaşlcrii tîrzii 11 , dar se generalizează la sfirşilul sec. al XVITJ-len şi încl'pulul sec. al XIX-iea datorită
creşterii în mod simţilor a populaţiei TransilYanici, în accasli:i perioadă 1 ~.
La biserica din Stina Ycchiul pridYOr, cu limpul a fosl inclus în pronaos,
construindu-se ulterior un pridvor nou. La Or! î!a pridvorul esle o construcţie
ulterioarii, cPea ce se vede prin adăugirile aduse tălpii şi cunun(•i - fruntarului. Ad[1ugirt'a şi mărirea ptidYorului s-a produs datoriU'i c rcştl•rii numr1rului
de locuii ori ai salului.
Ca şi construcpi de lemn acrsle mon1111wnlr au o „via\ă" asemănătoare
cu cele din cadrul gospodăriei ţărăneşti, fiind rca lizale tot de aceiaşi constructori - ţ[1rani.
Asemănător

caselor ţărănt'şli şi altor conslructii de lemn, - care uneori
sînt mutalt' dintr-un loc în all ul, - bisericile, (fr1cutc uneori chiar din lemnul
Lăiat la faţa locului ca şi la Soconzcl ş i Buzeşti) sinl mutate clinlr-o parte in alla
a satului, ciupi\ mişcările vetrei accsluia (Coruncl), sau dinlr-un sal in alLul
(biserica din Bolda a fosL adusă din Socond, ia1• cea din Corni din Bohola,
11 B.
1'\ a g y l\J arg i l, Renrs:nm: fs barok Ercl011brn, Ed. Krilcrion, Ouc„ 1!liO, p. 11,
(autoarea studiind evoluţia cur!ilor noLîliare din Tran~ilvania. tratează ~i e\oluţia prid' oanlor.
pe baza unor documeule de cpol·i\I.
u 1\ I. C ~ e l r i S l. l m r c h. Slralificarra sodală a populaliei din Trunsilvania la
sffrşitul su. al .\ I J J1-lea şi i111:ep11tu/ ser. al X I X-lea, ln Popula( ie şi sociElate, Studii de dcmogra fie
istoricii, Ed. Oncia. Cluj, 19i:.!, voi. I, p. 150.
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probabil în 186813). Astfel de mulări
de biserici sînt destul de frecvente pc
teritoriul \ării noastre 11 , tradiţia con'>t'mnindu-le, precizează uneori chiar şi
lrhnica de lransporlare. La Conmd biserica a fost adusă pc ll'mnc şi trnsă cu
boi din cimitir. din locul numit Pîriul
Fagului în răstimp de 2 ani: - „O fost
t1cl11să pc durgalauă şi unde o apuca duminica acolo M' făcea slujhă 15 ".
În bisericile clin Codru, după cum s-a
putut observa, mai rar Sl' intră în lindii 1w
latura sudicf1 (Bicaz şi Arduzel) şi mai
mult pe lat ura Ycstică.
Tindn, pronaosul ncestor bisl•rici
arc la van ci a LoriLă lu rn uri Io r ca n· se
ina)\ă deasupra lor, însă naosul şi allarul au bolti semicilindril'c. Cele din
naos se sprijină ori direct pe peretele de
i.ud şi nord, ori pe o corni:;ă interioară,
uneori destul de Ială (O,:~o m la Corni).
Pentru munrea rezisl<'n\ci, birna în
formă de ni c de cerc, dl' care se fixenzf1 scindurile ele la mijlocul bolţii se
„prijină adrsea pe cite 0 consolă incasFig. 7. 13iserica din Corund.
trată în p<'rr\ii lalcrali ai
naosului.
Accnstn sc lcrmină în exterior în lrrplc (Or(î\a). 13olţilc semicilindrice din
altar sînL mni scunde clccîL cele din nnos. Spre est ele sr termină cu un prrelr
wrlical, care ajungr pînă la îni:il~illll'tl celor r-xlrriori. Cununa inlerioarii,
de susţinere, are uneori şi un profil (Buzeşti, fig. 8 a, b), identic cu cel din afari\,
iar alteori asl'mănător cu cel din zona Chioar (Coi uia şi Posln).
Inlran•a în podul bisericilor din areaslă zonă se face prin prich·or sau
prin tindă (Bicaz), de unde se ajunge şi în cor. Din lindă femeile urmăresc
cerrmonialul religios alîl prin uşa de inlrare în naos, cît şi prin dcschidcrill•
mari din prn·~ii cc flanclwază această uşă. La biserica din Buzel;!Li uşa eslc
împinzilă cu vrejuri baroce lraforalc în lemn.

„

'" Schcmntismus clcri diocccsis Sza111M(1jv11ricnisis gracci rllus cbalolicorum, pro anno
n Cbrisli nulo 1868, (Schc111ntismus ... ), Gherlo, p. J?8, aralil că IJhcrica din Corni N-a conslruil
in 1868. dnd. probal>il a fo\l nrnlalil.
"\"ezi-Sauin !:>ainl•lic op.cil„pp.282 - 283şinotal:l.loan Godeu op.cil..
pp. 23, 38. 53. I o a 11 a C r i s t a c h c Pa n ai l - 1. S c h r I c t I i. op. cil., p. :12. I o a 11 u
C r i ~tac he P u n a i t şi T i l u E J i an. op. cil., pp. 11, 12. Da n a T ar 11 o' s c h i
S c h u st c r, !Jisrrici de lemn <lin /urci 1.ăµ11ş11/11i, ln JLU./„ XI.II. nr. 2. 197:1, pp. 19, ;;c;,
'" Caz idt•nlk benmalul lnlr u11 snl vecin, ln C:hkjd, prcc11111 ~i la !:>acalăsău, ele lo:.111 Co dcn.
ln op. cil., pp. 20, 54.
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Fig. 8. Biserica din Buzeşti -

a. profil de cunună, b. ferestre cu fier forjat.
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Fig. 9.

Uşa

împărătească
din Buzeşti.

a bisericii

Fig. 10.

Uşi împărăteşti
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de la bisericile din: a. Bicaz, b. Corund.
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Fig. 9.

Uşa

împărătească
din Buzeşti.

a bisericii

Fig. 10.

Uşi împărăteşti

de la bisericile din: a. Bicaz, b. Corund.
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1n partea vest ică a naosului, bisericile au cîte un cor, („scoruşi"), sprijinit
pe stîlpi (unde se suie băie~ii ş i fetele), care sînt adăugiri ulterioare ale
monumentelor. L a Buzeşti corul' s-a făcut probabil odată cu biserica.
Din naos se intră în altar prin trei sau numai două deschideri (vezi planşa
XXVI), dcpinzînd şi de lă!imea altarului. Deschiderea centrală este mai mare,
fiind prevăzută ctt cîLe o uşă împărătească cioplită, traforată cu vreajuri,
frunze stilizate, motive baroce şi medalioane in care se află cei patru evanghelişti (fig. 9, 10, a, b). Cele trei intrări în altar au cadrele incl1eiate în semicerc.
La Corund ele slot decorate cu motivul funiei.
ÎJi absidă, masa allaru lui este cioplită din piatră masivă, partea superioară
dr formă dreptunghiulară, iar piciorul octogonal. La uncie biserici aceste mese
au înlocuit altele din lemn (Bolda, Soconzel) care au fost mulate în tindă
lîngă uşa de inLrare în naos (fig. 11, b). La biserica din Bolda, în naos, în afara
mobilierului interior obişnuit. se remarcă ca forme scu lpturale şi nişle „~iiLoare
de prapore'' aduse clin comuna vecină, Socond (fig. 11, a).
Despre turnurile bisericilor de lemn din zona Codru nu se poate spune
că sînt înalte, cu excepţia celei din BuzeşLi care a avut un turn mai înalt,
dar care în urma avariilor produse de un trăznet a rămas lrunchial. În urma
unor renoviiri efect uate la monumentele din Bicaz şi Orţî~a s-au scurtat şi
turnurile.
Turnurile bisericilor codreneşti au o trăsătură caracleris lică, cc le apropie
de cele din Sălaj şi Bihor şi anume, p lanul de bază marc, precum şi galeria
mult scoasă în afara acest uia. Deasupra formei tlc prismă drept un ghiulară
a turnului, care uneori se ridică mult deasupra coamei acoperişului bisericii,
prin acoperirea galeriei cu scînduri aşezate pe verlicală se află o friză cu
motive deosebite, încadrată uneori în partea superioară cu motivul funiei
(Bicaz) şi continua Lă pe vert ical ă cu deschideri care se încheie în semicerc
(Buzeşti, Stina, Soconzel, fig. 12).
Coiful turn ului are La bază de obicei acoperişu l în patru ape şi se continuă
sub formă de piramidă ocLagouală sau con scund. La Corund ş i Bold a acest coif
începe de la bază cu opt ape şi conLinuă su]) formă de piramidă octogonală.
Coifurile sîn Lprevăzu Le uneori la b~ză şi cu patru turnule ~e minia tură (Corund,
Buz eşti). Nu considerăm necesar a se căuta cu orice pre! existenţa unui centru
al arhilecturii în lemn româ neşti, unde să se fi creat aceste coifuri cu patru
turnuleţe la bisericile de lcmn 16 , ci dimpotrivă considerăm aprecierile lui
Coriolan Pctranu suficient de înLemeiate17 . Aceleaş i modele au puLut să înl'lucnţrz e in egală măsură pe meşterul populaT din zone etnografice diferite,
dovada consti Lnind-o prezenţa acestor coifuri cu palru turnu le ţe în toată
Transilvania. Vorbind dr modele de care s-au folosit me şte rii populari nu se
poate da ca exemplu biserica din Dej, care nu are acea galerie ieşită în afara
16 D an a Tar no ,. ~ c b i S c h u st e r. op. cit .. p. 42 si Aurel Bongiu, Clteva obsen·aţii
asupro bisericii din Sirbi -Su~an i. 1n B.l\I., XXXIX, nr. 4, Hl70, p. 51.
.
11 Cor i o I ::i n Pe l r n 11 u. Originea turnurilor /Jisi:ricilor de lemn din Ardeal, 111 lnchinure
lui Nicolae lorga cu prilejlll împlinirii virstci de 60 de ani, Cluj, 1931.
l. D. Ş l c f ă n es cu, ,\rla veche a Maramureşului. Ed. Meridiane, Buc., 1968, p. 127.
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Fig. 12. Biserica din Slina.

a.

f'ig. 1.1. Biserica din Bold.a:
d e praipore; b. masa altarului
din lemn.

ţiitoare

planului de bază a turnului, ci a lte monumente gotice, ca de exemplu biserica
Sf. Ştefan din Baia Mare. Acestei biserici , construite la mijlocul sec. al XIV-iea,
în 1619, i se reface Lurnul ini~ial , (ars în 1769), prev ăz ut cu galeria ieş ilă în
afara planului de baz ă, cu coif prevăzut cu palru turnuleţe. Este interesant
că la biserica din Bolda pe acop e rişul de vest, apropiat de partea inferi oară ,
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în faţa turnului, pe care-l flancheaz ă, sînt două turnuri-miniatură, ceea ce,
probabi l, reflectă intenţia de a imita biserica romanică de la Acîş a cărei
faţadă este flancată de două turnuri.
ln general, acoperişul bisericilor de lemn din zona Codru este în patru
ape. Sînt însă şi cazuri cînd acoperişul altarului este mai scund decîl cel al
naosului, urmind planul de bază al acestuia (Corni, Corund). Biserica din
Buzeşti are acoperişu l în patru ape şi dou ă trepte, imitînd modelul acoperişurilor baroce răspînditc în arhitectura săsească de epocă din unele oraşe
ale Transilvaniei. La faţadă, pc latura de vest a coamei acoperişului, apare
acel coif de forma unei v iziere, sub care se află un mic fronton trapezoidal,
avînd aplicate pe scînduri două arcade, în care este incizată inscripţia cirilică
„M:elieori".
ln exterior, pereţii, din birne masive, sîot zugrăviţi - Ia Bolda, Corni,
Stina - ceea ce dă acestor monumente o deosebită valoare artislică.
Pereţii sînt prevăzuţi cu ferestre, în majoritatea cazurilor dreptunghiulare.
Pu!ine biserici au [ercstrc de dimensiuni mici: la Stina, la altar în est, de
0,26/0,32 rn, în tindă de 0,31 /0,34 m şi de 0,40/0,30 m, iar Ia Arduzel unde pe
lin gă faptul că sînl mici, sînt şi puţine la număr - două în naos şi două în
altar. In general fe restrele mărite sau chiar înmul!ilc, fragmentează în multe
cazuri pictura interioară (Corund, Bicaz, Orţî~a, Soconzcl). La Bicaz şi Corni
fcrcslrele se încheie în urma m ă ririi lor, în arc de cerc. Pentru a nu slăbi
rezistenţa birnelor din perC'ţi, frreslrele au fosl tăiat e intre dou ă birne. La
Arduzel ochiul de fereastră are şi un grilaj orizontal n•zultat din bîrna superioară, iar la cca din Buzeşti, pe lingă forma dreptung hiulară a ferestrelor,
care n-au suferit transformări pentru securitatea inleriorului s-au pus grilaje
variaLe ca formă şi ornamcnl din fier forjat lucrate de fierari locali, consti tuind
adevărate cre::iţii ::irlislicc (fig. 8, b). Pe lingă acestea, s-a cioplit in jurul
ferestrelor, prin incizie, cadre a căror părţi superioare sî nt trilobate.
'"' Biserica din Corund (fig. 7, fig. 13, a, b, c), prin proporţia arhitecturală
pe care o are, prin molivul funiei puternic scos în relief (de 8 cm lăţime) care
încinge pc la mijloc pereţii monumentului, prin triplarea pe orizontală, la
intrare în biserică, a motivului funiei, în cite două rînduri verticale de o
parte şi pe alta a cadrului uşii, prin consolele în formă de coadă de rîndunică
ş i în trepte care apar la îmbinări de bîrne şi la altar, coborînd mai jos de mijlocul
ferestrelor (pe o porţiune de 1,28 m), prin stîlpii pridvoarelor, masivi şi monumentali, cu forme scu lpturale deosebite, este cel mai frumos monument de
arhitectură populară în lemn din zonă. Subliniem că şi pictura interio a ră
de o realizare remarcabilă vine să completeze valoarea in estimabilă a monumentului.
Încadrarea uş ii de intrare în biserică cu molivul funiei apare şi la biserica
din Corni.
Jn exterior au aslfel de birne masive ca şi cele din pereţii bisericii din
Corund, şi bisericele din Orţî\a ş i Stîna, din a căror îmbinare rezultă acea
form ă de roadă de rindunică şi trepte, car<' pe lingă rolul lor de susţinere
şi transmiterc a presiunii acoperişu lui, jo acă !;> i un rol decoratiY, produeind
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Fig. 14.

Decoraţiile faţadei

vestice a tindei din

un joc de umbre şi
cioplească meşterul

Orţîţa.

lumini, evitînd monotonia. l\lolivul funiei a încrput să- l
popular şi la biserica din Soconzel pc la mijlocul pereţilor, dar pe parcurs a renunţat.
Pe lingă motivul runici, răspîndit peste lot în ţara noastră unde există
o arhitectură în lemn (de fapt şi pc obiectele de diferite utilizări) şi care încinge
pe la mijloc de jur împrejur multe biserici de lemn, monumentele cercelate
în zona Codru au şi alte d ecoraţii exterioare.
Biserica din Or/l/a (fig. 4) care, datorită acoperirii ei cu tab l ă şi a ciunlirii
turnului a pierdut din monumentalitate, cu ton te asta apropiindu-te de ea, te
impres ion ează alîl prin masivitatea lemn ului, cit ş i prin decoraţiil e în relief existente sub streaşină, dropartc şi de alta a Lindei şi naosului. Şi acest monument,
asemănător celui din Corund, de o realizare artistică mai deosebi Lă, reflectă sinteza gustu lui estetic atît de bine conturat la poporul român de-a lungul veacurilor. De o valoare artistică deosebi tă la acest monument este pridvorul cu stil pi
masivi şi forme monumentale, peretele de vest al li11dei, cu o adevărată suită
de frize ornamentate, adînc cioplite în lemnul de stej ar, deosebit de armonios
repartizate în spaţiu pe dou ă registre orizontale, una sub cunună, îngustă,
iar cealaltă la mijlocul peretelui, I ală (de 0,50 m), care încadrează uşa. Aceasta
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Fig. 15. Cadrul uşii de intrare în
naos, la biserica din Bicaz.

Fig. 16. Cadrul uşii de intrare în
naos, la biserica din Orţîţa.

este bogal decorată cu motive ornamenlale, restrînse la număr (X-uri, rozele),
alternate, puternic scoase în relief şi aerate de spaţii libere (fig. 14). La Orlîţa
esle decorat şi au cadramentul de uşă de la intrar<.' în naos (fig. lG).
In continuarea prezentării decoraţiilor exterioare a acestor monumenle
de lemn de o certă valoare arlistică ş i arhitectonicii, amintim aci şi ancadramentele uşilor de intrare în pronaos şi naos de la biserica din Bicaz, aproape
identice, cu deosebire că pe cea d~· ··"·~ ~""" "'"~"' ;"""mnată o dată,
probabil cca a conslruirii bisericii B/\Tb 1 04109 MO LA A )H -1 (Vleat 1779
mai 1 zi) (fig. 15). lliscrica din Soconzel arc de asemenea un caclru de uşă de
intrare în pronaos, frumos cioplil care se încheie în semicerc (fig. 17). Acest
cadru se aseamănă cu cel al bisericii din Slîna, fiind vizibil prin stratul subţire
de var cu care este acoperit. Pe pereLele vestic a l pronaosului din Soconzel
este incizat cu caraclere lali.oc textul: „Popu Ioan din ]Jazsmas Lapusiu
(salul Lăpuşcl jucl. l\iaramurcş, n.n.) 1874 Papp Viktor 1879". Spre deosebire
de cadrele de uşi aminLite, biserica din Buzeşti arc un cadru de uşă decorat cu
forme şi molive preluate din mediul orăşenesc al epocii (fig. 18). AcesL cadru
de uşă se încheie sub formr1 de acoladă. în interior, la intrarcn, în naos exisLă
un toc de uşă, cu ornamente populare tradiţionale. Prcluind an umile ornamente
sau forme din mediul urban, creatorul popu lar reuşeş t e să elimine elemenle de
decor sau forme care nu sinL în concordanţă cu gusLul tradiţional. La biserica
din Buzeşli faţada csLe decoraUi şi cu cruci apJicaLe pe pereţi provenite din
mormintele din jur. Una din aceste cruci este deosebit de frumos ciop li tă ş i
12 - Studii

şi

comunlcArt
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Fig. 18. Cadrul uşii de întrare în
tindă, la biserica din Buzeşti.

Fig. 17. Cadrul uşii de întrare în
tindă, la biserica din Soconzel.

datată, primele două cifre,
„a'l'" însemnînd probabil a doua perioadă
a secolului al XVII I-iea.
Biserica din Arduzel (fig. 19) adusă din G îrdani arc atît dimensiunile, cîtşi
anumite elemente de arhiLecLură şi de construcţie, apropiate de cele ale caselor
\ărăneşti. Uşa de intrare în biserică este din trei bîrne masive fixate cu cuie
de lemn. La această uşă se mai păsLTează zăvorul primiliv. Intregul monument.
ru pridvorul şi slîlpii cu contrafişe de formă mai aprop i ată de cele vechi,
ferestrele mici dreptunghiulare, cit şi intrarea pc laLura de sud, face ca asemă
narea acesteia cu casele ţărăneşti să fie şi mai mare.
Unele din aceste biserici în apropierea lor au o clopotniţă (Soconzcl,
Corni, Buzeşti, Stina), unde se află clopotele.

*

*

*

Duprt prezent.arca succintă a arhitecturii ş i elementelor de decor exterior,
dorim să prezentăm şi picLura interioară pe care o mai păstrează uncie din
aceste monumente şi care prin valoarea ei arListică, istorică şi etnografică
merită să fie cunoscută chiar într-un mod analilic.
Decorul pictural, ce acoperă interiorul bisericilor de lemn codreneşli este
creaţia unor meşLeri populari, dotaţi cu talent artistic deosebit. Acest decor,
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in majorilalea cazurilor rste în
armonie cu aspcclul
arhilectural al monumentu lui. e:J
în ceea ce prive~tc aspectul iconografic, stilul '. şi Lchnica
de \)ÎCLare, aceste crea~ii populare se încadrează în ansamblul
piclurii pe lemn din nord-veslul
Ho mâniei.
După cum s-a mai aminlil,
o parle din monumentele studia le
au suferit transformări şi deteriorări alît în arhitectură cit
şi în pictura interioară. Uncie
din aceste biserici au fost zugră
vite în exterior, iar a llele pnr\ial
ş i în inlcrior (tinda bisericii din
Buzeşti, bolta naosului bisericii
din SLîna) sau integral (Corni,
Holda). AtîL dâtorită detcrior:irii
mai accentuate a unor părţi din
pictură interioară, îndeosebi a
celei de pe boltă, cit şi a dorinlei
sătenilor de-a ad apta interiorul
la prelcntme gustului contempoFig. 19. Biserica din Arduzel.
ran, găsim în monumentele cercetate, picturi din mai multe epoci şi de valori artistice deosebite. O trăsătură
caracteristică a picturii din aceste biserici o constituie ap licarea ci direclă
pe bîrnele sau scîndurile clin interior, iar la întretăiere, pe fişii de pînză.
Biserica din Socon:el are bolla semicilindrică a naosului pictată cu scene
mai numeroase decît a cclorlalle biserici din zonă. Pe planul median al b olţii,
in imediaLa apropiere a tîmplei, se află Treimea înlr-o mandorlă. iar în cele
patru ex tremităţi ale ei patru îngeri trîmbiţînd. l n cele patru col~uri ale bolţii
semicilindrice sînt pictaţi, înlr-un interior, cei paLru evanghelişti, cu pana
încinsă în cerneală, pregătiţi să scrie - Ioan şi Matei în partea dinspre allar,
Luca şi ?lfarcu înspre tindă. In jumătatea esti că a planului de nord a acestei
bolţi, în casete, sînt reprezentate pe două registre orizontale, scenele: Lupta
lui Ncslor cu Lias, Nestor cu un gest de explicare, iar Lius în cădere cu sabia
în mină şi părul ilogic aLîrnîndu-i în j os. ln dreptul acestei sce'ne şi legat de
ca S(', află figura „împăratu lui ", iar sub aceasta, încadrat înlr-o arcadă cu
arhivoltă este Nestor îngenunchiat în faţa lui Dimitrie. Inscripţiile româneşti
cu caractere cirilice consemnează şi următoarele scene: Naşterea Mariei,
evglisl ~Ia~eî, Pilat cu Cristos şi doi apostoli, ap oi „ Isus cu Zakhei au vorbit"
pcrfcclă

12"
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sfîntul militar mucenic Teodor. Pe partea de sud a aceleiaşi jumătăţi de est
a bolţii, în casete, sînt reprezentate, pe două registre orizontale, scenele:
„proorocul Ilie şi Elias", „Naş terca Născătoarei de Dumnezeu", evglist Ioan şi
două scene mult deteriorate.
Pe întreaga jumătate vestică a bolţii naosului, în casete, de la nord la
sud, în şapte registre orizontale, a cite trei scene dinspre vest la est sînt:
evglist Luca, Dimitrie călare în luptă cu balaurul, scara lui Iacov cu patru
îngeri urcînd; mucenicul Procopie (foarte deteriorate) ;„ ls(us) fiul văduvei
l-au înviat", „Is(us) orbul cel la naştere l-au tămăduit" (scenă ce faţă de cele
existente la bisericile din Bicaz, Orţîţa este simplificaLă - orbul cu Isus - în
spatele căruia sînt apostolii şi în fundal un orb care se spală la o fîntînă);
cuviosul Pavel; cuviosul 1\facarie mucenic (?) militar; Adam cu Eva; Mielul
lui Dumnezeu; arhanghelul Gavril; mucenic Talalei; mucenic Pantelimon;
(figură ele sfînt deteriorat); „ Is( us) slăbănogul 1-a tămăduit"; evglist .Marcu
(deteriorat) şi Corabia lui Noe. ln ultima scenă, în corabie sînt adăpostite
vietăţi le pămîntului, în trei registre pe verticală: cai, vite, găini, raţe, berze,
iar în registrul superior oameni. Pictura de pc bolta altarului, fiind foarte
înnegrită, nu se mai poate descifra.
Pe pereţii altarului, pictura formată din două registre orizontale are
sfinţii ierarhi. Registrul superior, de la nord la est şi sud, cîte trei ierarhi pe
fiecare pereLe, pe primul doi (cuviosul Ioan, cuviosul Constantin) şi scena
„răstignirii". Isus răstignit cu faldurile eşarfei puternic mişcate, în dreapta
l ui Maria, în stînga Ioan T eolog. Pereţii următori au pe: Pavel patriarhul
Ţarigradului, Gregorie, patr. Neokeerie (veşmintele acestor doi sfinţi fiind
fragmentate de o fereastră ulterior tăiată), PeLru patr. Alexandriei, Clemente
p.(apa) Romei, „Evgenie patr. Romei", Mediole (deLcrioraL), Ipolit patr.
Romei, ierarh deteriorat, cuviosul Ioan Milos, Iacov episcop, Cataniă, lzid or
episcop şi un alt ierarh deteriorat.
Registrul inferior al picLurilor de pe pereţii clin altar de la nord la est
şi sud are primele două picturi, rcprezentind scene din viaţa lui Cristos. T eascu l
de taină (Ie pressoir mystique, fig. 20), o viţă de vie cu frunze şi ciorchini
abundenţi, în mijlocul căreia este Isus, din a cărui spate iese tulpina viţei,
ce înconjoară în arc de cerc capul acestuia care cu două mîiui stoarce struguri
în potir, reprezintă o compoziţie realist redată, Coarte asemănătoare cu cele
de pe icoanele pe sticl ă răspîn<lite în Nordul Transilvaniei. Sul>iecLul este singular în rîndul bisericilor din Codru, dar general, în altarele celor maramureşene şi afirmaţia că: „Teascul de taină", de origine apuseană, nu se înlîlneşte
la Bizanţ, în Orient, în Balcani, în Rusia şi nici în Ţările Române şi că
aceeaşi idee înfăţişată, la Bizanţ şi în ţările de tradiţie bi zantină, sub o formă
discretă, în Apus şi ~1aramureş, „stăruitor şi brutal"18 , este valabilă şi pentru
Codru.
Compoz i ţia următoare este „punerea în mormînt" (fig. 21), o scenă
foarte bine realizată şi păstrată. Figura centrală este Isus, culcat, înconjurat
de Maria, Maria Magdalena, în stînga de Ioan şi în dreapta de Iosif. Nicodim
a picioare ţine faldurile pînzei pe care este aşezat sus. Toată compoziţia este
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Fig. 20. Teascul de

taină

(Soconzcl).

F'ig. 21. Punerea în mormint (Soconzcl).

pe un fond negru şi grupul personajelor pe un singur plan, bine echilibrat.
Domină culoarea roşie şi griul veşmintelor lui Isus culcat central. \Jeşterul
a reuşit să-i dea corpului descoperit culoarea apropiată a pielii. Compozi\ia este
piramidală. cu un echilibru compoziţional
dovedeşte deosebita pricepere a zugravului

al figurilor şi cromaticii, ceea ce
în redarea artistică a subicclului.
Tema din „Palimi" (Punerea în mormînt, Răstignirea, în cazul nostru)
rrprezintă un tip iconografic vechi, de două sau trei sute de ani răspîndit
în Traosilvaniu, Tara Româncascr1 şi l\Ioldova 10 •
Pereţii urmălori au cite doi „sfin!i ierarhi" cu cartr în mină şi cîrja episcopală în cealallă, cu mitră, înlre coloane şi arcadr: Nicolae arhiepiscopul
Mirlikiei, Grigorie Blagoslov patriarhul Ţarigradului, Vasile cel Mare, Ioan
Zlataus (care n-are carte, numai cîrja episcopală),Atanasie patr. Alexandrei,
\Iacarie patr. Ierusalimului şi „Inliiu mucenic arhidiacon Ştefan'· (fără mitră),
Nichifor patr. Ţarigradului. Porţiunea estică de perele a bolţii inlerioarr, care
face legătura între ho!Lă şi peretele de est are „Treimea cu Maria Orantă".
Tîmpla, latura estică, are scenă cu Jertfirea fiului lui Avram, iar pc latura
vestică Lrei rcgislrr orizon tale de picturi: I) în medalioane sfin ~ii mucenici,
„răstignirea" lipseşte deoarece o găsim în altar; 11) Isus pe tron înfăţişat
dimensionat, asupra, cu evanghelia în mină, deoparte şi alta cu apostolii, cîle
doi înlr-o caselă cu arcadă, iar la colţurile acestui registru sint pictaţi cîle
doi îngeri care susţin aceste cadre cu nişte vrejuri cu flori naturaLisl redate;
111) Registrul inrerior este decorat cu icoane, prăznice l e împărălci;.t.i, piclate
după cărţi afla le în circulaţie la acea dată, de la nord la sud, notate cu inscripţii
drilicc: l) „Naşlerra Născătoarei de Dumnezeu" 2) „Aducerea în biserică".
3) „Naşterea lui XC" 4) „Tăierea împrejur" 5) „Botezul lui IC-XC" 6) „InLoarcerea domnului nostru IC - XC" 7) ,.Taina cca din veac ascunsă şi de
îngeri neştiută", 8) „BunaYeslire prrasfiolei Dumnezeu-născătoare",~) „Călău Ibidem op. cil„ p. 91.
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loria lui IC din Vitanie în Ierusalim", 10) „În\'ÎCrC'a lui Domnului nostru
IC-XC din l\Iormînt, 1 l)" lnălănrN1 ln ceruri a Domnului nostru
IC-XC", 12)„Pogorîrea Sf. Duh", 13) „Adormirea Nă s cătoarei (de) Dumnezeu".
Pe Iconostas sint prinse patru icoane împărăteşti pe lemn datind de la
mijlocul sec. al XVITI-lea care încadrează uşile de la nord la sud: Nicolae,
~taria cu Pruncul, Isus Cristos cu evanghelia în mină, arh. Mihail. P erl'lele
din spatele acestor icoane nefiind pictat, dovedeşte că ele au existat în momentul pictării bisericii. S11b icoana arh. :Mihai l es Le pictată direct pe bîrnă
o biserică de piatră cu turn cu coif baroc şi acoperiş de ţiglă, colorat în roşu
cărămiz iu, a\'î nd insc ripţia Arhistor Mihail, schematic pictat lîngă un curs
de apă (hramul bisericii este cel al arhanghelului Mihail). Sub icoana împără
tească a lui Isus cu evanghelia în mînă este pictat pe bîrna ce desparte cele
două inlră ri în altar o scenă în care „Fotii" scoate apă cu o cupă dintr-un vas,
tras cu scripete, şi o dă lui „I C-XC". Acel aşi pictor a pictat şi „praznicelele
împărăteşti", care re prez intă o creaţie artistică diferit ă faţă de restul picturii
naosului.
P eretele de vest al naosului, din spatele cafasu lui, are scena din „ge n eză"
deteriorată din cauza deschiderii intră rii în cor. Din această cauză s-au deteriorat
nu numai aceste scene, dar ş i piclurile ele pe bo!Lă A deasupra corului, dislruse
ş i de apa pătrunsă prin acoperiş. Au fost ace lea ş i scene ale genezei existente şi la
bisericile din Orpţa, Bicaz, Corund. Pe aceeaşi ! alură, sub cor, pe fragmentul de
perete cxisten t, sînt picta ţ i şapte peşti, din speciile: crap, ştiucă, clea n ş i
avat. Spre deosebire de alte biserici unde scena cu peştii nu precizează o anumită
specie a acestora, totul fiind redal simbolic, în bisericile de lemn din Codru
peştii se pot deosebi, pe specii.

L

Fig, 22.

Sce nă

din Palimi (Soconzel).

r'dg. 23. a. Cele cinci fete înţe lepte,
b. mucenice (Soconzel).
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Pc perclclc de nord a naosului, în partea de sus a acestuia,
sînt r('dalc scene din ciclul Patimilor: Judecata lui Pilat, PurLarea Crucii - scenă în care
l sus purLînd crucea cu cununa
de spini este flagelat, iar în planul doi un grup de soldaţi de o
parte şi de alta a lui Isus, în fundal o eclate cu melerczc. Fizionomia lui Isus, poziţia corpului ş i
mimica exprimă oboseală. Scena
Punerii coroanei de spini (fig. 22)
redii pe Isus şezînd pe o l aviţă
şi soldaţi romani fixîndu-i pe
cap coroana de spini. Figura l ui
Isus este reprezentată central, în
fundal se află o cetate asemă
nătoare celei din
Ardud, prezentă şi în scenele precedente,
simetric faţă de el sînt doi soldaµ care dau impresia de miş
care, unul ridicîndu-se pe laviţa
cu picioarele, iar celă lalt pornit
ase ridica pentru a fixa coroana
Fig. 24. Icoană pc lemn (Corund).
de spini. Artistul este un bun
cunoscător al
anatomiei urna
ne ceea ce iese în cviden~ă şi prin mişcarea pc care reuşeşte să
o imprime personajelor şi propor~iilor corpului uman. Ridicarea lui Isus
pe cruce se face de către Lrei soldaţi, în timp ce în prim p lan artistul sugerează
existenta ş i a altor solda~i prin pi ctarea unor coifuri.
Peretele de sud al naosului de la est la vest: „Cina era de taină", unele se
păstrează relativ bine zece fi guri de apostoli şi două deteriorate, capul lui
Isus fiind şters. Compoziţia este bine realizată, personajele puternic individualizate. !n dreptul lui luda este o pungă şi numele lui consemnul în scriere
cirilică. Acestei scene îi urmează „sărutul lui luda", „Prinderea lui Isus",
scenă cu soldaţi turci înarmap, în stînga lui Isus Ioan Evanghrlislul, Maria
l\Iagdalenn şi Ana urmată de Judecata lui Caiafa şi Filat.
ln tindă, deasupra mijlocului peretelui de vcsl, de o parlc :;;ide a lta a uşii
de inlran', se află Parabola cc-lor „cinci fete inţelcple" şi a celor „cinci fett>
nebune". Cele „cinci Iele înţelepte•· (fig. 23, a) din stî11ga sînL înclreplale cu
faţa spre Isus care este cu crucea în mînă, în faţa unui portal deschis, unele
se află l\Iaria. Ele au fizion amia slereotipă şi sin L ele aceeaşi în ăl ţi me, iar în
clreapla uşii, se află cele „cinci fete nebune", la care asemănător celor precc-
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simetrică în cromacentral, prin alternaalbastru.
I!., Pe peretele de nord (fig. 23, b), ele la vest
Ia est în porţiunea deasupra mijlocului peretelui sînt, pe fond albastru deschis, şapte mucenice, la care culoarea rochiei alternează cu
cea a tunicii: albastru cu roşu cărămiziu, faţă
de mucenica centrală: Tatiana, Matrona,
Pelaghia, Tekla, Melania, Jenie, Varvara.
1\'Iucenicele sînt la fel de simetrice şi pe peretele
de sud, faţă de personajul central, Paraschiva,
după cum urmează (fig. 24); Glicherie, Sosana,
Eudochie, Paraschiva, Sofie, Cbipriana, Anastasia .
Pe peretele de est al tindei sînt atîrnate
icoane împărăteşti pe lemn, de la nord la sud:
Fig. 24/a.
N icolae, Maria cu Pruncul, Isus cu evanghelia
în mînă şarh. Mihail (fig. 24/a). Aceste icoane, dintre cele mai valoroasfi'
şi mai vechi (de la sfîrşitul sec. al XVII-iea, începu tul sec. al XVIII-lea)
din grnpul icoanelor pe lemn din bisericile din zona Codru, cu chenarele scoase
în relief şi cu vrej uri (folosirea lor la înmormîntări şi alte ocazii face ca procesul
l or de degradare să fie foarte accentuat), au în partea lor inferioară zugrăvite
picturi, sub cea cu Isus este pictată pe perete Ecaterina.
Icoanele împărăteşti din tindă, care sînt identice ca subiect cu cele de la
iconostas dar mai vecl1i, ne fac să presupunem că sînl aduse aici dintr-o
altă biserică mai veche, ce ar fi existat în sat, (biserica actuală nefiind mai
veche decît a doua jumătate a secolului al XVIII-lca.)Picturile interioare mai
vechi sînt cele din naos şi altar. Ele nu sînt mai tîrzii de ultimele două decenii
ale secolului al XVIII-lea. Mai noi sînt însă cele din tindă, pictate probabil
în primele decenii ale sec. al XIX-lea, cu urme de pictură, pe latura de vest
din scena Judecăţii de apoi.
Biserica din Bicaz. Bolta naosului. Pe planul median a l bolţii naosului,
în est, este pictat soarele şi luna, după modelul primelor reprezentări iconografice ale Răstignirii h1istice (subiecte legate de religia mithraică: precum
Mithra era socotit zeul luminii, Hristos lumina lumii 20 ).
Pe planul de nord şi sud a bol~ii naosului, în cite două registre orizontale,
sînt reprezentate cîtc opt scene biblice pe fiecare latură. În partea nordică ,
de la vest l~ est, dinspre partea superioară a bolţii spre pereţi, apar scenele:
„Muerea lui Penofri" care-l prinde pe Iosif cu intenţia ele plecare, cu
degetul arătător făcînd gesturi de explicare. Scenă asemănătoare, executată
de acelaşi zugrav, mai puţin deteriorată, există şi la Orţîţa. Jertfa lui Avraam,
costumaţia
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tică faţă de personajul
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scenă în care, în dreapta este Cain, cu cuţitul într-o mînă şi cu capul orientat
spre un înger, cu gestul poruncii, iar cealallă mină pusă pc capul lui A vei.
reprezentat numai cu o eşarfrt deasupra briului şi mult subdimensionat. ln
stinga esLe Isac cu mielul. Scena se desfăşoară într-un peisaj arid. Isus între
solda~i esle o altă scenă, căreia-i urmează Ridicarra lui Isus pe cruce. un
soldat bătîud JNRI, iar alţi doi solda\i medievali bălînd cuir în mina stingă.
La poalele crucii, în exlremiUi\ile compozi~iei, sînt doi demnitari turci. Apoi
un soldat .fixează în cuie un picior. Toate personajele din această compozi \ic.
relativ numeroase, sînl lurci - soldaţi şi demnitari. Figura lui Isus, aureolală,
c5te bine individualizată: nu exprimă durere, ci prin privire şi buzele strînse.
umanizate, redă o tristc\e. O altă scenă este „Drumul crucii", urmal5 ele cca
în care Isus, purlind crucea, se înliloeşte cu Yeronica care are în mînă o
pinză alb5. Scenrle următoare sînt: „Batjocorirea lui Isus'" şi „Încoronarea lui
Isus cu spini". Bolta de sud, de la vest la esl. are opt scene: Botezul, Prinderea
lui Isus, Proorocul Ilic cu caru l, .,Proocul Daniil". în groapa leilor, „Cina cea
de taină·', , . Spălarea picioarelor", din care două sini. dispărute datorită prezenţei corului şi a păLrunderii apei prin acoperişul bolţii.
Parlca nordică a bolţii a!Larului îi are zugrăviţi pc Luca şi :.\latei (ultimul
delerioral), iar în parlca sudică pe i\Iarcu şi Ioan. Pc porţiunea de perete ce
face legăLura în Lre bollă ş i peretele exterior, în est, se află „Treimea", în manieră
apuseană, Tatăl ţinind coroana deasupra Mariei care str1 în picioare.
Pereţii allarului de la nord, est şi sud au sfinţi ierarhi, cite doi pc cite
un perete, cu mitră şi aureoHi. Primul este indescifrabil, urmat de scena:
„Punerea în mormînt", cu Isus pus în giulgiu, ţinut la cap de ::\!aria; deasupra
lui celelalte două :.\!arii; la picioare un personaj fără aureolă. Doi îngeri ru
grije prind pînza de sub Isus. Lucrarea este expresi vă, prin figurile triste ale
celor patru personaj e, prin gestul disperării la una din Marii, care, împreună
cu ingerii, prin gestul mîinilor şi prin mimică, exprimă o marc grijă în punerea
lui Crislos in mormînl. Faldurile îmbrăcăminţii personajelor şi gesLurile lor
imprimă scenei o mişcare închegată şi echilibrată compozi ponal şi cromatic.
Acestei scene îi urmează, pe următorii pereţi, sfinWi ierarhi: Atanasie, patriarhul
.\lexandrici, Grigorie, Vasilie cel .Mare, Ioan Zlataust, Silvestru, Papa de la
noma, Ch irii, patriarhul Alexandriei, arhidiacon (Ştefan) - din corpu l căruia
lipseşle j urnă ta te (din cauza dimensionări ulterioare a ferestrei) şi arhidiacon Roman. Din acestea, cu i nscripţii româneşti cu caractere cirilice, existen le în 1970,
numai Atanasie s-a păslrat, restul a fost şters, ceea cc a dus la o nemotivată
deteriorare a picturii pereţilor allarului. Aceşti ierarhi ţin mina dr<.'aptă sub
semnul binecuvîntării, iar în mina slîngă poarlă cîrja episcopală. Vcşmint<.'le
lor sîoL bogat şi diferit ornamentate, fiecare avînd cite o mitră pe cap in afară
de arhidiacon. Figurile sînt pu\in şablonizatr, se individualizează numai prin
mărimea diferilf1 a bărbilor.
Pe cadrul din dreapta a uşiideintrare,înaltar,seaflă portretuluJ1uiparoh
local „Popa Vasilic parohul locului l\1estuh" (fig. 25). Este un personaj bătrîn,
cu barbă albă, îmbrăcat în straie bisericeşti, portrcl cc reflectă cunoştintele
artistice dobindite de meşter în pictura bisericească. 1n Maramureş, unde
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iconografia este bogată şi într-o măsur~1 apropia tă zonei Codru, nu se vede nicăieri vreun portret de ierarh al locuJui, ('are, îu schimb, eslc nelipsită din bisericile Ţării Româneşti şi Moldovei.
Tîmpla, latura vestică, reg. 1 are pe Isus
răstignit între cei doi tîlhari („Lotri Bator şi Gazima"), lîngă cruce Maria, M"aria :\fagdalena, Ioan
şi Longinus. Reg. 2 prezi n tă pe Isus în centru intrun cadru somtuos, aşezat simetric faţă de suita
de apostoU, pictaţi cîte doi într-o casetă.
Pe iconostas sînt şi patru icoane împărăteşti
p e lemn, de la nord la sud: Nicolae (deteriorat),
Maria cu Pruncul - o icoană deosebit de val oroasă,
- Isus Cristos cu evanghelia în mină toate de la
mij locul sec. al XVIII-iea, şi icoana arh. Mihail de
la sfîrş i tul sec. al XVIII-iea.
Ex istă o uşă împărătească cu două aripi, cu
vrej uri şi în med alioane, cei patru evang helişti
(fig. 10, a).
Pe peretele de vest al n aosului, în t impan ul
cafasului sînt scene din Geneză, foarte deteriorate
din cauza corului. Aceste scene sînt mai bin e realizate decît cele similare di n Orţîţa şi Soconzel.
Fig. 25. Portret de paroh Din scena Izgonirii din rai capul îngerului se mai
local 1(Biicaz).
păstrează, fiind realizat cu o deoseb ită sensib ilitate artistică .
Pe latura de vest a naosului, pe fragmentul de perete de sub cor, sînt p ictaţi patru peşti, de diferite specii (morun, şti ucă, crap, ?), ce se desfăşoară
pe un registru orizontal.
Pe latura de nord a naosului, deasupra mijlocului peretelui sînt patru
scene, de la vest la est: „Dumineca - Samarincna (Dumineca Samariniencei)
- dăm să beau Fotini". Azi nu mai există inscripţia, scena fi ind deteriorată,
doar Samarineana se mai păstrează integră. „Tină făcînd Is. - IJs. au uns
ochii orbului" (scenă deteriorată). ln faţa unei cetăţi cu coifuri şi turnuri, în care există o biseriă în dreapta lui Isus se află apostolii şi în
stînga un orb îngenunchiat, descoperit, cu mîinile încrucişate. Îmbrăcămintea
acestuia constă dintr-un cosLum ţărănesc de lucru - cămaşă cu mîneci scurte
peste izmene scurte şi înguste, o lraistă de piele păcurărească. Isus îi atinge ochii,
în stînga personajului orb se află alLe trei personaje cu turbane, deasupra
cărora, într-un cadru, un orb vindecat, detaliu din compoziţie care la Orţîţa
lipseşte. Scena „ÎnălţărU Domnului" îl înfă~işează pe acesta într-o mandorlă,
susţinut de doi îngeri; sub el, într-un peisaj cu dealuri şi vegetaţie săracă,
este Maria în poziţie de rugă, stînd în picioare intre doi îngeri, avînd în
stînga şi dreapta apostolii, cei din fa~ă individualizaţi, pictaţi într-o manieră
rea listă, cu capelele orientale spre ea. „Cînd s-au arătal Is. (lui Petru) la
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Alexandria" inscrip~ie în cirilică - scena dispărulă din cauza unei ferestre
care s-a pus ulterior pictării.
Pe peretele de s ud, de la esl la vesl. sînL patru scene în casele: „Pogorîrea
lui ls. în Iad". Pe un fond negru, se păstrează un grup de şaple personaje,
restul fiind dispărut tot din cauza măririi unei frrestrc. „(Ne) Credi n ţa Tomei"
se află într-un interior cu o intrare şi cu nişe înlre arcad(')C ferestrelor, cca ccnLrală mai mare şi mai înaltă cu figura lui Isus (Isus şi un apostol complet dispărut azi) în izoccfalie, încadraUi de aposloli, cu fetele individualizate. ln
slînga, Toma pune două degete pe coastele lui Isus, care are pieptul descoperit. „Pe Is. căutali, nu iar aicea e că s-au sculat" rste vorba de Dumineca
~Iironosiţelor. Se vede sus Isus cu semn ul binccuvîn tării în Lr-un peisaj arici,
muntos, sub ci Maria, l\faria Magdalena şi Solomon aureo l aţi şi cu potire în
mină. In stioga .Mariei un înger şade pe mormintul lui Isus - scenă pe un
fond negru. Urmează două scene, în acelaşi cadru, compuse din două registre:
cel superior cu „(In) ger(ii) domnulni". Unul dintre ei cu un steag în mină,
o figură care duce un pat pe spate, spre o cetate în munţi, cu ziduri exterioare,
metereze şi turnuri de apărare. Sînt inscripţiile „Fariseii d1rturari" şi „închis-o
pi orbi". Registrul inferior cu inscripţie slavonă „Dmne ot nam" (Doamne
iartă-ne) înfăţişează „Duminica slăbănogului", pe un bătrin cu b arbă, ce
stă dezbrăcat pînă la brîu într-un pat cu baldachin.
Tinda. Pictura de pe latura de sud este aproape complet ştearsă, recunoscîn du-se doar „moartea" cu coasa ş i probabil, scena „lenei'', care se întîlneşle la Or\ îţa şi Corund. In vest pictura este deteriorată, scenele din „Judecata din urmă" sînt în trei casete mari orizontale, de la sud la nord, al ăturate
şi aflate numai de la mijlocul peretelui în sus. Reg. 1 Sub o căldare doi draci
aţîţă focul , cu foale de mină, pentru cei din că ldare care sînt judecătorii cc
judecă strîmb. un păcătos trage plugul. Femei în colăcite de şerp i cărora li se
scurge sîngele din inimă ş i sini. O femeie stind în pozHie culcată, este înconjurată cu raci care-i sug sîngele şi peste capul căreia atirnă cozile de şerpi
şi o altă Yietate cu mai multe tentacule. ln aceeaşi casetă este reprezentat
şi „morarul", de-al cărui gît este atîrnată o piatră de moară şi o măsură. ln
caseta următoare un drac cu coarne de berbec plasează allui drac cu un buzdugan în mină pe cei care stau la judecată, iar alţi doi draci îi bat, în timp ce
o altă figură de drac cîntă la vio::iră. Pc un plan superior, un cirac scoate din
butoi sîngele ce se adună din pătr1loşi. ln parlea superioară a aceleiaşi casete
este scena cu „cumpăna dreptăţii'', cu un drac stind într-o cupă a cumpenei,
iar altul aducînd o piatră de moară pentru a înclin:i. rumpăna spre ci.
Scena ccntralr1 din ullima casetă este deosebit ele plastic rrdată. infăti
şindu-1 pe „Lucifer" secondat de doi draci, care \in o carle deschisă pe cap ca
o greutate şi alţi trei ritua\i deasupra acestei cărţi deschise, arată spre textul
de mai jos:
„ V ai, vai, vai, celor p<lcillo:;;i
Veni(i cei ce a(i slujit noao
1\loşteni/i păcura şi inlunricul
Care-i gitLWl 11011ă"
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Textul (necunoscut nouu în alte scene asemănătoare din alte biserici),
este plin de morală şi ironic, meşterul popular dovedindu-se un bun observator
al vieţii Inice.
Trebuie să aminlim c~i în dreapta acestei scene, imaginea chinurilor
iadului este complelată de alte figuri de draci, animale şi păsări preistorice.
1n această casetă, scena din pnrlea superioară celei cu text esle mai deteriorată
şi înfă~işează o femeie \inincl cu două mîini deasupra capului său un vas
înspre care se iudreaptă mai multe reptile fioroase. Un şarpe cu coada introdusă
în vas, suge sinul femeii, în timp ce altul îi înfăşoară gîtul cu o funie, a
cărei capăt csle ţinut de ci, iar celălalt capăt este legat de coarnele unei vite.
Sub această scenă este o altă femeie „care au luat mana" căreia un drac îi
zdrobeşte oasele mîinilor.
Dracii sînt pictaţi în maro, cu contururi negre, iar păcătoşii în contur
de maro, cu corpuri de culoarea pielii. Şi aici, ca Ia Orţîţa şi Soconzel, fondul
este alb. Scenele din „Judecata din urmă" sînt explicate cu inscrip~ie românească cu caractere cirilice, scrise în negru, cu excepţia textului din cartea ţinu tă
de Lucifer, amintită mai sus, care este alb.
Judecata din urmă este cunoscută în picturile bisericilor din Transilvania
de la sfîrşitul sec. al XIV-iea (biserica din Leşnic). Cu mijloace satirice, în
rîndul celor chinuiţi de flăcările iadului sînt înfăţişaţi: zlătarul, crîşmarul,
prosti Lua La, preotul pără Los. Este cea mai veche reprezentare de acest tip din
picturn medievală românească, preludiu îndepărtat al acelor „judecăţi" bogate în tăişuri de critică socială din pictura secolului al XVIII-lea 21 •
Pe la tura de nord a Li ndci sînt cele „cinci fete bune" cu coroane pe cap,
tunică scurtă, rochii lungi pînă la pantofi, lămpi cu flacără într-o mînă,
orientate spre Isus, care este în centrul compoziţiei, iar în stînga lui se află
cele „cinci fete nebune" fără coroane pe cap şi cu lămpile răsturnate. Din
cauza tăierii în tindă a unei ferestre, scena celor „cinci fete nebune·' este
fragmentată, păstrîndu-se în întregime doar figura uneia dintre ele. Culorile
veşmintelor sînt reduse la albastru deschis, galben şi roz.
Pe peretele de est al tindei, bîrnele inferioare de sub deschiderea pentru
urmărirea cullului religios de c'ătre femei, sînt ornamentale în trei casete,
cu motive florale baroce.
Biseric(l din Orji/a. Pe planul median al boli.ii naosului, în est, e pictat
soarele şi luna. Bolta semicilindrică a naosului ca şi la biserica din Bicaz are
pe laturile de sud şi nord cilc două registre orizontale, iar în fiecare registru
cite pa lru scene.
Pe planul nordic al boltii naosului, de la vest la est, înc(•pînd cu partea
superioară sînL scenele: „Muierea lui Penofri" scena. asemănătoare celei de la
Bicaz, apoi cca a ap. Petru, cu cheile la brîu, îngenunchiat în fa\a cocoşului,
care cîntă pc un buluc, iar în spatele acestuia se află o construc~ie cu două
etaje. Scena următoare îl reprezintă pe Isus înlre doi solda~i, avînd înfăţişarea
11 \ ' ns I I e Dr
Buc., 19iO, p. 29.
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oamenilor din Lirnpul pictării bisericii. Răstignirea lui
Isus, în peisaj cu vegeta ţie aridă, este scena în care pentru a da echilibru
întregii compozi\ii, în prim plan apare un personaj pictat din spate, care
\inc în mînă nişte spini. Doi solda li bat cu ciocanele cuie, unul în picior, ce l ă
lalt în mină; ul li mul deasupra capului lui Isus. asistă cu o lance în mină. Drumul crucii, Intîlnirea Veronicăi cu o pînză albă in mină, Batjocorirea şi Punerea coroanei de spini sînt scenele următoare. ln ullim<.'le două scene sînt
soldati cu bicorn pe cap.
Pc partea sudi că a bolţii sînt lot două registre orizontale, fiecare cu patru
scene, de la est Io vest: în prima, Isus într-un peisaj, iar în planul doi, doi
copaci mediteranieni şi un înger pe un nor cu polir. Urmează Prinderea
lui Isus şi Sărutul lui Iuda, prorocul Ilie în trăsură lrecînd printre nori (scenă
în care lipsesc celelalte elemente; man Lia şi Elisei) proorocul D aniil cu doi lei
afronlali; Cina cea de taină (deteriorată) în care Iuda izolat stă la col\ul
mesei şi are în mină semnul vinderii lui Isus - punga; Spălarea picioarelor,
Judecata lui Pilatşi ultima scenă deteriorată din care nu se vede numai Caiafa.
Bolta altarului, mult deteriorată, are pe cei patru evanghe liş ti, în nord
Luca şi Matei, în sud Marcu ş i Ioan, care stau în picioare, avînd într-o mină
carlea şi în eeala!Lă pana; pe perelele de legătură între bol tă şi cel estic al
altarului este Treimea, în reprezentare apuseană, deasupra Mariei OranUi.
Pe tîmplă, pe latura de est se află scena Jertfei lui Avraam, identică cu
cea a bisericii de la Bicaz.
Tîmpla, latura de vest, reg. l. Este înfă\,işat Isus răstignit între cei doi
tîlhari cu Maria, Maria Magdalena ş l Ioan lîngă cruce. Heg. 2. apostolii sînt
cîle doi într-o casetă, ca la Bicaz, dar nu se pot vedea din cauza icoanelor
şi şt<.'rgărilor noi atîrnate pe tîmplă.
La iconostas pînă nu de mult erau şi icoane împărăteşti pictate pe lemn
din care unora li s-a dat o altă destinaţie: Nicolae, de la sfîrşitul sec. al
XVI Ii-lea, cu valori artistice remarcabile, făcut de un alt meşter decit celelalte
trei icoane, care sînt din mijlocul sec. al XVIII-lea - Isus Cristos cu evanghelia
în mină (fig. 2G) în partea superioară, în colţuri, avîncl pe Maria şi Ioan în
mici medalioane. Icoana <.'ste prevăzută cu un chenar de funie pictată ca şi
celelalte două icoane: Maria cu Pruncul în braţe, în col\urile de sus cu cîle
un înger cu crucea, arh . .\1ihail (fig. 27), cu spada în dreapta, pe care se află
inscripţia ls.-Hs.
Pereţii altarului, de la nord la esl şi sud, au sfin~i ierarhi, cu cîte o carle
în mină şi mitra pe cap. Pe fiecare perete sînt cite doi ierarhi. Primul este
sf.Nicolae căruia îi urmează scena din Patimi, înlîlnilă ş i pînă acum - Punrrcn în mormînt, cu Isus în giulgiu, Maria, Maria Magdal<.'na şi Ioan. Urmează
apoi Ioan ZlatausL, Vasilie cel Mare, Grigorie, Nichifor (ultimii doi ierarhi fragmenln\i de o fereaslră făcută ullerior pictării), Atanasie, Chiril (o-arc carte,
numai semnul binecuvîntării şi cîrja episcopală). O altă fereaslră tăiată face
ca un personaj să lipsească. Alte două care s-au păslraL deteriorate, n-au
mitră: arhidiacon Rom(an) şi arhidiacon Ştefan .
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Fig. 26.

Icoană

pc lemn

(Orţîţa).

Fig. 27.

Icoană

pc lemn

(Orţîţa) .

Pe peretele de vest al naosulw, în timpanul cafasului, sînt trei scene din
- scena Creării Evei, Pomul binelui şi răului şi Alungarea din rai;
toate în aceeaşi stare de degradare şi aceleaşi motive, ca la bisericile precedente.
Pe fragmentul de perete de sub cor, pe un registru orizontal, sînt pictaţi
şase peşti mreană, cegă, crap, ştiucă, crap, cegă.
Peretele de nord al naosului, de la vest la est, are patru casete, cu urmă
toarele scene: „În dumineca Samariniencei" - scenă asemănătoare cu cea de
la Bicaz, doar compoziţia cu Isus căruia Samarinianca îi toarnă apă (înLr-un
prin plan), fiind mai reuşită. în planul doi, în spatele lui Isus, într-un peisaj
arid, celor trei magi le urmează, pe plan orizontal, o cetate cu ziduri, tunuri,
iar de sub o boltă ieşind trei personaje. „tn Dumineca orbului" (fig. 28), scena
este mai închegată decît cea din biserica din Bicaz. Şi în acest caz orbul este
în straie ţărăneşti, de lucru, are o traistă nu de piele ci de pînză, în carouri,
iar în stînÎaa cinci personaje cu turbane, iar în dreapta lui Isus sînt trei
apostoli. „ nălţarea Domnului Is.-Hs.", Isus (în mandorlă) în ceruri este
subdimensionat, pe pămînt însă Maria este încadrată de !cei doisprăzece
apostoli, toţi fi ind pictaţi din faţă. In îmbrăcămintea lor, roşul alternează cu
albastru, cc dă o simetric şi un echilibru întregii compoziţ.ii. „Cînd s-au arătat
Hs. patriarhului Petru de la Alexandria" partea de jos a scenei lipseşte din
cauza măririi între timp a ferestrei. Intr-un interior cu coloane, boltiri gotice,
capiteluri şi arcade, Isus, sumar îmbrăcat, cu eşarfe, se arată lui Petru.
Geneză
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Fig. 28. Vindecarea orbului din

naştere (Orţîţa).

PcreLelc de suci al naosului, de la est la vcsL, este tot cu patru scene în
casete: „Pogorîrea lui Ils. în Iaci" - din care partea inferioarii lip seşte din
cauza măririi ferestrei. Isus în mandorlă în centrul compoziţiei într-un grup
mare de figuri dintre care trei sînt femei. Compozitia are un fond negru iadul. iar deasupra este ecrului albastru. „(Ne) Credinţa Tomei" arc aceeaşi compozi ţie, ca şi scena clin biserica din Bicaz. Fa~\ de Isus, care eslc în centrul compoziţiei, într-un cadru de uşă cu coloane, capitel şi timpan, pc un fond roşu
cărămiziu, restul personajelor sînt simetric aşezate în cite un cadru de fereastră. Toma îngenunchiat pune două degete pe coasta lui Isus. „D umineca
.\lironosiţelor" are in ccnlru pe :\!aria, în spatele ei, Ioan şi .M aria i\Iagda lena,
iar în stînga ci pe un înger şezînd pe un sicriu. Jn dreapla acestuia pe planul doi
se află Isus cu steagul crcşli n ă tăţii şi lingă el cca de-a treia l\larie. „Jn Duminica
S l ăbănogu lui" compozi \ia esle stilistic apropia tă cu cca de la Bicaz, dar simplificată . Slăbflnogul este plasat în centrui compoziţ i e i şi aşezat într-un pal cu
baldachin, aflindu-se în cadrul unu i peisaj. 1n slînga lui se află Isus cu apostolii, iar în dreapta, lrl'Î mahomedani, cu mîinile încrucişall', în spatele că
rora se înalţă o cetate cu Lurnuri, melereze şi trei porţi de intrare. Asemănarea
acesteia cu construc\j ik civile existenLc in secolu l ni XVlIJ-lea este evidentă.
Tind a, pc latura de vest, are scrnr din JudecaLa din urmă, mai bine păs
trată decîL la Bicaz şi cu un număr mai mare de subiecle moralizatoare.
asupra vidilor umane. Întregul perele din stînga uşii este compus din cinci
regislre orizontale, care se interpătrund plastic. Sus „morarul" cu piatra
morii a lina Ui de giL şi două unită Ii de măsură, „crîj marul" cu un butoi şi cu o
m ăsură, de asemenea atîrnate de gît, iar în stînga acest ora un drac suWnd
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din corn, vesteşte „judecata din turna". Sub acestă, trei draci ţin în mină o
carte desc hisă, cu un text, ce nu se poate descifra, dar este probabil asemă
nător celui de la Bicaz. Acestei scene îi urmează altele cu inscripţii românesti
cu caractere cirilice: „Nluere stearpă", care este ob ligată să înghită un copil,
un şarpe muşcînd-o de sîn; „carele ascultă la ferestrele altuia", un drac îi
scoate ochii, „muiere care ia mana" ţine o cofă deasupra capului. Sub scena
cărţii deschise urmează figura unui alt păcă Los - „care-şi ocăr{tşte (părinţii)",
cu u!1 nud care atîrnă de o funie şi cu un cîrlig prins de şira spinării, pe care un
s tîlp, cu contrafişe, îl desparte de un alt păcătos, „curvăraiu străin". Cu un cîrlig, de acest stîlp este o căldare, în care sînt păcătoşi, iar d oi draci cu lulele
în gură aţîţă focul. Acetora le urmează alţi păcătoşi legaţi unul de gîtul altuia,
ş i biciui\i. Apoi „carele doarme în vreme ele rugă" sînt picta ţi doi pe două
perne. Un drac urcă pe ei, al doilea, cu foale aţîţă focul la picioarele lor, în
timp ce al treilea din faţa lor, cîntă din cimpoi. ln partea inferioară a acestui
registru se mai păstrează deteriorat, un om înjugat la plug de către un drac
- „lacomul care le taie pămîntul altLlie", în care se vede dracul cu bici,
coarnele plugului şi păcătosul.
Deasupra uşii de intrare în tindă, pe axa mediană, se află plasată „cumpăna
dreptăţii", avînd deoparLe credinţa, iar de cealaltă trei draci care încearcă s-o
încline spre păcat.
·
În partea dreaptă a uşii de intrare în tindă sînt reprezentate (fig. 29):
„Moartea", un schelet de om cu o eşarfă care trece peste un picior, stînd pe
un stativ, cu o coasă în mîna stingă şi cu o săgeată în dreapta; fiind urmată de
„ciuma" - un om nud cu o coroană pe cap, că l are pe o gloabă şi cu o greblă
ţinută în mîna dreaptă, şi cu cealaltă ţiuind calul. Fizionomia acesteia
arată că zugravul s-a inspirat după un model uman, deoarece este anatomic
bine indjvidualizată, calul însă dovedeşte o slabă cunoaştere a anatomiei
acestuia; cea de-a treia figură reprezintă „Lene" - o femeie goală, cu sîni
mari, care se piaptănă cu mîna dreaptă, în timp ce în stînga ţine furca în
virful căreia este caierul şi fusul. Femeia cu formele corpului molatice stă p e
un butoi. Este individualizată senzualist şi redată naturalist. Lenea, un viciu
uman, este redată cu talent, prin mişcarea lentă a mîinii cu care se piaptănă.

Dracii încornora!.i sînt pictaţi cu conturele şi liniile care indică formele
corpului, în negru, iar corpu l într-un gri unHorm. Păcătoşii sînt toţi nuzi,
cu conture în roşu cărămiziu, iar culoarea corpului este tot cărămiziu deschisă ,
realizată prin diluarea culorii închise.
Peretele de nord are un singur registru în porţiunea superioară cu cele
„cinci fete înţelepte", cu lămpi în care ard flăcări, în veşminte de epocă,
la care alternează culorile verde-albastru, albastru deschis cu roşu. Acestea
sînt orientate spre Isus Cristos cu crucea în mînă, în faţa unei clădiri cu
două nivele. Personajele sînt aproape la fel de mari ca şi clădirea. Cele
„cinci fete nebune", cu l ămp ile răsturnate, sînt la fel înveşmintate şi orientate
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spre Isus. Numai trei dintre ele sînl
întregi, celelalte două fiind fragmentate
ele o fereastră tăia tă ulterior. Parabola
fecioarelor <>ste strîus legală, ca înţeles,
de Judecata din urmă, fiind int<>rpr<>tată
simbolic şi realist în ac<> l aşi timp.
Pe !alura de sud se afli\ sfinte mucenice aureolate, cu o mină pe piept, iar
în cealaltă \inînd o cruce: Sofie, Pelaghie,
Irina, (ultimele două din cauza tăierii
ferestrei au numai capul ş i crucea în mină),
Varvara, Agripina, Evdochie şi Chipria.
Biserica din Corund. Pictura de pc Fig. 29. Judecata din urmă, detaliu
bolta naosului este de o dată mai recentă,
(Orţ.iţa).
probabi l de la începutul sec. al XIX-lea,
creată pe profilul artei bizantine, cu opt scene din Patimi, în registrul inferior al laturilor de sud ş i nord (fig. 31, 32) şi cu cite opt portrete de evanghelişti şi sfinţi ierarhi în registrul superior. Pe planul median al bol ţii se află
Treimea concepută în manieră apuseană . Stilul pictării scenelor este mai legat
de arta apuseană, spaţiul dintre registre, ca ş i spaţiile libere create în urma
pictării scenelor, este încărcat cu motive geometrice şi florale, redate cu un
gust artistic deosebit, caraclerislic artei baroce de la mijlocul sec. al XI X-lea
alît in decorarea interioarelor, cît ş i a mobilierului (fie. 30, 31, 32). Pictura

Fig. 30. Scene din Patimi (Corund).

Fig. 31.

Scenă

din Pa-

tiini (Corund).

13 -
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de pe bolta altarului este aşa de înnegrită încîl nu se poale descifra.
Pe lîmplă, pe latura de est, este scena Jertfei lui Avraam.
Piclura de pc pereţii allarului este mai recentă, dar din cauza mobiLierului
nu se poale urmări. Tîmpln, lalura de vest, care este în înlregimc din lemn
masiv, arc în registrul superior pe Isus răstignit între cei doi tîlhari, însoţit de
personajele obişnuite ale scenei, într-un cadru ar hi tcclonic dcOSl' bit de încărcat.
In registrul al doilea Isus Cristos cu evanghelia în mină
este c<'ntral, izocefal faţă de cei doisprezece apostoli
ce-l încadrează şi care sînl localiza\i fiecare în cite un
cadru ce se încheie în semicerc cioplit. Registrul 3 are
icoanele prăznicele inLîlnite şi pînă acum, despărţite
central de portretul „Fcţ<'i lui Isus", de pe năframa
Veronicăi, cu coroana .de spini.
Icoanele împărăteşti de la nord la sud sînL: arh.
l\Iihail, :Maria cu Pruncul, Isus Cristos cu evanghelia şi
Nicolae. Iconostasul asemănător celui din Soconzel are,
pictat, sub icoanele împărăteşti, pe cadrele uşilor, pe
, arh. Mihail, „S. Ana" şi Maria :Magdalena, Isus Cristos.
într-un peisaj arid şi Nicolae cu o pungă de bani în
mină şi „3 fete" într-un pat. Uşile laterale ale altarului
au, de ase- menea, pictaţi srinţi ierarhi (fig. 33).
Peretele de est al naosului. sub cor, arc aceiaşi peşli
ca la Soconzcl, doar că la exlremită\ilc registrului oriFig. 33. Uşă laterală
a altarului (Corund). zontal apar şi cilc Lrci raci.
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Pe percpi de nord şi sud sînt sfinţi, slereotipi aproape, slind în picioare,
orienta\i spre altar şi cu cîte o cruce în mîna dinspre altar. Peretele de nord
a naosului de la vesL la esL are pe: Ekdikie, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie,
Teofil, Domitiai, Gaie, Gorgouie, Sirian (?), Alanasie. Chirii, Sacherdoi,
Xiculae, Ulerie, Filoclie, Siverian, Hădie, Candil, iar cel de sud, de la vest
la esl: (?), l\Ielitor, Iraclia, Smardag, Domnos, Evnichie, Ualc, Vivian, Cl:wdie,
l'riasi, Tcodul, Eulihie, Ioan, Zantie, Jlian, Sisinic, Chirie, Agie, Aetie, Flavie
şi Acachic. În naos şi altar din primul slral de piclură s-a păslrat. pe Limplă
(pe ambele feţe); regislrul cu peşli, icoanele împărăteşti şi icoanele prăzniccle,
în spatele acestora peretele este gol. Dovadă că ci<' au exislat în momenLul
pictării bisericii sin t locurile goale ce le-au fost rezervate.
PicLura mai veche, de o realizare excepţionalii, care s-a păstrat în condi\ii
bune, fără să Ii suferit deteriorări sau reînnoiri, esle cea din Linda femeilor.
Pc lolura de vest (fig. 34, a, b, c, ), în slînga uşii , în colţul sudic al
peretelui este „Luţefcrul" (fig. 35, a, b) în lr-un portic îucheat în semicerc, avînd
in mină un vălrai. Deasupra acestui porlic un drac cu trîmbiţă în mină şi
cu un sLc::ig vestcşlc Judeca la din urmă. De la această compoziţie pe vertica l ă,
care cuprinde înălţimea peretelui, se înşiru i e, spre uşă, scene din iad, în Lrci
registre orizontale. 1. Registrul superior: începe cu păcatul - „care doarme
în vreme de rugă" - două personaje, ele sex opus, acoperite cu ţol, la capul
cărora cîntă un drac din cimpoi, în timp ce alt drac apasă asupra lor; urmează
„biraiclc care fac lege strîmbă" - judecători necinsti ţi si luati în centru,
inlr-un cazan, deoparte şi de alta a cazanului draci Iumînd din pipe şi inteţinînd focul cu foale de mină. Io registrul următor sî nt înşira\i a lţi păcăloşi,
cu alte vicii: „muere care ia mana", „muiere care strică pruncii", „muiere care
be gloabe", „care-şi suduie p ări nţii". Şi în registrul ultim continuă scrnele:
„care pc altul l-a iudemnaL la ..." - luat de un dra c în spalc, alt drac trăgind
după el cu funia de gît păcăloşH, - „lotrul'', „curva", „curvariul", în urma
cărora se află un drac cu un viilrai. In acelaşi registru se mai află „care! joară
slrîmb", căruia un drac îi scoate limba cu un cleşte.
Deasupra uşii se află mai mulţi păcătoşi, din care amintim „Lacomul
carele laic pămîntul alLuie" (fig. 36, a, b) reprezentat prin figura ţăranului care
trage de un plug de lemn (răspîndit în zonă), dracul ţinîncl coarnele, apoi
„morariul" (fig. 36) cu piatra morii şi o măsură alîrnată de gît şi „crîjmariul",
cu un vas atîrnal de gît, şi un alt drac dindu-i din butoi vin.
Organizarea compoziţională a lalurii din dreapta uşii de intrare în Undă
~mai reuşită dccit la bisericile din Orţîţa şi Bicaz. „MoarLca" este transpusă
central, cu coasa înlr-o mină şi cu un pocol în cealaltă. în sLînga chipului
13'
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a

b

c
Fig. 34. a, b, c. Judecata din

urmă

(detaHi, Corund).

https://biblioteca-digitala.ro

33

l!J7

a

b

Fig. 35.

ia,

b. Judecata din

urmă

{detalii, Corund).
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m orţii

sint cranii de oameni întrun vas mare, „morţ ii", ş i „oasă de
oameni" deas up ra căro ra stă „cu m
păna dreptăţii" aYînd într-o parte
cup a cu cruce, cu balanţa îne linal ă
în aceas tă direc\ie, în Limp ce în
ceala ltă cupă se află un drac, ia r
a ltul pe cump ănă, şi al treilea aclucind că t re aceasta o
roată de rnoadi. Acestei co mpoziţii complexe îi urmează „Ciuma"
căl are, în
dreapLa ei „Lenea'",
femC'ia-uud cu furca în mina
stin gă şi cu dreapLa scărpin înd u-se
în cap. Deasupra ciumei şi Jenei,
în miniatură, este „furtul·' a tl1rui
ochii cflruia sin l scoşi de un drac,
altulcu un buzdugun se prcgăLcşLe
să-l love ască.
După stilul in
care este
cxec11 la Ui pictura clin tind(t, prin
Fig. 35. a., b. Portretele lui Vasile cel MarC' cararlcrul
scrisului ne arală
şi Ioan Gură de Aur, pe cadre de uşi împ·ică
aceste
trei
J udecăţi din urmă
rătcşti (Buzeşti).
sînL făcule de accl:1şi rnc~ter,
iar duprt descrierea acelei aş i srene la Chieşd, unde arLisLul esle cunoscut, ne
face ~~ credem că ea a fost pictată de Ţip le Popa Joan Zugravul din
Deda-~.

Pt' latura de nord sinL cele „cinci fete în\Plcple" şi „cinci fete nC'bune"
ru I sus î ntre ele, cu crucea în mină, în faţa une i cl ădiri (pictură deleriorală),
iar pc latura de sud, de la est la ves t sînt sfinte mucenice Sofie, (?),
Pelaghie, precuvincioasa Paraschiva, J\Iarina, Agripina, Irina, femei cu coroniţe,
cu cruce într-o mină şi cu o mînă pe piepL. :Mucenicele sinl simetric şi cromatic
ordon ate, în jurul celei cenlrale - Eudochie. Pe cadrul uşii de intrare în naos,
în tin d ă sînt pi cl a\i: în partea dreaptă Pavel, în partea stingă probabil P e tru.
ln tindă sint ş i picturi pe lemn.
BiselÎta din Slîna, zugrăvită alît în inte rior cit ş i în cxlerior, păstrează
pictura numa i p e bolta nnosului ş i aceasta deteriorată. Toluşi se mai
u Ioa n

G o d c n,

op. cit., p. 19.
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a cunoaşle calitalca

artistică

a picturii, în ansamblu, care a fost

acoperită

cu

tenc ui a l ă.

Pe latura de sud a bol\ ii naosului, de Ia est la vest, în registrul inferior,
este „Cina cea de taină", în care Isus este. transpus central, în faţa lui avînd
o masă rolundă, p e care sînt redate schematic Lacîmuri. Isus cu semnu l binecuvintării prezentat izocefal faţă de un personaj îmbrăcat în straie ţărăneşti
(probabil Iuda) csle înconjurat de apostoli. In această scenă artisLul a creat
o compoziţ i e inchcgat5, echilibrată cromatic. Scenele următoare sint: Sărulu l
lui luda şi Prinderea lui Is us, nedespărţite de prima decîl prin doi so ld aţi,
unul punînd funi a pe gîtul lui Is us sărutat de Iuda. ToL pe acelaşi registru,
în slinga lui l uda, se află un alt grup de solda~i (1) urmaţi de „ucenicii" lui
Isus, în număr de Lrei, precum şi un fragment din scena Judecăţii lui Caiafa
şi Pilal, rezulLaL din Lransformihile suferite de boltire. Scenele din rrgislrul
superior de pe latura sudicft a bol tii naosului sinL deteriorate şi cu greu se
pot rrcunoaşte pe ele figurile lui .M atei, Trodor, Ioan, mucenicul Iova, Conslanlin şi Elena. Constanlin şi E lena sint dcspăr\i\i de o cruce, luc rarea asemă
nindu-sc cu icoanrlc pe slidil, frecvcnLc în aceaslă parte a Trnnsilvaniei la
mij lol'ul sec. al X IX-iea.
Pc !alura de nord a bollii naosului, de la w•st la esl, în regislrul inferior
sinl redate: ,,Batjocorirea lui Isus", prin biciuirea lui dec ă ln• doi solda\i cu
turbane şi cu sulj\r, scenă cfircia îi urmează cea n 1ncoroni1rii cu spin i. Isus
stind pe o l avi\ă cu mîinilc încrucişalc şi legale, în limp cc în slînga lui doi
solda\i. (unul turc). ii fixează coroane de spini, iar în dreapla acestora este o
altă suită de soldaţi în armuri medievale.
Pictura de pc bolţile naosului bisrricii din Slina este destul de rrslrinsă
ca n u măr de scrnc, ş i infl uen\ată de picluri!e din mediul hisl'l'iccsc apusean,
poale din prima j urnă ta Le a sec. al XI X-lea. Creaţie a artistului anonim
al act•slor bol\i, prezintă calităţi arlistice remarcabi le. Cu toalc că
scenele sint concen trate, iar compoziţia lor închegată, stilul ne aminlcşte
prin con lu rutilc precise şi con Li nur, negre, ale pl'l'sonajclor şi obieclelor, care
înc adrează mari pr lc de cu loare uniforme de miniaLuri şi de curcnlele
artistice din secolul al XIX-iea. Suita de so ld aţi din Punerea coroanei de spini
pe capul lui Isus, uniţi unul de altul prin braţe le care se ating, este cel mai
bun exemplu. Artistu l evită să Lratczc problemele de persprclivă, toate personajele, în toat e semele descrise, după cum s-au putut descifra , sînt prezentate
într-un singur plan. Scenele sînt lipsite de peisajele existenle în pictura cl'lorlalle monumente, dar cu toate acestea artistul se doYcdcştc talentat, bun
cunosditor al a natomiei umane, eviLîncl ceea ce nu cunoaşLe sau nu consideră
necesar (ex. perspccliva). Cromatica es le restrînsă, foloseş lc roşul , albas Lrul
deschis, negrul, iar p entru au reole galben ul. Fondul scenelor este un albastru
deschis.
Bise1ica din JJuzeşli. Pe bolta n aosului, p e laLura de nord, dinspre vest
spre est, în imediaLa apropiere a peretelui zugrăviL, într-un ca dru, esle Luca

https://biblioteca-digitala.ro

200

36

stîod în picioare cu pana în mină deapt ă ş i cu stînga pe o evangl1elie. Ling ă
altar în acest prim registru, este :\farcu, orientat spre vest în aceeaşi poziţi e.
Aceşli doi evanghelişli, care au faţa îndreptată unul spre celălalt, sînt simetrici faţă de Elisei deasupra căruia este mantaua - un „laibăr" local,
aruucat lui de Ilie, aflat într-o caleaşcă de epocă trasă de doi cai. ln
parlea sudică a bolţii în care se află Sf. Ioan, iar în partea dinspre tindă Matei.
Intre ei apare cea de-a treia scenă, Scara lui Iacov, îniăţişîndu-1 pe acesta sLîn d
pc o scară în mantie roşie, iar deasupra lui, în partea de sus a scării, un înger.
Pc plan ul medial al bolţii naosului este zugrăvită scena Trei mii, în reprezentare apuseană, încadrată atît dinspre altar cît ş i dinspre tindă, în pa lru
colţuri, de cilc un înger trîmbiţînd. Aslfel Treimea încadrată de evangheli~ti
ocupă locul principal şi în decorul bolţii naosului din Buzeşti, ca şi in al te
bis<'rici din nord-vestul Ilomâni<'i. Bolla semicilindrică a allarului are pe latura
de sud şi nord „Săborul îngerilor", iar în est, pe acea semicalotă cc face legă tura
bo l ţii cu per<'tcle de est se află Treimea cu l\Iaria. Tîmpla (latura estică) are
scena Jertfei lui Avraam, iar pe latura vestică în trei registre orizontale sînt
zugrăvi\i: Isus r5stigoit încadrat de Ioan şi Maria , proroci în medalioane, iar
în cel mijlociu Isus cu evanghelia în mină, încadart de apostoli. Registrul
inferior, pictat direct pc perete, are prăznicele împărăteşti, printre care cele
păstrate
cu inscrip\,iile româneşti cu caractere cirilice Bunavestire,
Naşterea 1\Iariei, Aducerea în biserică, Invicrca lui Isus, Botezul lui Isus,
Pogorîrea Sf. Duh, Adormirea )laicii. Pe iconostas sînt icoane împărăteşti
ce reprezintă de la nord la sud: Arb. Mihail şi arh. Gavril, ~Iaria cu Pruncul
în braţe, Isus cu evanghelia în mină (probabil de la mijlocul sec. al XVIII-iea)
şi Nicolae (care pare mult mai vechi şi de calitate artistică şi tebnic5 superioară) .
Există aici un n umăr mare de icoane p c sticlă de N icula din sec. al XIX-l<'a.
Pc pereţii altarului, de la nord la est şi sud, sînt sfinţi ierarhi Bestru (?),
papa de la Roma, Pr i ru de la Alexandrie - „Dmne cine n-o rupt haru", alt
personaj dispărut din cauza unei ferestre mări Le. Din cauza mobilierului din
altar nu s-au putut vedea toate p ortretele de ierarhi - Grigorie Bogoslav,
Ioan Zlatausl, arhidiacon Ştefan, arhidiacon Constantin.
B iserica din Buzeşti are o u şă impărătescă deosebit de frumos sculptată,
cu vrejuri şi in medalioane, sus )!aria, înger, apoi, cei patru evanghelişti
(fig. 9).
P e cele două muchii ale cadrului uşiolr împărăteşti sînt dou ă portrete
- în slînga „S. Vasile Velikii" (Vasile cel Marc) (fig. 35, a), în dreapta, „S.
Ioan .Mă. Zlotoust„ (fig. 37, b), cu două degete exprimînd simbolic binecuvîntarca, exagerat de mari.
Aceste două portrete de sfin \i ierarhi sînt de o calita le artistică şi tehnică
excep\ională şi nu se încadrează ca Yaloare şi vechime cu pictura interioară
p ăstraLă, pulind fi egalate într-o oarecare măsură numai de icoana împ ără
tească a Sf. Nicolae ex i stentă in bisericf1. Cele două portrete ne arată că avem
în faţă un artist de o mare sensibililale, un bun cunoscător al anatomici
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umane. Uşa împărătească, cu cele două aripi împărăteşli, cu cele două portrete,
credem că a constituit o comandă specială şi toto dată prima decoraţie interioară
in biserică. !\-ar fi exclus ca aceste uşi împărăteşti cu cadrelelor să fi
provenit de la biserica de lemn, ce trebuia să fi existat înainte în sal.
I nscripţiile în slavona bisericească dovedesc că sfol cele mai vechi picturi ale bisericilor exislcnte în Codru, clatînd din prima jumătale a secolului al XV IIJ-lca
sau chiar şi mai devreme.

•
*
:-

*

Prin prezentarea celor două aspccle principale a le bisericilor de lemn
diu zona Codru - arhitectura şi pictura interioară avem posibilitatea să tragem şi anumite conrluzii, legate de vechimea acestor monumente. l\lonumcntul
mai vechi clin cadrul acestor l ăcaşe de cult îl consiclcrăm a fi biserica din
Arduzel, nu numai dalorilă dimensiunilor ci daloriUi elernl'nldor tehnice
şi arhilecturalc, ce o apropie de cYoluţi a bisericilor de lemn, de casele dl' lemn
ţărăneşli, răspîndilc într-un număr mult mai mare pînă în primele două
decenii ale secolului nostru în această zonă. „ l ntrarea în biserică", pe latura
de sud şi uşa (ale cărei scînduri sînt rixatc cu cuie ele lemn, cu ferestrele mici şi
puţine la număr, tăiate între două bîrne) este un alt element cc o apropie de
casele \tirăneşti. Slîlpii de la pridvor, de pe latura sudică, ca formrt şi dimensiuni, nu se deosebesc prea mult de cele ale caselor din zonă. Femeile privesc
slujba prin uşa de intrare în naos şi prin traforărilt• triunghiulare de pe partea
inferioară a unei gri uzi, de pe la mijlocul pereţilor. Literatura istorică aminteşte
de existenţa, la sfîrşitul secolului al XIX-lca şi începutul celui de al XX-iea,
a bisericii de lemn ş i a unei capele tot de lemn, datînd de prin anul 1'17023 •
Monumenlul însă poate fi dalat în a doua j umătale a sec. al XV 11-lea sau la
începutul sec. al XVII I-lea.
Biserica din Corund se presupune că ar fi fost construită în anul 175021 ,
iar cea din Bicaz în 177025, ceea ce pare muH mai veridic dccit anul 1797
considerat şi acesla ca an de conslrucţic 28 , <l<'oarece anul 1779 mai 1, apare
incizat pe cadrul uşii de intrare în naos. Biserica din Stîna este dalată în
182027, ceea ce, după părerea noastră, poale indica numai anul adăugirii
p;~idvorului şi probabil a pictării interiorului. Cadrul uşii de intrare în tindă
se aseamănă cu cel al bisericii de la Soconzel, dalată în sec. al XVI1I-lca 28 ,
n Pc l ri
" Ibidem,
u Pc t r i
„ lbidcm,

'I 6 r, S=i16gy v6rmegyt monoyraphiâja, IJT, 1902, p. 11.
p. 686; Schemalismus ... , 1898, p. 17i; Si:hemalismus ... , 1900, p. 201.
:kil 6 r, op. cil., p. 128; Si:hemalismus . .• , 1898, p. 176.
Schemalismm . .. , 1900. p. 199.
1
' Su1lm6r vârmrgye morrographiaja, (Szalm:ir 'nrmegyc ...), Dudnpcsta, (l 910), p. 72.
•• Ibidem, Jl· 100.
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care, de altfel, dup ă pictura interioară din naos şi allar, cu numeroasele scene
de pc boltă, poate fi datată şi la mijlocul sec. al XVIII-iea. Biserica din Buzeşti eslc reparată probabil în 1739, după cum arată incizia de pe frontonul de
la faţada acoperişului. Ea se poate data în a doua jum ătate a sec. al XVII-iea
şi începutul sec. al XVIJl-lca.
În cc priveşte biserica din Orpţa, deşi nu am găsit nici o consemnare,
pictura interioară , care este făcută probabil de acelaşi meşter, Tipic Popa
Jon Zugravul din Deda (care a pictat biserica de la Bicaz, tinda bisericii de
Ia Corund şi biserica de la Chieşcl, în 1792), sîn tem îndemnaţi să credem el\
dalează din secolul al XVIII-iea, poate chiar din prima jumătate a acestuia.
Nici monumentul de la Bolda nu poate fi mai nou de sfîrşitul sec. al
XVIII-iea sau începutul celui următor, mai ales dacă \inem seama că biserica
a fost mutată aici dinlr-un alt sat. Biserica de Ia Corni a suferit mulle lransformări care au dus la scăderea valorii ei arlislice ş i arhilecturale. Cca mai
recentă transformare a const.al şi în mărirea ferestrelor şi zugrăvirea interiorului şi exterioru lui acesteia.

Scurt istoric al

localităţilor .

• \rdu::el. Sat atestat pentru prima datu in anul 110:>. \Iai Lirziu, în 1470,
s<' nminteşte şi de existenta aici a unei capele de kmn~ 9 •
Bica;;. Este amintii. încii din anul 1'12'1 30 • La 1 IUl face parle din domeniul
Hclliug aparţin încl unor urmaşi ai familiei Dragoş din l\faramureş, slaJJilj\i
aici. După cum aminlc~Lc un document din anul 17'18 3 L, în timpul ri:izboiului
curu\ilor, doi iobagi clin Bicaz au fugit în hotarul Hunc unde, defrişind pă
durea, şi-au construil casc. Populatia Bicazului în 1720 era ele 63 de locuitori,
iar la 1847 de 988 locuitori, numărul caselor de lemn la 1890 a ajuns la IG7 32 •
Registrul parohial pentru naşteri începe cu anul 1821. Are şcoală din 182033 •
Bolda. Din anul 1592 face parte din domeniul cetăţii Ardudului, iar după
1711 se afla în proprietatea familiei Kârolyi. La sfîrşi lul sec. al XIX- ka,
arc 315 locuitori şi 67 ele case din care 58 din lcrnn34 •
•• P c t r i
3• Ibidem,
31 lbidem,
31 Ibidem,
33
Ibidem,

i\I 6 r, op. cil., p. 1 I.
op. cil„ p. 125.
op. cil„ p. 127.
op. cil., pp. 128- 129.
op. cit„ p. 128.
" Szatmâr varmegye . .. , p. 31 şi A magyar korona ors:dgnlnak 1900 evi neps=(m1/cilcba

(Statistica rectnsămlntu/ui popu/a(iei (ărilor coroanei maghiare din 1900 ( J 900 evi nepszdmlcllcis . .• ).
!„ Budapesta, 1902, p. 310-311.

https://biblioteca-digitala.ro

39

203
Buzeşti. L a început a aparţinut
cetăţii Ardudului. După 1711

de domeniul l\ledieşul ui Auril, apoi de
este proprietatea familiei Karolyi. La
sfîrşilul sec. al X I X-iea avea 450 de locuitori şi 87 de case din lemn 35 •
Corni. Localitatea este men\ionată în doc ume nte din 1461 ca domeniu
al familiei maramureşene Dragoş din Belliug36 • Disputată de mai mulţ i feudali
apoi donată lui Gheorghe Bathori şi soţi<.'i, după cu m aminteşte o plîngerc
<lin 1:>5737 •
Corund. Sal cu o bogată istorie, menţionat diu 1'12338 • În 1487 a fost
zălogit familiei Dragoş din Beltiug39 , iar după 1668 a apar\inul unei familii
feudale din llodod40 • ln 1797 printre Jcudulii mari şi mici ai satului care contribuiau la obligaţiile de război sint aminliţi : un preot - P opa 1\icolae, un
canlor, - .\Iuroş Ion ş i un morar - Pîrv l\1ihai41 • Hcgislrul parohial de naşteri
dnlcază din 182'1, iar şcoa l a rom:inească cu o clasă din 1860 12• La 1900 erau
428 dr locuilori şi 75 de casc, în majoritate din lemn, acoperite cu paie43 •
So<'on:;el. Pină în sec. al X\'l-lca a fost în proprietatea familiei Drag
(Drago)), apoi, imprcună cu domeniul Ardudului, a apar\inul cetăţii Satu
.Marc. ln scc. al X\'II-lca a fost clonat familiei Karolyi. La începutul sec.
d XX-iea avea 537 locuitori şi 97 de casr de lemn acopcrilc de pait•11 •
Slina. A aparpnut domeniului cetăţii Chioar, apoi domeniului fami liei
Drag din Bcltiug, ajungînd mai tîrziu în propri<.'l atea familiei Karolyi. La
înet·putul sN·olului nostru aYea 65:> de locuitori ~ i 1:.!1 casc cit• lemn. in majoril3le acope1ile cu paic-H.
cel a l

" S:atnuir v. me9yc . . . • p. 131.
38 Pe t r i M 6 r, op. cit„ voi. IV., p. 347.
" Ibidem, op. cil., p. :3 18.
~• Ibidem, op. cil., Ul., p. 681.
•• Ibidem, op. cit„ p. 682.
•• Ibidem, op. cit., p. 686.
" IL>idem, op. cil., p. 685.
lbid<'m, op. cit„ p. 686.
llJOO evi nlpszamlciUis ...• I, p. 322 - 323.
" Szatmcir v. megyc ... p. 100 şi 1900 evi 11epszlimlciitis I, p. 310-311.
" Szatmar v. megye, p. 72 şi 1900 ivi nepszamlaltis ... , I., p. 310-311.
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MONUMENTE VON VOLKSBAUKUNST
DIE HOLZKIRCHEN AUS DER CODRU GEGEND
(Zusammen[assung)

Die Arbeit von monografischen Charakter, nach der kurzen Darstellung
der ethnographischen Zone Codru, begleilet von einer kurzcn Geschichte der
Orte, befasst sich unter architektonischcn und roalerischem Gesichtspunkt,
mit der Beschreibung cler acht Holzkirchen.
Der Bau dieser Kirchen besteht aus waagrecht geleglen Balken scnkrecht
geschlichtet (System Blockbau), auf einem niedereu Sockel, es hat eine traditionelle Einiteilung des Hinglichen Raumes (Flur, MittclschifI, Altar) Bedingt
von den Materialicn und Notwendigkeit des Kultus. Sind dersclben Variante,
a 2, des Plans Typs II, nach cler Eigenart der Ho lzkirchen, vorgeschlagen
von Prof. Virgil Vătăşianu.
Die Kirchen aus Codru habcn gewohnlich den Allar nach Osten gerichtet,
aber clie Vorhalle nach Silden. Die Vorhalle dieser Kirchen, als architektonisches ElemenL wurde unter dem Einfluss dcr Bauernhauser, am Ende des
XV II J ahrhundet eingefiihrt.
Die Kirchtiirme sus Codru glcichen fast den Kirchtiirmen aus Sălaj.
D er Helm des Turmes hal gewo hnlich das Dach in vier Teilen und hat als
Fortsetzung aine achteckige Pyramidenforrn oder abgestumpfter Konus.
Die Wănde sind in den meisten Făllen mit rccbtcckigen Fenstern vcrsehen,
aber das Schindeldach in vier Richtungen Von einem kiinstlerischen vVert
sind die Rahrncn der Eiogangsttiren dieser Kirchen.
Nach der kurzcn D arstellung der Arcbitektur und der Elemente der
Aussenausstattung ist anali lisch die Innemalerei beschrieben, ·gemiiss ihrer
historischen, kiinsllerischen und ethnografischen Wert. Di e malerische AusstatLung (Malerei), Werk dcr Meister aus dem Volk, ist in volliger Eintracht
mit dem architektonischen Aussehn. Dic Ikonen, na ch Stil und Technik
der .Malcrei passen in die Holzmalerei aus dem Nordwesten Rumăniens,
Die Holzkirchen in der etnografischen Zone Codru sind im allgemeinen aus
dem XVII bis zum Anfang des XIX Jahrhunderts.
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Construcţia cea mai importantă, după casă, atît prin dimensiuni, loc
în cadrul gospodăriei şi funcţii îndeplinite în cadrul economiei ţărăneşti este
şura 1 • Cu toate că prin dimensiunile ei - mai ales cînd este construită din
piatră sau cărămidă şi ajunge pînă la 18 m lungime şi 8 m lăţime şura
este de obicei construcţia cea mai impunătoare din cadrul curţii, iar prin
polifuncţ.ionalitatca ci (adăpost pentru cereale ş i furaje, Joc de îmblătit,
adăpost pentru inventarul agricol, mijloacele de transport ş i animale, etc.)
esLe construcţia cea mai imp ortantă pentru economia ţărănească, ea a fost
puţ.în studi ată, de specialişti 2 , din care cauză pentru unele forme ce an dispărut
sau sînt în curs de dispariţie nu se cunoaşte încă aria de răspînclire şi nici nu
s-a elaborat încă o tipologie a lor. lnţelegîn d prin şură aLît „construcţia
anexă pe lingă o gospodărie rurală în care se adăpostesc vi tele şi se păstrează
diferite vehicule, unelte agricole" 3 cît şi construcţia separată din cadrul cm"ţii
destinată adăpostirii cerealelor şi ariei de îmbWtit, vom încerca să prezentăm
cîteva aspecte lega te de ea.
Şura este aşezată în cadrul gospodăriei în funcţie de casă. Dacă la gospodăriile din cadrul aşezăi-ilor risipite nu se poate urmări o regulă de aranjare
a construcţiilor în cadrul curţii, la cele din aşezările adunate şi răsfirate se
pot deosebi următoarele moduri de aranjare: a. Casa este în fundul curţii ,
paralelă cu uliţa, iar şura este aşezată la uliţă perpendiculară pe ea (fig. 1 A);
b. Casa este aşezată perpendiculară pe uliţă, iar şura este paralelă cu
casa (fig. 1 B);
c. Casa este perpendiculară pe uliţă, iar şura este in fundul curţii, paralelă
cu uliţa (fig. 1 C).

' Importanţa şurii pentru economia ţărănească a fosl menţionată şi de: R o m u I u s
Vui a, Ţara Haţegului şi regiunea Pădurenilor, in Lucrările lnslilulului de Geografie al Universităţii din Cluj, vol. II, 1924- 25, Cluj 1926, p. 101; Gri g ore [o nes cu, Ar/lileclura poplllară
romanească, 1957, p. 74; P. H. St ah J şi P. Petrescu, Construcţii /ărăneşfi din Haţeg,
in Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, (A:'!U<:T) pe anii 19G2 - 6<1, p. 123; He dv i g a
For m a g i u şi S ro ă r ii n di ţ a S ta n ci u, Ornamentica por/ilor de şură din zona Codrll,
ln Revista Muzeelor (RM), nr. 6, V, 1968, p. 556; P o 111 p ei Mure ş an, Conlribufii la studiul
aşezărilor şi co11siruc/iilor /ărăneşli din Cimpia Transilvaniei, tu AMET pe anii 1965- 67, Cluj
1969, p. 181; Tanc re d Bănăţeanu, Aria popu/ard din Nordul Transilvaniei, 1969, p. 82.
• Vezi lucrările de mai sus.
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Fig. 1. Locul
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în cadrul

gospodărie i ţărăneşti transilvănene.
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d. Casa este perpendiculară pe uli\ă, iar şura cslc construită în conlinuarca casei (fig. 1 D).
Primul mod de aranjare a conslruc\iilor în cadrul curţii este caraclcrislic
gospodăriilor transilvănene cu construcţii mai vechi şi esle probabil legal de
dimensiunile proprietă\ii intravilane care erau relativ mari şi permiteau o
oarecare dezordine în modul de aranjare a construcţiilor, casa pcrmiţînd
toluşi o supraveghere a lor. Restrîngerea suprafeţei proprietăţii intravilane
ca urmare a împărţirii ci între urmaşi aduce cu sine şi-o anumită ordine în
modul de aranjare a construcţiilor în cadrul curpi care cslc acum precis
dclimitatr1. Şura perpendiculară pc uliţă este des înlîlnilă în gospodi:iriilc
mai noi din aşezările răsfirate şi-n gospodăriile cu curlc dublă maramureşene.
Şura paralelă cu uliţa, în fundul curţii, este caracteristică gospodăriilor mai
noi din aşezările adunate şi gospodării l or aduse la linie prin măsuri admiuistralive. Lăţimea proprietăţii intravilane fiind mică, şura desparte curtea de
grădină, iar prin felul în care sînl dispuse construcţiile în cadrul curţii aceasta
tinde să se transforme în curte în chisă. Aşezările de colonişli şi unele aşezări
româneşti din apropierea lor au şu ra construită în conlinuarea casei.
Fiind o construcţie ce îndeplinea funcţii deosebit de importante pentru
economia ţărănească, şura trebuia să satisfacă anumile cerinţe legale de
muncile ce se desfăşurau în ea. Deoarece îmblătitul se făcea de obicei toamna
şi uneori iarna cu îmblăciul, şura Lrebuia să asigure un loc de adăpostire
uscat pentru cereale, lucru cerut de altfel şi pentru furaje, şi un spaţiu adecvat
desfăşurării acestei munci, adică un spaţiu în care să se poată aşeza snopii
cc urmau să fie îmblăli~i, în care să se poată produce curentul de aer necesar
separării boabelor de griu de pleavă alunei cînd se vîntura. Pentru a oferi un
spaţju uscat pentru depozitarea cerealelor şi a furajelor, şurile aveau aria
păstrată în condiţii bune tot timpul anului. Aria se făcea, adică se lipea fata
şurii, cu un amestec de lut şi bălegar4 (care după uscare deYenea foarte rezistent) în fiecare an înainte de a se aduce cerealele. Pentru a permite depozitarea unei cantităţi de furaje cît mai mari, acoperişul şurilor, - învelit fie
cu ţiglă, fie cu paic, - era foarte înalt. lu funcţie de modul în care şura îşi
îndeplinea rolul de adăpost pentru cereale, furaj e, în funcţie de aria de hnbll:ilit
şi de zona geografică în care s-a construit, ea a cunoscut mai multe forme.
Cea mai veche formă, păstrată înc1i în satele din Cîmpia-Transilvaniei
şi din zona Dealurilor Clujului, este şura de îmblătit sau şura cu trei girber.
(fig. 2). Girba este un element constructiv format din doi stîlpi ce se ridicl1
de pe talpa construcţiei şi-o bîrnă ce-i leagă în partea superioară. Pentru a
r~zista împingerilor exercitate de acoperiş, gîrbele aveau în partea superioară
două contrafişe ce se prelungeau în uncie cazuri pînă la talpă, iar pe la mijlocul
stîlpilor, spre exterior, cite o chiluşe ce sns\inea streşinarul. Chituşele laterale
• Dicţionarul limbii literare conlemporanc, voi. IV, p. 368.
• La fel tăceau şi romanii, cf. 1'. Las cu, Cum trăiau romanii, 1965. p. 24.
• Denumire datll pentru prima oară ln literatura de specialitate de colegul P.

o.

t. p. 181.
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d. Casa esle perpendiculară pe uliţă, iar şura este construită în continuarea casei (fig. 1 D).
Primul mod de aranjare a construcţiilor în cadrul cur(ii este caracteristic
gospodăriilor transilvănene cu construcţii mai vechi şi este probabil legat de
dimensiunile proprietăţii intravilane care erau relativ mari şi permiteau o
oarecare drzordine în modul de aranjare a construcţiilor, casa permiţînd
totuşi o supraveghere a lor. Restrîngerea suprafctei proprietăţii intravilane
ca urmare a împărţirii ei între urmaşi aduce cu sine ş i-o anumitrt ordine în
modul de aranjare a construcţiilor în cadrul cur\ii care este acum precis
delimitată. Şura perpendiculară pe uliţă este des întilnilă în gospodăriile
mai noi din aşezările răsfirate ş i-n gospodăriile cu curte dublă maramureşene.
Şura paralelă cu uliţa, în fundul curţii, este caracterislică gospodăriilor mai
noi din aşezări l e adunate şi gospodăriilor aduse la linie prin măsmi administralive. Lăţimea proprietăţii intravilane fiind mică, şura desparte curtea ci<'
grădină, iar pria felul în care sînt dispuse construcţi ile în cadrul cm\ii aceasta
tinde să se transforme în curte închisă. Aşezările de colonişti şi unele aşezări
româneşti din apropierea lor au ş ura construită în continuarea casei.
Fiind o construcţie ce îndeplinea funcţii deosebit de importante pcnlru
economia 'ţărănească, şura trebuia să satisfacă anumite cerinţe legale de>
muncile ce se desfăşurau în ca. Deoarece îmblătitul se făcea de obicei toamna
şi uneori iarna cu îmblăciul, şura lrebuia să asigure un loc de adăpostire
uscat pentru cereale, lucru cerut de altfel şi pentru furaje, şi un spa\ iu adecvat
desfăşurării acestei munci, adică un spaţiu în care să se poată aşeza snopii
cc urmau să fie îmblătiţi, în care să se poată produce curentul de aer necesar
separării boabelor de griu de pleavă atunci cind se vintura. Pentru a oferi un
spaţiu uscat pentru depozitarea cerealelor şi a furajelor, şmile aveau aria
păstrată în condiţii bune tot timpul anului. Aria se făcea, adică se lipea fa\a
şurii, cu un amestec de lut şi bălegar4 (care după uscare devenea foarte rezistent) în fiecare an înainte de a se aduce cerealele. Pentru a permite depozitarea unei cantităţ.i de furaje cît mai mari, acoperişul şu ril or, - învelit fie
cu ţiglă, fie cu paie, - era foarte înalt. ln funcţie de modul în care şura îşi
îndeplinea rolul de adăpost pentru cereale, furaje, în func\ie de aria de îmblătit
şi de zona geografică în care s-a construit, ea a cunoscut mai multe forme.
Cea mai veche formă, păstrată încă în satele din Cîmpiaw Transilvaniei
şi din zona Dealurilor Clujului, este şura de îmblătit sau şura cu trei glrbe 6
(fig. 2). Gîrba este un clement conslructiv format din doi stîlpi ce se ridică
de pe talpa construcţiei şi-o bîrnă ce-i leagă în partea superioară. Pentru a
rezisla împingerilor exercitate de acoperiş, gîrbele aYeau în partea superioară
două contrafişe ce se prelungeau în unele cazuri pînă la talpu, iar pe la mijlocul
stîlpilor, spre exterior, cîtc o chiluşe ce susţinea streşinarul. Chituşele laterale
• Dicţionarul limbii literare contemporane, voi. JV, p. 368.
• La fel făceau şi romanii, ct. N. Las c u, Cum lrtiiau romanii. 1965. p. 24.
• Denumire dată pentru prima oară 1n literatura de spccialilole de colegul P.

o. c. p. 181.
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erau formate dintr-un stîlp paralel cu stîlpul gîrbci, ridicat de pe ta l pă (fig. 2 C)
o contrafişă paralelă cu talpa pe care este fixat strcşinarul. Stilpii chi tuşei
mărginesc pereţii laterali ridicaţi de pc cele două tălpi laterale, ce sînt formaţi
din bîrne sau nuiele. Şura cu trei gîrbe este compusă dinlr-o parle centrală
şi patru puiucuri laterale (fig. 2A). Partea centrală, spaţiul delimitat de stîlpii
celor trei gîrbe, are dimensiuni mari şi servea pentru îmblătitul cerealelor
şi vîn turatul lor. ln perioadele în care nu se efectuează asemenea munci în
şură se ţin carul şi uneltele agricole. Puiucurile laterale, spaliile formate între
pereţii laterali, chituşe şi partea centrală, au dimensiuni mai mici ş i servesc
pentru depozitatul snopilor pînă la imblritire6 , sau pentru uncie unelte. Şura
n-are pod. Acoperişu l în patru ape are apele de pe !alurile înguste la nivelul
glrbelor şi este învelit cu paie sau trestie'. Căpriorii acoperişului se sprijină
în partea superioară doi ci te doi şi sînt susţinuţi de cununa fi xată pe cele
trei gîrbe şi de strcşinarele care sint ele fapt tot o cunună fixată pe cele trei
chituşi. Şu rile de felul acesta servesc numai pentru adăpostirea cerealelor şi
imblătit nu şi pentru depozitatul furajelor. Poiata8 este o conslruc\ic separată
în cadrul cur\ii cc serveşte pentru adăposliren animalelor. B construită din
birne dispuse în straturi orizontale sau în căţei şi are la capăt un mic şopru
pc•ntru adăpostirea furajelor cc erau date ca hrană animalelor. Furajele erau
păstrat(• în aer liber în şure sau stoguri şi numai în măsura în care apăreau
nc,·oi de consum erau duse în şopru.
Necesitalea unui spa~iu acoperit lingi\ poiată pentru npărarca furajelor
ele intemperii, reducerea suprafeţei proprietăţii intra\ ilane - care nu mai
permite ridicarea unui număr prea mare de construcţii - au dus la alipirea
~urii de poiată, dînd naştere tipului de şură cu două gîrbe. Şura propriu-zisă
se• micşorează ca dimensiuni, iar prin alipirea ei ele poiată acoperişul primeşte
o dezvoltare transversală faţă de axa ei. Pereţii şurii sînt construi ~i în general
clin acelaşi material ca şi cei ai poieţii şi au aceiaşi înălµmc cu ci, din care
cauză acoperişul coboară mult peste ei.
Cca mai simplă formă a şurilor cu două gîrbc este cea deriva Lă din şopru
de lingă poiată, căruia i s-a adăugat două gîrbe (fig. 3 .\). Prin adăugirea gîrbc•lor s-a rezolvat problema accesului carului încărcat în şură şi s-a mărit
~i spatiul de depozitare a furajelor, deoarece podului poieţii i-a fost adăugit
podul ş urii amenajat deasupra celor două gîrbe. Pentru a fi mai rezistent,
podul şurii are construit în partea dinspre poială jugul cc suspne grinzile
transversale. Jug este termenul popular ce desemnează elementul constructiv
format din grinda fixată pe capetele celor două gîrbe şi pe nişte stîlpi scurţi
cc sint ridica~i din loc în loc de pe cununa podului poie\ii (fig. 4). Prin construirea jugului, pe lingă faptul că se măreşte rez i sten~a podului, se permite manipularea furajelor în cele două poduri construite la nivele diferite.
şi

• P. i\f u r c ş an, o. c. p. 182.
7
Mol ales tn solele din Clmpla Transilvaniei.
Folosim termenul de poiată deoarece el este tnt1lnit tn toate satele din Trausilvanio, pe
clnd denumirea de grajd tn uncie sale din Sălaj se !nţelegc cămara de alimente.
• P. :\I u re ş an, o. c. p. 182.
1
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Fig. 3. Şura cu dou3. gîrbe: A. Şura din Be<leoi; B. Şura cu puiag din Calda de
Sus; C. Şură din Secuime.

https://biblioteca-digitala.ro

I

Fig 4.

Şură

de zid: A. Planul; B. Schelelul acoperişului; C.
sală prin şură; D. Scheletul jugului.

14'

https://biblioteca-digitala.ro

Secţiune

transver-

212

O a doua formă a şurilor cu două gîrbe este şura cu puiag (fig. 3 B).
Ea a luat naştere probabil prin adăugirea la poiată a celor trei gîrbe de la
şura cu trei gîrbe, de la care pă streaz ă ş i puiucurile laterale. La ş urile vechi
pereţii puiagului sînt de aceiaşi înălţime cu cei ai poieţii şi din acelaşi material.
Porţile sint delimitate de cele două gîrbe şi inlrii în acoperişul de paie. Că
priorii acoperişului sinL susţinuţi de cununa poie~ii şi a puiagului, iar pe porţiun ea celor două por~i de cele două girbe. Spa~iul de depozitare a şurii a
crescut prin construirea puiagului care, fie că este acoperit, fie că este liber,
serveşte pentru depoziLaLul furajelor. Jugu l de la prima formă de şură a dispă
rut, podul ş urii avînd grinzile dispuse perpendicular pc axa co n strucţi ei,
fiind susţinutr de cea de a treia gîrbă care se numeşte meşlergindi'i. Şurile
îşi menţin în continu are aria pc care se îmblătea şi cele două deschideri libere
pentru produ cerea curentului de aer necesar vînLurării. Spaţiu l de depozitare
a şurii va c rcşlc prin ridicarea pereţilor poieţii ş i a puiagului la nivelul gîrbelor
(fig. 3 C). în aceste cazuri căpriorii acopNişu l ui sint suspnu~i de cunună care
este una singură pentru întreaga constructie. Girba se păstrează în continuare
pe porţiunea porţilor.
111 momcnLul în care paiele sînt înlocuite cu ţigla ca material învelitor
al acoperişului structura acestuia suferă unele modifi cări. Acoperişul tradi~ional în palru ape este înlocuit cu cel în două ape ce arc căpriorii susţinuţi
de g rinzile transversale (fig. 5 C şi D). Cele două latmi înguste ale acoperişu
lui - fundurile - sîn L acoperi le fie cu scinduri fie cu o leasr1 de nuiele. D acă la
acoperişurile în patru ape gri nzile podului putrau fi aşezate oricum, la cel
în două ape nu pot ri aşezate decit perpendicular pe lungimea construcţi<'i,
deoarece căpriorii sînt susţinuti de capelele lor. Acoperişul rămîne în continuare foarte înalt - 18 rînduri de ţiglă - putinei adăposti o marc cantitate
de furaje. Deoarece podul poiclii răm îne în continuare mai jos clecit cel al
şurii, iar grinzile ce susţin căpriorii sînL [ixaLe pe cunună (care este una singură
pentru întreaga construcţie, împiedicînd desnişurarea în bune condiţiuni
a unor munci în podul poieţii). s-au construit două juguri (fig. 1 B). Jugul
este compus dintr-o grind ă de dimensiuni mai mari ce este fixală cu un capăt
pe cununa peretelui, iar cu celllialt pe prima grindă a podului şurii. la această
grindă sînt introduse mucurile grinzilor ce suspn căpriorii. Prin construirea
celor două juguri - de-o parte şi de al La a podului - s-a eliminat o parte
însemnată diu lungimea grinzilor, ceea cc permite desfăşurarea muncilor
în bune condiţii în podul poie!ii.
La şurile mai noi puiagul a fost transformaL într-un al doilea adăpost
pentru animale. In satele din sudul Sălajului puiagul este amenajat drept
bucătărie de vară.
, Acestea au fost principalele forme de şuri îutîlni Le pe teren în marea
~joritate a satelor transilvănene. Am luat girba ca element de bază în clasificarea lor, deoarece fiind considerată element de bază al şurilor de îmblătit
din Cîmpia Transilvaniei, ea a fost urmărită specia l în satele din zona Dealurilor_Cluj ului, Maramureş, Năsăud, Bihor şi Zarand, unde a fost înti l nită pre-
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tutindeni. Deş i nu este consemnată în literatura de specialitate cu această
d enumire, gîrba (elementul conslructh·) este întî l nită şi la şurile din Ha\egt0 ,
şesul şi dealurile Mureşului 11 şi Codru 1 ~. Prezenţa gîrbelor este absoluL necesară
pentru ridicarea aco p erişului pc deschiderile libere ale şurii ş i pentrn accesul
carului încărcat în şură din care cauză ea se întîlneşte la toate tipurile de şuri.
Dacă la şurile cu trei gîrbc aceste susţin întregul acoperiş, la restul susţin
numai porţiunea de deasupra spaţii lor libere. Ca o re miniscenţă a tă l p il or
girbelor ele la ş urile de lemn, găsi m şi la cele de zid o talpă scurtă prinsă în
perete de pe care se rid i că p iciorul gîrbei.
Io satele din N-V Transilvaniei - zona Codru, Chioar, Sătmar - se
întîlnesc şurile cu strane sau şurile 11em/eşli 13 . Acestea sînt nişte constructii
masive de lemn ridicate în sislemu l în clifei, care se compun dinLr-o parte
centrală spaţiul de dimensiunile porţii de intrare, delimitat în interior
din loc în loc de stîlpi de lemn ce susţin podul şuri i - şi două păr\i laterale
formale din mai mulle slrane14 • Stranele sint spaţiile deli mitate de pereţii
laterali ai şurii şi stîlpii pfirţii centrale ce serveau pentru depozi tarea unor
produse agricole. SLranele sînt acoperi te cu un pod - plasat mai jos decît
podul şu rii - ce sen·ca pentru depozitatul furajelor. P oiata era o construcpe
separată în cadrul curtii. O formă evoluată a şurilor cu strane t>ste era care are
stranele de pe o parlc transformate în poiată pcnlru anima le, iar stranele de
pc parlca cea l altă în cămări pentru produsele agricole. O caracteri stică a
şurilor cu strane din Codru şi Chioar o reprezintă por\ile decorate de şură .
:\Iolivclc decorati\•c geometrice din scînduri traforate sînt aplicate pe porţi
în frize pc unul sau mai multe rcgistrr 15 • Foarle probabil că sub influenţa lor
s-a început decorarea por\ilor de ş ură şi în Lăpuş, sudu l Să l ajului şi chiar în
i\laramu rcş.

Alăl uri de Lip urile de ş ură descrise mai sus, caracLeristicc zonelor în care
cu llura cerealelor arc o pondere importantă în ocupaţiile locuilorilor, în zonele
de munte - unde condi ţii!C' de climă şi terenul nu permil cultivarea cerealelor
deciL în condilii mai grele - înlilnim şurile poligonale. cunoscute de localnici
şi sub denumirea de ~ură de îmblătit, şură cu gurgui 18 sau şură cu altari17 •
La origine acl'ste şu ri nu sînt altceva decîl „o transpunere în lemn a unor
tipuri circulare stră\echi" 1 ', care serveau pentru adăpostirea animalelor şi,

•• FI. Stă n cu Ie s cu, Ad. G he orgi u, P. Pe l re s cu, Arhileclura populară
romaneascll din regiunea Jlunedoara, 1956, p. 35.
" !blei. p. 85.
11 H.
F o r m a g i u, S. S l a n ci u, o. c. p . 556.
13 I.
I u r a ş c i u c, Arhllulurct popular(! din zona etnografică Codru şi obiectele decoralive
de i11lerior, tn Satu Jllare Studii şi comunici'tri, 1972, p. 323.
" Denumire comunicată ele prof. Leonli11 Ger~ariu, pentru care ţin sll-i mulţumesc ş i
necastă

cale.
" V. B ul ură, .4dăposlurile lm1fiorare din Taru 1\10/llor, tn AMET pc anii J962 - 6,J,
p . 3 18.
11 JJ.
For m a g I u, S. S l a n ci u, n. c. p . 557.
11 Dc11 u mirc intllnilă ln unele sale din ;IJ-\ii Apusenf.
11 \ '.
B u l u r li, o. c. p. 34.8.

pc
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uneori, chiar a oamenilor. Conslrucţii
circulare din nujele au fost ridicate î n
Transilvania alît pentru adăpostirea
animalelorl 9 - şu ra roată - cît ş i
penlm 0:11neni - coliba ro ată 20 •
Conslructiile circulare păstrate p e
t eritoriu l patriei noastre sînt de dou ă
fl'luri: a. construcţii la care acoperi şu l
formează împreună cu pereţii o singură
uni tate tehnică ş i b. construclii la care
acoperişul ş i pereţii sînt de două uni- I
tăti dislinclc. Prima categorie de construcţii reprezintă forma cea m ai veche
a adăposlurilor omeneşti 91 , care se mai
păstrează sub forma surlei pc o arie
cc cuprinde zo nele carpato-balcanică
ş i nord-curo- asi atică- a m eri ndi a n ă 22 •
Şurl a este o înjghebare exlrem de s impl ă
şi nccosLisiloare cl in lemne (fig. 6), dispuse în aşa fel încît să asigure o bază
circulară ş i un aco p e1iş în formă de
con. Jnunele cazuri peste lemnele surll'i
F1ig. 6. Şurlă.
sînl puse paie sau resturi d e furaje
care-i asigură un caracter de adăpost mai pronunţat. Etnografii sînt de acord
că nevoia de spaţiu 23 a dus la apariţia celei de a doua categorii de adăpost
la care pere\ii sînt separa\i de acoperiş, care nu sînt altceva decîL o formă
evoluaUi a construcţiilor clin prima catcgorie2'1 • Da că admilcm teoria potrivit
căreia locuinl a dreptunghiulară coresp unde unei p erioade mai Lîrzii locuirii
oameni lor în colibe circulare, ca un nport nordic ce se suprapune vechii culturi
preindocuropcne mediteraneenc 25, a Lunci coliba poligonală în Lîlnită în Polonia26 (fig. 6) şi în general fonnclc poligonale pot fi considcralc ca un rezultat
firesc al accslei interferenţe, mai ales alunei cind materialul de construcţi e
este bîrna iar sistemu l de construclic csle cel în straturi orizon talc. Dacă neYoia
" 'fin s:l muJ\umesc şi pe aceaslll calc colegului Ioan Godea pcnlru informaţie ~I fotogra(ille
la di~pozi \ie.
•• (~<'org e ta J\I or aru Pop n, 1\ddposliiri temporare din cuprinsul să/Clşelor bă·
nălenc, tn JIM, ur. 5, 1966, p. 452.
11 I. C h e I c c a, Asupra surlei ca ac/dposl elementar omenesc, ln .H11:rul Salului, Studii
şi cerceldrl, 1970, p. 65.
11 I bidcm, p. 66.
n l bid. p. 65 unde se dă ş i bibliografic.
u I bldem.
11 I bldem, p . 64.
" J o n Ol c ni k, Prspevak k po::nanfu :i110/a lesnych rabolnikov 11 oblasli 11ysoke Talry,
1n Sbornll; Slo11lsckollo J\'ardneho "1 u:ea, 5. 1961, fig. 6.
pu~e
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Fig. 7.

Fig. 8.

Colibă poligonală.

Şură poligonală :

A. Polonia; B. Slovacia.

de spaţiu în jurul vetrei, care se găseşte în mij locul colibei (ca la locuin\.ele
circulare) explică forma ei poligonal ă, alunei aceeaşi nevoie de spaţiu pentru
desfăşurarea îmblătitului cu îmblăciu l şi a vînturaLului semin!clor a determinat
ş i apariţia şurilor poligonale. Iniţial şurile poligonale au avut doar funcţia
de adăpost pentru cereale şi loc de imblătiL 27 , udăposturile pentru animale
fiind separalt'. Şuri poligonale separa le de poiată se mai păstrează în Polonia~ 7
şi Slovacia28 , unde întîlnim forme octogonale şi hexagonale cu muchie în virf
(fig. 8). în Transilvania nu se cunosc, cel puţin pînă acum, astfel de şuri,
formele hexagonale cunoscute reprezintă o formă evoluată (fig. 9), reprezentînd contopirea a două conslrucţi i cu funcţii distincte, şura şi poiaLa.
Func~ia iniţi ală a şurilor poJigonale reiese şi din cxislenţa in hotarul comunei
AYram Iancu a unei construcpi - şură - de lemn hexagonală pc o fundaţie
de piatră în care era amenajat adăpos lul pentru animale. încăperi l e conslrucţici, acoperite cu paie, erau accesibile numai prin Lreple de piatră, fiind folosi le
V. B u l o r 11, o. c. p. 35J.
u I c r z y C s n j k o w s k i, Z baclan nad budownich wen wiejkim, ln Rocznik .'Uuzeum
l:."lnogra{iczt!JO w I\rakovie, 2, 1967, p. 96.
11
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pentru adăpostirea produselor şi a furaj elor29 • Dac ă urmări m aria de răspînd i re
a şuril or hexagonale t ran si lv ă n ene - Ţara Moţilor (zona Abrud ului, bazinul
Zlatnei , zona muntoasă a Zarnndulu i şi J\loc ă nimii 30) - observăm că ea coresu E man u c I Bal as, Y I a di m
Crsky Lid 195,J, p. 164.
1o V. Butur ă,
o. c. p. 351.
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pundc zonelor în care agricultura monLană a avut o largă răspîndire, iar
imblălitul cerealelor se făcea cu îmbl ăciul. Condi\iile de climă şi sol au impus,
pentru ca agricultura să fi e cit de cit renlabilă, ap ariţ i a unor a d ăposturi
temporare, atîl p enlru rccolLl1 cîL ş i pentru oameni. Furajele adunate pe timpul
verii se consumau pe loc, ob ţi n indu-se îngrăşămintele n a1 urale de care aveau
nevoie pentru îngrăşarea pămîntului. Acoperişul de paic al şu ril or vechi a
fost înlocuit cu şin dril a pe măsura decăderii agriculturii montane, iar forma
poligonală a fost înl ocuită cu cea dreptung hiularii.
Din cele arătaLe mai sus rezultă că şura a cunoscut o varieta te de forme
legale de modul în care ea satisfăcea necesităţile economici ţărăneşLi. Aria ele
ruspîndire a diverselor Upuri de şuri (fig. IO) este strîns l egală de modul de
practicare a agriculluri i şi creşterii animalelor la români. Credem c ă cerce Lă rilc
viitoare asupra acestor construcţi i economice vor contribui la delimitarea
mai exactă a diverselor t ipuri înainte ca unele să di spară compkl.

n Ibidem.
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CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF BARNS
TRANSYLVANIA
(Summary)

Thc author presents a contribution to the knowledge of barns in Transylvania, the first of this kind in the Roumanian literature. After showing the
place the barn may take within the peasant household and its functions,
the author makes a classification of the main barn types.
There have been distinguished the following barn typcs: a. the barn
with three „gîrbe" (supporting frames); b. tbe barn with two „gîrbe" having
the variants: 1. simple; 2. with „puiag" and 3. with elevation of the stable
walls; 3. the circular barn and d. the polygonal barn.
The author's opinion is that the investigation of this economic construction will guide to a more exact delimitation of the spreading area of differcnt
barn types before the time when they would be completely replaced by modern constructious roade of brick.
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OBIECTE CERAMICE DE CAPACITATE DIN CENTRU
DE OLARIT V AMA
I.

IUR AŞCIUC

In colecţia de ceramică a l\luzeului judeţului Satu \lare se păstrează
mai multe obiecte ceramice de capacilale provenile in cca maj marc parte
dia cenlrul de ceramicri Vama.
Aceste obiecle constă din: ulcioare mari intre 5 - 10 litri - pentru vin
sau ţuică, Yase pentru murăluri, vase pentru oţet sau unLdelemo, vase penlru
pregătirea alimentelor; „vase de foc" (oale pentru fiert sarmale, supă), vase
pentru conscrYarca sau păstrarea alimentelor: magiun, untură, murături),
şi lighiane castron. Aceste obiecte au fost achiziţionalc', cu precădere din
urmăloarele loealitti\j: Vama, Racşa, Oraşul Nou, Negreşti-Oaş, Rcmetca
Oaşului ele.
Unele din aceste categorii de obiecte sînt menţionate sporadic în literatura
de sprciatitalc, fără însă să li se consacre un studiu special, deşi varietatea
şi valoarea lor arlistică este de necontestat1 •
Recipientele pentru vin sau /uică din cadrul vaselor ceramice ele capacilate,
pe lîngă desLinapa lor casnică au şi o valoare arlistică deosebită. Se poate
afirma, că de multe ori această latură se situează, ca şi în cazul „olurilor de
năna~i", produse în centrnl Vama, pc prim piau.
Corpul ulcioarelor pentru vin sau ţuică, foarle bombat, este asemănător
cu cel al .,olurilor de nănaşi" 2 • Diferă însă forma gurii care la ulcioarele pcn tru
vin sau ţuică este ci rculară, la unele cu cioc, fără ciur şi bilă in interiorul vasului.
'finind seama de destinaţia lor remarcăm, la ulcioarele de vin sau ţuică,
loarla lată, întărită printr-un decor alveolar, dispus în lungul ei, spre deosebire
de „olurile de nănaşi", oferite naşilor de către fini care au întotdeauna toarta
tubulară ş i sînt folosite pentru dusul apei la cîmp. Tot din această cauză,
precum şi a volumului mare al acestor vase (u nele aj ungînd la peste 15 l), toarta
decorată cu brîie nu este prevăzută „cu ţîţă".
Denumirea acestor ulcioare nu era aceeaş i peste tot, în unele localităţi
ele se numeau ulcioare pentru vin, iar în altele pentru ţ u ică, după cum şi
î ntrebuinţarea lor depindea de particu larităţile casnice locale. 1n cea mai
1 Barbu S I ii t I ne anu, Ceramica româneasccl, Buc., 1938, p. 127; T n n c r cd Bă
n ă ţ ca nu, Ctramica populară din Ţara Oaşului, Buc., 1958, p. 10; Arta populară din R.P.R.,
Ctramica, ESPLA, 1958, p. 173.
• Ta n c r cd B ii n ă ~ea n u, op. cil., P• 21.
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mare parte, ulcioarele mari de Vama din colecţia de ceramica a muzeului
sînt smălţuite în interior şi extNior, în afară de circa 4- 8 cm din
porţiunea inferioară. Două dintre aceste ulcioare sînt smălţuite în înlrcgim e
în iuterior şi exlcrior. Smăl\uirca s-a făcut direct pe corpu l vasului, fără
angoba re.
lmpodobirca ulcioarelor mari de vin sau ţuică, de Vama, conslă în primul
rînd din aplicaţii în relief aşezate pe su p rafaţa exterioară a vaselor, iar în al
doilea rinei din ornamcnle realizate cu cornul sau pensula (ca şi în cazul
piesei cu nr. de inv. 316). E lementul decorativ dominant es le brîul. Rostul
său şi cel al allor clemente în relief, pe ulcioarele de vin sau \uică, precum şi
pe ceramica de capacitale în general, esle dublu - de întărire a rezistenţei
vaselor şi ca clement dccoraliv (pl. XXVIII/ l, 2). Brîul poate apare întreg
sau pe jumătate . Jumălatea ele brîu ca clement decorativ se foloseşte mai
ales la vase mari, de peste 15 1, la care repetarea brîului întreg ar duce la monoLonie ş i la diminuarea aspectului estetic. Jumătăţile de brîie duble, cu o linie în
relief între ele, apar mai des pe partea cea mai bombată (Jnijlocul ulciorului ),
iar cele simple, în partea superioară a vasului, şi sînt delimitate pe o parte
cu un val în relief. Jum ătatea de brîu poale să apară ş i în combinaţie cu m olivul torsadei, în p o rţiune din jurul gîlului. Aforă de cele trei elemente decorative - brîu într<'g, jumătate de brîu ş i torsadă, - pc ulcioarele mari mai
pot să apară şi allc elemente în relief, ca de pildă cele de forma unor cirlije
curbe cu linii transpuse oblic (pi. XXVIII/3, 4). P e lingă ornamenlele aplicate în
relief pe ulcioarele de vin sau ţuică de Vama sînt prezente ş i cele vegetale
realizate cu cornul sau pensula. Acest moliv vegetal de p e ulcioarele mari
de Va ma reprezintli pomul vieţii, într-o manieră apuseană foarte stilizată 3 ,
(pi. XX IX/ 1). Ultimul element ornamental, cel al cercurilor concentrice şi
al valului, este reali zat în tehnica zgrafitto, de tradi~ie bizantin ă.
Organizarea acestor element e ornamentale pe supra faţa vasului depinde,
în primul rînd de v olumul acestuia, iar în al doilea rînd, de priceperea artistică
a meşterului olar. Cu cit în să volumul este mai mare, cu atît va fi mai mare
ş i suprafaţa care va trebui să fie ornamentală ş i întftrită. Ulcioarele de cap acit ale mai inică, între 5 şi 10 l, au ca motiv ornamental brîul transpus în formă
circulară sau o ndulată, în partea superioară a acestora (fig. 1 şi 2). La ulcioarele de 10 I aceste două forme de brîie pot. să apară împreun ă (fig. 3), so 11
numai cel de formă circularrt completat cu motivul cîrligului tăiat cu linii
oblice (fig. 4). Ulcioare le de peste 10 I sîn L cel mai mulL ornamen late ţ; i c11
clemente ornamentale foarte variate (fig. 5). La mijloc, (de jos în sus), apar:
motivul torsadei, cercu l concen trie în relief, jumătate de brîu, sau două
rînduri de brîj e cu bumbi în relief de aceeaşi mărime ca şi brîielc de la mijloc,
toalc înconjurînd vasul de jur-împrejur (fig. 6, pi. XXIX/2). Pe por\,iunea
cuprinsă înlre acesle ornamente şi gîlul vasului, la ulcioarele mari de peste
10 l pot să apară: brîul întreg sau jum ăta te de brîu mărginit p e o latură de
o linie în relief, ambele în formă şerpui tă, sau numai brîul în formă de linie
sr1tmărean

' Pa u I Petrescu, Motive decorative celebrt, Buc., 1971, p. 53.
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Fig, 1. Ulcior cu brîul transpus sub
formă circulară.

Fig. 2. Ulcior cu brîul
transpus sub formă ondulată.

Fig. 3. Ulcior cu brîul transpus s·ub formă drculară şi ondul-ată.

1'~ig. 4. Brîul sub formă ondulată
completat cu cel sub formă de cîrlige.

J
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frîntă, avînd în spaţi il e create cite un rind de bumbi. Uneori acest ornament central poate să apară în partea superioară, la gît. fi ind mărginit
de unul sau de mai multe brîie (fig. 7). Tot în această porţiune, dar cu
ceva mai jos, sîut aplicate inscrip~ii conslînd din - numele şi prenumele olarului - întreg nu prescurtat. - numele şi prenumele aceluia căruia i-a fost destinat, ca şi data (ziua, luna şi anul) cînd a fost realizat ulciorul. Astfel de înscripţ.ii apar pe două ulcioare din colec~ia muzeului sătmărean, da tinei din anul
1891 şi din 1898, precum ş i pe alte obiecte ceramice de capacitate. Spre deosebire de restul ornamentelor care sint aplicate în relief. aceste inscripţii sînt
redate pri n zgîriere. Atunci cînd numele şi prenumele olarului apar singure
şi sub formă de iniţiale, inscripţia este redată în relief sau pictată cu cornul.
Ornamenlica ulcioarelor realizată în tehnica zgîrierii constă dintr-o linie în
zig-zag, plasată la mijloc şi din mai multe c<'rrnri concentrice (circa 4), toate
puse în imediata apropiere a gîl ului (fig. 8).
Toate ulcioarele din colecţi a de ceramică a )luzeului judeţului Salu "\lare au
ornamentaţia plasată în partea de sus a vasului spre deosebire de cel amintit
de Barbu Slătinc::mu \şi încă un exemp lar dintr-o colecţie particulară, a cărui
ornamentică în brîu cuprinde cea mai mare parte din suprafaţa exterioară
a ulciorului. In primul caz organizarea cîmpului ornamental se desfăşoară
între două brîie de forn1rt circulară, unul sus, inr celălalt jos, unite între ele
cu brîie verticale, la disLnn~e egale. În cel de al doilea caz ornamenla~ia cuprinde \'asul în intregimc, de la gură pînă la fund, şi constă dintr-un brîu
circular la mijlocul vasului, iar altul în partea superioară, în poziţie obli că,
ca şi brîie verticale dispuse la distanţe egale, c<'le de sus fiind continuate şi
în partea de jos, pînă la fund.
Gilul ulcioarelor de Yin sau de ţuică este relativ scund, de 6,3 - 8 cm,
iar gura circulară cu sau f5ră cioc, de un diametru între 2,5-5 cm. Elementele
ornamentale constau din briie cu sau fără alveole, inele, torsade şi apar indcosebi la contactul gîtului cu partea bombată a vasului, in locul de fixare
a lorpi de giL în imediata apropiere a gurii. Acest ultim clement, redat printr-un
cerc în relief, este folosit şi pentru aslupar<'n (legarea) cît mai ermetică a
ulcioare lor. Ulcioarele cu o gură mai marc (circa 9 cm) şi cu cioc nu se astupau.
Tor~ilr au formă de semicerc şi sint proporţionale cu mărimea vasului.
Spre deosebire de torţile „olurilor de nănaş" acestea uu au „tîtă". Sînt ornamentale cu brîie, cu unul sau cel mull două, ş i cu linii in relief. Brîiele, în
partea ele sus, înconjoară gîtul, iar în partea de jos se termină în spira lă
dublă.

Gama de culori a ulcioarelor este redu să, consLînd din: cafeniu închis,
care poale merge pînă la negru, cărămi ziu ş i cărămiziu deschis, precum şi
un verde foarte şters. Motivul pomu lui vieţii ap:ue redat prin verde închis
şi alb.
Vase pentru murături. In co lecţia de ceramică a .Muzeului j udeţului Satu
Mare se p ăstrează un singur vas de murături provenit din centrul de ol ări t
• B ar b u S l i\ tine n nu, Studii de arid popu/ard, Buc., 1972, p. 199, Cig. 59.
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Fig. 5. La ulcioarele de peste 10 I afară
de briul transpus sub diferite forme,
pentru completarea spaţiului se folosesc bumbi, anul· realizării ulciorului
(în relief), inţiale numelui şi prenumelui olarului etc.

Fig. 6. Pe lîngă elemcntole decorative
amintite la :fig. 5, pe suprafaţa exterioară a ulciorului, mai pot să apară
şi altele ca: moli vui torsadei, cercu I
concentric in relic!,
jum..3.tate de
brîu etc.

Fig. 7. Motivul brîului întreg sau jumătate de briu mărginit rPe o latură
de o linie în relief.

Fig. 8. Afară de ornamente în relief
la Vama s-au lucrat ulcioare şi cu
ornamentaţie
realizată
prin zgîriere.
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Vama (pl. XXIX/2). Forma acestui vas este ovoidală, amintind-o pe cea a
amforelor greceşti. Vasul, (avînd capacitatea de 151) are două torţi în semicerc,
foarte bine proporţionale cu corpul acestuia. Este smă lţuit în interior ş i
exterior. Din dimensiunile vasului amintim: înăliime 41 cm, 0 vasului 30 cm,
0 gurii 10 cm (gîtul scund, continu ă tradiţia ce lui de la ulcioare), 0 fundului
15,5 cm. Grosimea pcre\ilor esle de circa 7 mm. Culoarea vasului este cafon iuinchlsă. Spre deosebire de vasele de murături de Oboga 5 , la acest vas de Vama
nu apar nici un fel de ornamente. P e una dintre torli este in cizată cifra patru
arab. Presupunem că ar fi vorba de numărul formei de calfă 6 •
Dintre vasele pentru o/el sau, în unele cazuri, pentru untdelemn, provenite
din centrul de olărit Vama, la muzeul sătmărean se păstrează, de asemenea.
doar un singur exemplar. Vasul are culoarea cărr1mizie, o capacitate între
10 - 12 I, şi următoarele dimensiuni: înă l ţime 42 cm, 0 vasului 25 cm, 0 gurii
3 cm. 1n general forma aceslor vase este aproape cilindri că, puţin bombată
în partea superioarii, cu gîtu l foarte scund, iar gura prevăzută cu un clop cu
fileL (pi. XXIX/3).
Oale mari penll'u {i eri. Aceste vase mari p ol să ajun gă pînă la 40 de I.
Oalele mai Inici de Vama, de circa 10 I, au numai o sin gură toartă şi sînt ornamentate cu molive împănate albe pe fond închis. Cele mari, din care în
co lecţia de ceramică a muzeului se păstrează trei exemp lare: primul cu nr.
inv. 443, datează din anul 1900, cel de-al doilea nr. inv. 461, din deceniul al
treilea al secolului nostru şi cel de al treilea, ultimul, cu nr. inv. 4A5, din 1915.
Exemplarul cel mai vechi şi cel mai marc-de circa 40 I - are următoarele
dimensiuni: înălPme 35 cm, 0 37 cm, şi 0 gurii 25 cm (pl. XXI X/4). După
cum se vede vasul este foarte bine proporţionat. Pentru ornamen tarea şi
sporirea rezisten \ci, acesta esle încins, sus şi jos, cu două brîie care la rînclu l
lor sînt legate cu altele, vcr'licale, plasate pe supra[aţa dintre cele două 1or\i.
.Motivul brîului apare şi pe cele două tor~i a le oa lei. lu afară de acest clenwn l
decorativ, pe una din suprafe\ele cuprinse între cele două torţi apare incizat
anul 1900, martie 6 şi numele meşterului olar, Varadi Iosif. Oala este smăl 
ţuitu în interior, iar în exterior apar doar pete de sma l ~ verde, identic cu cel
din interior. Petele de smalţ credem că au fos t făcute cu scop decorativ
şi din motive de economisire a smalţului. Cea de-a doua oală este cu ceva mai
mică, de circa 30 I. lrnpodobirea ei constă din două brie de formă circulară.
unul sub buză, iar al doilea înspre mijlocul vasului, unite cu briie verlicale
(11 la număr), la dis lan ţe egale. Briiele apar şi pc cele două tor ţi ale oa lei, în
două rînduri (pi. XXX/l). l\.lotivul brîului ele pc această oală este ele proporţi i
mult mai reduse decît cel întilnit pină acuma pe ceramica ele capacitalt din
centrul de olărit Vama. Vasu l arc culoarea currtmizie deschisă ş i este smăl\uil
în interior ş i exterior. Dimensiuni: înăl\,imc 35 cm, 0 29 cm, 0 guri i 21 cm.
U ltima oa lă, cea clin anul 1945" de dimensiuni mai mari decît cea precedentă, este decorată cu 1111 singur brîu ele formă ondulală, pe care ah·eolclc
• Ibidem. op. cil„ p. I 98.
• Ta ac r cd Bănii t C' a

11

u. op. cil. , p. 13.
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apar numai în porţiunea de încovoiere. Brîul cuprinde toată suprafaţa bombată a vasului. ln cele două porţiunj cuprinse 'i ntre Lor ţi, în relief, pe una apare
anul lucrării obiectului, l 9l15, iar pe cealaltă, numele şi prenumele prescurtat
P. G. al meşterului olar, Pal Gheza (pl. XXX/2). Interesant de observa t că ini~iala P este întoarsă, probabil clin moLive ele simetrie. În special la acest din
urmă obiect ceramic de capacitate, la fel ca şi în cazul ornamenticii de pe blide.
se remardi deosebita pricepere a meşterilor olari din Vama de a folosi toate
posibilităţile ce le poate oferi alternanţa diieri telor elemente decorative pentru
a realiza efecte artistice din cele nrni plăcute.
în trecut, în condipilc sistemului de încălzit tradiţiona l, oalele s-au folosit
la fiertul diferitelor mîncăruri: sarmale, supc7 , magiun etc., cu prilejul celor
mai importante evenimente din ciclul de viaţă a omului (botez, nuntă, înmormintare, sau a unor sărbători folclorice, ca de pildă „sîmbra oilor", în cazul
Ţării Oaşul ui, şi altele). După ieşirea din uz a sistemului tradi~ional ele încălzit
au i eşit din întrebuinţare şi oa lele mari ceramice. În prezent ele se folosesc,
în zonele etnografice ale judeţului Satu Mare, doar pentru păstratul peste
iarnă a magiunului şi unturii de porc. Intrucît oalele mari nu se mai fac de
olarii din Vama de mai mulţi ani, prezenţa lor pe teren a devenit foarte rară.
După un timp de întrebuinţare la foc, în special oalele neîmbrînate, în saLele
mai îndepărtate de centrul de olari Vama, se legau (de către oameni specializa p), într-o plasă de sîrmă.
Lighianele-caslron încheie prezentarea obiectelor ceramice de capacitate
create de olarii din Vama şi păstrate în colecţia muzeului sătmărean . Unul
dintre cele trei Iighiane-castron datează din prima jumătate a secolului trecut,
iar celelalle două de la începutul secolului nostru. Lighianul-castron mai vechi,
în comparaţie cu cele de la începutul secolului nostru este mai mic, avînd
forma, ornamentaţia şi cromatica identică cu cea a străchinilor de Hurez.
Tehnica de ornamentare şi unealta - „gaiţa" 8 - cu care s-a realizat ornamentarea sînt, de asemenea, identice, cu cele din Hurez şi Oboga (pl. XXX/3).
Vasul este ornamentat pe peretii interiori cu linii orizontale ondulate, tăialc
în porţiuni egale de linii verlicale. Pentru îmbogăţ.irea compozi~iei cromatice
şi ocolirea monotoniei, aceste ornamente în alb sînt completate pe fund,
mijlocul peretelui ornamental şi în partea superioară, la buză, cu linii în cerc,
de cttloare cafenie. Aceste două culori aşternute pe fondul cărămiziu sint
de un mare efect ornamental. Lighianul-castron este smălţuit în interior şi
exterior pînă la jumătate şi prevăzut cu o ureche ele agă·ţare. Dimensiuni:
înălţimea 10 cm, 0 gurii 38 cm, 0 fundului 17 cm. Celelalte două străchini „lighiane", analoage cu cele ale centrului de la Marginea, sînt de dimensiuni
mult mai mari: înălţimea circa 14 cm, 0 gurii 43 cm, cel al fundului 21 cm~
Ambele sînt ornamentate în interior (pe pereţi şi pe fund) cu motivul garoafei
cu frunză de culoare verde, iar floarea în alb, roşu - pătlăgea pc fond bej,
sau flori în alb şi bej p e fond cărămiziu. Ca şi pe cea precedentă şi pe aceste
E s te r P J i c k o v a, H rncorslvo v Pukanci, 1n Slovenslcy Norodopis, 2/X TI, 196tl. p. J 92.
• P a u I P c L re s c u şi Pa ul S t ha J, Ceramica din llurcz, Buc., 1956, p. 2 ,1.

1
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două străchini mari apar linii în cerc de
culoare neagră, la conlactul pNctc lui
cu fundul, sub buză şi chiar pe buză.
După ultima linie sau înlrr ullimt'le
două apare şi linia ondubl[t. Pe fundul
din interior a unuia dînlre lighianccastron, pe lîngă ornamentul floral
sînt prezcnLe şi ini!ialclc meşterului
„V.G.", iar pe partea exlerioarii a huzei,
motiYul briului. Smal( ul la acesle o bicele ceramice apare aLît în interior cit
şi pe 2/3 din exterior. Pe lingft un•ch('a
dr agă~are, lighian<.'le castron au cite
'
I
'\
/I
două lor~i fiecare (pl. XXX/4).
După prezentarea lui uror obiectelor ceramice de capacitate create
la Vama şi păstrate la l\foz<.'ul judeFig. 9. Ulcică datînd dinainte de anul
\ ului Salu l\farr, conchidem:
1670, ornamentată cu cercuri incizate şi
l.ilcioarele mari de vin sau luică, pe
brîie, descoperit ii la Tîrşol ţ.
lingă roslul lor utilitar, au şi o valoare
artisti că apreciabi lă. Elementul decorativ dominanl pe ceramica de capacitate de Vama este cel al brîului, car(' înain te de srnăl\ui rc era prezent ş i pe
obiecte m ici. D ovada în această privinţă o constituie o ulcică (de circa 1 litru)
i eşită la iveală fragmentar în localitalea Tîrşo l t (Tara Oaşu l u i ) cu ocazia arătu
rilor de primăvară . Ea a servit la ascunderea unui tezaur monetar de argint datînd din noi i 1620-1678 9 • Ulcica a fost realizată, după cum ne indică forma,
calita tea lutului, grosimea pere~i l or şi organizarea cîmpului oroamenlal la Vama, fiind asemănătoare cu obiecte de acrl::lşi gen ele la s[îrşilul secolului XIX
şi încrpuLul sec. XX, ajunse intacte pinii în zilele noast1e.
Ornamentica obiectului conslă din două brîie, unul în parlea răsfrînlă a
buzei, iar al cloil<'a în porţiunea inf('rioară a gîlului, pc fond gălbui. Pe pînlec<.',
în partea superioară, apar, în schimb, mai multe cercuri incizate. Toală
sup rafaţa cuprinsă înlrc accsle cercuri incizak, inclusiv buza vasului esLc
angobată. (fig. 9).
Inlrcbu i nţarca smalţulni n dus ln înlocuirea pc acest<.' vase mici a celor
două moliye ornamentale (brîul şi cercul incizat) cu altele rcalizale cu ajulorul
cornului: cercuri şi buline de cu loan• a l bă sau verde închis pe fond brun.
Forma însă a rămas neschimbată pinii în zilele noastre.
D acă literatura existentă la ora actuală d<.'sprc C<'ramica de Vama ne
permi le conturarea unei imagini asupra acestui ccn Lru ţ; i prod uscior sale
începind cu anul 1770 10 , descoperirea de Ia T îrşo l ţ vine să compleleze această

~------,1'1'

•

Informaţie şi

10

Dr. K 6 s s

desenul primil din porleo colegului Gb. Lnzin.
K fi ro I y, Nepclel es ncplhagyomliny, Kriterion, Buc., 1972, p., 167.
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imagine, cu aspectul ceramicii utili tare ilinain lea în lrebuin ţării smalţului.
.\ceasta cu atîL mai mult cu cît ceramica utilitară, spre deosebire de cca
clPcoralivă, fiind supusă folosirii curenlc', arc o durată de existenţă relaliv
redusă.

lnscrip\iile de pc ulcioare, în afarn faptului că indică unele amănunte
cum ar fi numele ş i prenumele olarului, anul cind au fost făcute, arată că, spre
d<·oscbire de destinaţia dală oalelor lucra le în breslele olarilor, - unde cca mai
mare parte de astfel de obiecte, constiluiau rezultatul atestării in mesNie
a calfelor, - arrstea au fost crcatr ehiar de olari, spre a fi oferite rudelor,
prietenilor, cunoşlin\clor sau ca urmare a unei comenzi. De asemcnC'a,
inscripţiile ne arată ş i dala pînă la care s-a lucrat această ceramicii de capacitate, ca de pildă oala a\'lnd pc ca a nul 1915.
Oalele prntru foc s-au folosit în cadrul unui anumit sistem de incălzire,
Ct'I al cuptorului, în general. Odată cu renunţarea la gă titul mîncării în cuplor,
oalele mari şi-au pierdut înlrebuin\arca, fiind inlocuile cu produsele similare
d<' fabrică. Ceramica de capacitaLc ele \'ama la fel ca şi blidele decorative,
prin care se reflectă cel mai convingător originea bizantină n acestui centru 11
- cu alte asemănări în formă. ornamentaţie, cromatică şi tehnică de lucru
(amintim aici şi de prczen\a Liparului ce se aplică pe bordura unora dinLre
blide) cu ceramica allor centre clin \ara noastră - contribuie, într-un mod
gri'iitor, la definirea caracterului unilar a l artC'i ceramice' româneşti.

11 Har 1> u S I ăl i 11 ca n 11, op. cil .. p. 17:1 - 1i I. ,\rlct populară din R.S. R. Buc., 1958,
p. 1;2; pa u J S l ha I şi Pa u I Pe l r c s cu, Crrumica .~măi/uită românească din Transiluania
Jn SCTA nr. 1 2/l 95(i, p. f>S, Ta n cred Bănii ţ ea nu, op. cil., pp. :iS-:l!J: So pro n i
O Ii, e r, Bi:anci hal6sok a (elsolis:ai /\ eramitlban ln Xcprnj=l l~rlcsiliJ XLl /1959, pp. 115- 140.
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HOHLMASSE AUS KERAMIK -

ZENTRUM VAMA
( Zusammenfassu ng)

Gezeigt werden mehrere grosse Gegenstănde aus Keramik: Topfchen fiir
wein oder BranLwein, Gefăsse fi.ir Gesăuertcs, Gefăsse fiir Essig oder Ol , Gefasse
(Kochtopf) fi.ir in Krautblătter genickelte FleischklOssc, Schi.issel u.a. Das Material hcbt, sowohl dic ki.instlerischc wie auch die mlitzliche Seitc der Gegenstăndc hervor. Es wcrden clie Formen die Farben u nd ornamentale Motiven
der Gefăsse eingehend bcschiseben. Es wird eine allgemcine Ubersicht liber dic
K eramik dieses Zentrums, vor dem Eindringen des Schncdzs (GJ::isu r), gemacht..
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CONTRIBUŢil
ŞI VEGETAŢIEI

LA STUDIUL FLOREI
TERENURILOR DE INTERDUNE
DIN CIMPIA NIRULUI
CAROL KARACSONYI

.\şezată

la partea yestică a judeţelor Satu ~lare şi Bihor, Cîmpia Kirului
o suprafa~ă de aproximativ 27 OOO ha (4), riind continuarea nisipurilor
conlincntale înlinse, dezvoltate preponderent dincolo de graniţa ţării. Relieful
h'riLoriului prezintă un asprct colinar, format din şiruri dr dune paralele,
iar între ele se găsesc terenuri de interdune, l ăţimea cărora vari ază între cîteva
zeci sau chiar citeva su Le ele metri şi care adăpostesc o scri e de albii părăsite.
Cl'lc mai vechi văi d e inLerdunc s-au format în pleistocen, fiind p ărăsite de
apele curgătoare permanente pe la sfîrşitul acestei epoci (7). Mai Lîrziu, în
holocenul inferior începe un proces de fragmentare a acestor albii părăsite,
datorită faptului că în unele zone vînturile au depus cantităţi apreciabile de
nisip 1burător. In urma d eflaţiei, pe alocuri s-au format şi microdepresiuni
caracteristice care de multe ori nu au.şcurgere.
Astfel reţeaua hidrografică a teritoriului a deveni t destul de complicată,
ea riind formată din albiile de interdune şi cele marginale care colectează şi
conduc apele Cîmpiei Nirului în diferite direcţii, dinspre centrul zonei spre
periferic. In zona de nord, o a lbie largă care marcht'ază tocmai periferia Cîmpit•i Nirului ş i care părăseşte nisipurile la pădurea din Urziceni, conduce apele
lcriloriului spre fosta M l aş tin ă Ecedea. De pe teritoriile învecinate ale jude\dor Satu Mare şi Bihor, apele Cimpiei Nirului gravitează spre Valea Eriului,
fii ud drenate printr-o vale care curge spre Văşad (jud. Bihor). In hotarul
comunei Sanislău, la locul numit „Vermeş", se găsesc cele mai întinse mlaştin i
de pe nisipurile din judeţu l Satu )lare, care sînt d renate în direcţia de nord
spre salele Horea ş i Viişoara. La sud de satul Scărişoara Nouă se întinde o
albie largă de interdune, care adăposteşte de asemenea cîteva m l aştini mai
importante.
ln zonele de interdune se găsesc suprafeţe plane sau forme depresionare,
in care s-au instalat mlaştini şi bălţi cu caracter temporar sau permanent,
cu o vegetaţie variată şi caracteristică. în bălţile şi mlaştinile interdunelor
din Cîmpia Nirului există posibilitatea supravieţu .irii un<'i vegetaţii primare,
dalorilă faptulu i că, pînă în ultimii ani acţiu nea omu lui nu s-a făcut aici
atîl de simţ ită ca în celelalte zone geografice limitrofe. Primele l ucrări de
canalizare ale teritoriului efectuate la sfîrşitul secolului trecuL (35)-ale căror
urme şterse se văd la sud de satul Scări şoara Nouă-nu au transformat radical
aspectul hidrografic al teritoriului. Lu crările de hid roamelioraţii din ultimii
ocupă
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ani, efectuate aici şi în zonele limitrofe, au cauzat scăderea
stagnante, iar în uncie locuri bălţile au fost complet secate.

bruscă

a apelor

Observa(ii floristice.
Lucrări

care cuprind date mai ample despre flora Cîmpiei Nirului au
fost publicate de Al.Buia (8), F. Balăzs (1), I. Mathe (12), I. P roclan (20, 22),
Z. Spîrchez şi colab. (!5), I. Resmeriţă şi colab. (27). De la începutul seeolului
pînă în prezent, au mai apăruL cîLeva meniiuni despre flora teriloriului în
mai multe lucrări cu caracter botanic (3, 13, 15, 21, 23, 25, 26). ln ultimii ani
a fost prelucrată în moci sistematic flora (29) şi vegetaţia (28) Cîmpiei Ni rul ui.
Cu ocazia mai multor ieşiri făcute în anii 1970-73 în zona nordică a Cîmpiei Nirului (în special în judeţul Satu Mare, dar atingînd şi jud. Bihor). cercetînd albiile m l ăştinoase, am găsiL cîLeva specii de plante precum şi asocia~ii
nesemnalate din această zonă.
Peucedanum palustre (L.) Mnch. - . în mlaşLinile „Vcrmeş"-ului (com.
Sanislău), în as. Caricetum elalae (Kerner 58) \\T. Koch 26.
Dianthus super bus L. - a fost găsită în două locuri: pe o păşune umedă
în as. Festucetum pratensis So6 38, între satul Scărişoara Nouă (corn. Pişcoll)
şi mlaştinile „Vermeş"-ului şi într-o albie secată la S- V de satul sus mentionat.
Orchis incarnata L. var extensa Hartm. - colectată între Sanislău şi
Ciumeşli, înlr-o albie periferică ale Cîmpiei Nirului, precum şi în unele Lerenuri joase aproape de cantonul C.F.H. de la Curtuişeni.
Spiraea salicifolia L. - esLe cantonală într-o albie secată la sud-est de
satu l Scărişoara Nouă, aproape ele hotarul judetelor Satu Mare ş i Bihor.
Au fost găsi te cîteva exemplare la ID"arginea unui tufăriş, în care predomină
Sa/ix purpurea L.
Fraxinus onws L. - a fost identificată în liziera unei mici păduri, care
se întinde între Resighea (corn. Pişcolt) şi Curtuişeni, ap roape de calea ferată.
Cu toate că, în prezent domină aici Alnus glulinosa (L.) Giirtn. şi Fraxinus
angusti{olia Vahl., iar Ulmus foliacea Gilib. deasemenea este bine reprezentată,
în pădurice nu există terenuri b ăltite sau excesiv umede. 1n aceasLă microdepresiune complet secată, în care se află o bună parle a pădurii, vegetaţ;a
evoluează spre stejăret.
1ntrucît pentru împăduririle din zona Cîmpiei Nirului au fost întroduse,
încă din secolul trecut, diferite specii lemnoase de provenienţă va1~aU:i, flora
nisipurilor s-au îmbogăţit cu numeroşi arbori şi arbuşti cultivaţi. I n ceea ce
priveşte cele două specii lemnoase susmenţionate, ele lipsesc din enumerarea
speciilor introduse de silvicultori (35). Spiraea salici{olia, care în trecut creştea
pe acest nisip continental (32), fost găsită într-un mediu asemănător altor
locuri, unde vegetează spon Lan, ceea ce p l edează pentru rap Lui că ea este
aici o plantă băştinaşă. Fraxinus ornus, care apare în masă la marginea pădu
ricei amintite, atinge aici una din limitele sale cele mai nordice din Romfmia,
ba chiar şi din Europa. Ea are o provenien ·ţă incertă, probabil este suhsponLană,
dar în orice caz este bine înceUtţenită.
Dintre diferitele plante incluse în ridicările' noastre ritocenologice, menţionăm încă patru specii relativ rare, nesemnalaLe în Cîmpia Nirului.
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Pig, l. Răspîndirea speciilor ş asocia(iilor vegetale semnalate în Cîmpi:i
Nirului. Specii: 1 - Peucedanum paulstr·e, 2 - Dianthus .superbus, 3 - Orchis incarnata var, exte11sa, 4
Spiraea salicifolia, 5 Fraxi1ius ornus,
6 -

Cirsîm brachycephalum, 7 - Holtonia palustris, 8 - Tro1lit1s europaeus.
1 Scirpo-Phragmitetum, 2 H11drocha • Stratîtotetum, 3 Nymphaeetum albo-Zuteae, 4 - Carici-Menyanthetum.

1\socia\ii:

Calamagroslis negleci<I (Ehrh.) Br;iuv. - relicl glaciar în Homf1 nia (24) - a
fosl cokclalft în as. Carici-Jfe11ya11//1rl11m So6 (38) 50 la Curlt1i!;>c•ni.

Cinium brachycephalum Jur. fn mlaştina de la C:urlui~c·ni a fost idcnlifical a în as. Carici-Jlenyanlhclum So6 (38) 50, ia r în mla-,li nilr „\'rrme:." - ului
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în as. Caricelum elalae (Kcrncr 58) W. Koch 26, în locurile unde adîncimea
ape) nu a depăşit 20 cm.
Strafiotes aloides L. - a fost găsită la Pişcol t şi la Scă ri şoara Nouă, deci
în acea parte a Cîmpiei Nirului , care din punct ce vedere hidrografic esLe
direct legată de Valea Eriului, unde piuă nu demult această specie era bine
reprezenLată (19). Stralioles aloides a mai fosL cole ctată de noi în jud. Satu
Mare de pe Cîmpia Someşului din două locuri; pîriul Bă l caia de Ia Doha şi
Va lea Egher 1lngă păd urea „Tufoasa" de la Livada.
Ilottonia paluslris L. - a fost identificată la Scărişoara Nouă, în as.
Hydrochari-Slraliotetum (Langcnd. 35) Westhoff 42, precum şi al apele pîrîului
cc traversează pădurea „Koros" (Frasin) clin U rziceni. 1n bălţ.ile „Vermeş"-u lui
a fost găsită în stadiu l de după înflorire.
Dintre speciile neobişnuite în zonă de cîmpie sem n alăm Trollius europaeus L. , care a fost colectată la marginea pădurii „Koros (Frasin)" din Urziceni,
a flată Locmai la periferia Cîmpiei Nirul ui, dar nu pe sol nisipos . P ădurea care
se în tinde pe cca. 25 de ha are o floră şi vegetaţie interesantă, care fiind cercetat î n repetate rinduri de diferiţi botanişti, este bine cunoscută din lu crările
de specialitate (1, 2, 28, 29). Au fost semnalate aici peste 150 specii de plan le,
încadrate în trei asociaţii, cea m ai răsp îndită fiind în prezent Querco-Fraxinelo- Ulmelum So6 (1940) 42.
Din analiza cercetărilor se poate trage concluzia că vegetaţi a b ălţilor ş i
mlaştinilor din albiile de inLerdune ale teritoriului mai păstre ază şi în zilele
noastre reprezentanţii florei naturale de odinio ară . Unele dintre aceste elemente, ca Trollius europaeus, Calamagrostis neglecta, 1VJ enyanthes trifoliata,

F ig. 2. 7'rollius europaeus la marginea
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etc., sînt considerate foarte vechi, chiar relictare (glaciare - postglaciare, mai
nou relicte boreale) pC' acest nisip continental (17, 36). In urma cercetărilor
polenanalitice, continuitatea relictelor glaciare şi poslglaciare de pc acest
nisip continental a fost pusă sub SC'mnul întrebării (7). . \ceasta pentru faplul
că în perioada uscată a alunului mlaştinile de aici au secat, ceea ce plC'dează
penlru ipoteza răspîndirii ulterioare a acestor specii, în majoritatea hidro şi
higrofile. Considerăm, că în cazul de faţă o analiză amănunţită a locului
unde a fost găsită Trollius europaeus, ne poate furniza unele date in această
pri\ inlfL.
Planta Trollius europaeus a fosL găsită în albia car<' marchează chiar
periferia nisipurilor. Este cunoscut faptul că rîw·ile au părăsit Cîmpia Nirului
încă la sfîrşitu l pleistocenului, în faza Wlirm III (37), dar în această albie,
se pare că apare din nou apă permanl'nlă, probabil deja la începutul holoCl'nului superior. Existenţa aşezărilor preistorice (epoca neolilică, a bronzului
l)i a fierului), care se ţin în lanţ pe terasa albiei de la Sanislău pînă la Urziceni,
n-ar fi fost posibilă în lipsa apei permanente. La srîrşitul secolului trecut
aC'csL curs aduna apele nisip urilor ş i ale altor zone afla le la sud de Cîmpia
Nirului <le pc o supra[aţă de 125 km 2 , avînd un debit destul de însemnat (9).
Cele arătate nu exclud posibilitatea suprav i eţuirii plan lei amintite, dar fapLul
că la locul unde se găseşte pădurea menţionată albia se l ărgeşte mult în direcţia
nord-est, denotă că ea este un golf colmatat a fosLei Mlaştini Ecedea, care
in limpul viilurilor de odinioară a fost acoperită c u apă. Astfel, acestă albie
larg deschisă în direcţia mlaştinii amintite, care arc zone băltite chiar şi în
prezent unde nu creşte Trollius europaeus, nu putea cons li tui o staţiune prielnică pentru persistarea acestei specii. Totuşi, există un argument contrar
şi acesta este tocmai prezenţa pădurii, care indică în acest loc o succesiune
dr lungă durată a vegetaţiei. P ădurile acestui nisip continental sînt relativ
vechi, instalate în allantic, faza stejarului (37), faţă de cele din zona Careilui,
care după E. Pop s-au înfiripat în perioada de declin a timpului călduros
postglaciar (17). lin alt argument ce pledează pentru posibilitatea instalării
ullerioare a plantei amintite la Urziceni este că, în anul 1971 ea a fost găsită
la marginea pădurii pe un aliniament de cca 150 m lungime, iar în anul
1972 ca se găsca deja pe un aliniament lung de cca. 275 rn, ceea ce dovedeşte
c·ft Trollius europaeus este aici în curs de răspîndirc. În sfîrşit, mai trebuie
amintit că planta nu a fost semnalată cu ocazia cercetărilor repetate ce s-au
făcut aici, deşi, ea a fost descrisă de la Bâtorliget şi Pădurea „Fenyi" (32) de
pe Kyirseg (R.P. Ungară). Cele arăLale mai sus confirmă posibilitatea instalării
ulterioare la Urziceni a plantei Trollius europaeus, proces care se pare că s-a
desfăşurat aici în trecutul nu prea îndepărtat.
Considerăm că cele constatate, nu exclt1d caracterul relictar al unor
spc·cii de plante prezente pe Cîmpia N irului. Numărul deslul de mare a accstor elemente, ca Trollius europaeus L., Calamagrosfis neglecla (Ehrh.) BcauY.,
Belula pubescens Ehrh. (27), Carex appropinquala Schumacher (29), precum şi
cele cu areal pronunţat disjunct, ca Spiraea salici{olia L., Peucedanum palustre
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(L.) Mncb., Diantlms superbus L., care se întîlnesc împreună numai aici pe
Cîmpia Tisei, sub liniază potenţialul teritoriului în privinţa conservării unor
specii relictare. Persistenţa lor pe acest nisip continental presupune aici sau
într-o zonă învecinată , existenţa unui loc încă necw1oscut unde aceste elem ente
au putut supravieţui şi apoi răspîndi şi în alte zone ale nisipurilor. Aşa cum
am cons tatat Ia Urziceni, în unele cazuri favorabile, acest proces se poate
desfăşura şi în zilele noastre.
Planta carnivoră rară Aldrovanda vesiculosa L., a fost idenli[icată din
Cîmpia Nirului în trei Jocuri: în băl\ile „Vermeş"-ului la Sanislău, întT-(}
mlaştină (numită „Zsombckos") la sud de satul Scărişoara Nouă, precum şi
într-o baltă lîngă cantonul C.F.R la Resighea (com. Pişco lt). ln nordul Cîmpiei
Tisei planta a fost semna lată de A. Pokorny (16) în 11laştina Ecedea, de unde
a dispăru t încă la sfirşitu l secolului trecut în urma asanării mlaştinii. I. P op
o semna lează în Valea Eriului (19) Ia Otomani (jud. Bihor), unde în urma
lucrărilor de hidroameliora\ii, bălţile de asemenea au fost secate. Prezcn ţa
plan tei A ldrovanda vesiculosa L. în f.împia Nirului este interesantă, dat fiind că
hibernaculele ci se păstrează mult mai bine peste iarnă în subslrat turbos
decîL în nisip (10).

Aspecte de vegeta/ie.
asociaţiile
bită următoarele:

Dintre

vegeta le ale terenului cercetat,

merită

o

atenţie

deose-

1. As. Scirpo-Phragmilelum W. l\.och 1926 - semnalată deja clin Cîmpia
Nirului (28), - este frecventă în această regiune. Redăm totuşi interesanta compozi·ţie a fitocenozei din mlaştina „Vermeş", mai cu seamă că planta Aldrovanda ve.siculosa L. a fost găsită aici în cele mai mari cantită ·\i.

Scirpo-Phrngmiletum W. Koch 26.
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lI

Eua

II

Eua

Lycopus euro1)aeus
Gnlium palustre

Il-Jfh

Eua

:\1enLha aqunlica

Spectrul bio[ormelor:

+
+
+

Hh-65,21 %;

Hh

Cosm

Lemn a Lrisulca

Hh

Cosm

Spirodela polyrrhiza

IJ-Ilh-4.35%;

H-17,39%;

+
+

Th-4,35%;

G-4,35 %; Ch-4,35o/o.
Spectrul clementelor floristice: Ena-30,40%; E-13.05%; Cosm-39,15%;
Cp-17,40 % .
Compo.zj\ia ncestui tresti ş este asemănător cu cele descrise de I. Pop
din Valea Eriului (19).
2. Asoria\ia Hyrlrochari-Slraliolelum (Langend. 35) Westhoff 42 a fost
identificată în două locuri: la periferia Cîmpiei Nirului lîngă „Via veche" de
la Pişcolt (rcl. 1, 2, 3, 4) şi într-o mlaştină aproape de satul Scărişoara Nouă
(rel. 5, 6, 7. 8). În cele două Jocuri această asociaţie are o conformaţie cu totul
diferitri. La Pişcolt formează o zonă unitară, compaclă ce se mărgineşte cu
Sdrpo-Phra,qmitelum W. Koch 26, acoperind o suprafaţă de cîtcva sute metri
pălra\i , [iind cantonală în mijlocul bălţii, unde vara adîncim ea apei era
(în an ul 1971 cînd s-au făcut rid i cările) de cca 1,30 m . Pe lin gă Stralioles
aloides L., numai Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. mai este prezentă în canLităP mai mari. Această asociaţie în anului 1971 era în extindere, preluînd
Jocul speciei pioniere Spirodela polyrrhiza, care forma aici fitocenoze constituile
dinlr-o singură specie.

Fig. 3. Hydrochari-SlTatiotetum

lingă

„Via veche" de la
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Pişcolt.

I\)

H ydrochari-Statio tetwn (L angeod. 35) Westhoff 42.
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f'ig. 4. Hydrochari-Stratiotetum în balta de la Sc~rişoara
dreapta apa este populată cu Potamogeton 1i.atans.

La Scărişoara Nouă asociaţia susmcnţional5
fragmentară, iar apa era mai pu~in adîncă (cca. 70-

a fost

Nouă.

găsită

In

sub

formă

80 cm.). Este de remarcat

că

Hydrorharis morsus-ranae L. lipseşle total de a ici, iar prezenţa masivă şi
mai pu\in obişn uită a speciei Polamogelon natans L. arată că odată cu scăderea
nivelului apei ea va evolua spre asocia\ia Polamelum nalanlis So6 2i.
Fitocenozele asociaţiei Ilydrochari-Slraliolelum prezenlalc sîn l consliluite
din hidroheliofile.
Spectru l floristic evidenţiază elementul cosmopolil (6 1,11 %), urmat
de crl eurasiaUc (16,67%), circumpolar (11,11%) ş i european (11 ,1 1%).
Această asociaţie a fost semna lată în zonele limitrofe a le Cîmpiei Nirului,
la Otomani, în Valea Eriului (19). La Andrid (judeţul Satu l\larc}, care se
găseşte î11 aceiaşi zonă geografică, în anu l 1968 aceas tă asociaţie ocupa zone
întinse, in anul 1971, însă, ca a dispărut cu desăvirşire, clin cauza secării
bălµlor.

3. Asoci aţia Nymphaeelum albo-lulae Kowinski 28 a fost analizală în
trei locuri: într-o mluşlină aproape de hotarul comunelor Pişcolt şi Curluişeni
(rel. l, 2), în balta amintită aproape de satu l Scărişoara Nouă (rel. 3, 4)
şi într-o baltă ce se găstşte lingă cantonul de la Rcsighea (rel. 5).
Această asociaţie apare pretutindeni sub formă fragmentară; ca este
dominată de nufărul a lb (subas. Nymphaeelum albo-luleae nympaelosum).
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Fig. 5.

Nymphaeetum

albo-luteae

in

apele

bălţilor

de

la

Scări

şoara Nouă.

Fig. 6. Nymphaeetum

albo-luteae

de

la

vegetaţia palustră.
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Spcctrul bioformclor: 1 Ih-70%; H - 10%; H - Il h-3 %; Phm-5%; G- 5%;
Th-5%.
Spectrul elementelor floristice: Eua - 25%; E-15%; Cosm-50%; Cp - 10%.

•

Fitocc•nozele de nufăr alb descrise dr ooi d in Cîmpia N ir ul ui se găsesc inlr-un
stadiu înaintat de dezvoltare, urmînd ca în curî nd să cedeze locul a ltora •
Cele de la Curluişe n i sînt inconj urale de asociatii din alianţele Phragmilion
\\'. Koch 26 şi "U agnocaricion \\'. Koch, căro ra Ic cedează locul în urma succesiunii, la Resighea evoluează în mod evident sprc Scirpo-Phra9milel11m W.
Koch 26, iar ritor<•nozele de nufăr alb de la Scărişonra Nouă stau aproape de
as. Polygono-Po/amelwn natanlis So6.
4. As. Carici-l1Ienyanlhetum !:>06 (38) 50 care odin ioarr1 e ra mulLrăspîn di lă
pc acest nisip con linen la! (37), în zona cercetată a fosl iclcn li ficată într-un singur
loc, la Curtuişeni, aproape de hotarul judeţelor Salu ~lare şi Bihor. Planta
.1Jenyanlhes trifoliata L. a fost semnalată mai demu lt în Cimpia Nirului, la
\'alea lui Mihai ( 12).
16 - Studii

şi

comunlcl\rl
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Spectrul bioformelor: Hh-46,67%; H - 28,89%; H - Hh-4,44 % ; Ph- 4,44%; Th- 13,3'!%; G- 2,27%.
Spectrul ci. floristice: Eua- 37,78%; E-11,11%; Ec-4,4~ %; Cosm- -24,45%; Cp-22,22%.
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Fig. 7. Carici-Menyanthetum în

mlaştina

de la

Curtuişeni.

În primele două ridicări, aproape de malul bălţii, unde apa esl(' mai
pe muşuroaiele formale de Care.t elata Ali. cresc mai multe
specii Lherofilc şi hemicriptofite, fapt subliniat şi de numărul mai mare de
specii din aceste ridicări. Aceste două zone reprezintă stadiul cel mai înaintat
de dez\ oltar<' al asociaţiei. Releveul în care Carex pseudocyperus L. (nr. 3)
joacă un rol important, trădează o etapă matură, iar cea în care stuful (nr. 5)
t.>sle mull răspindil, reprezinUi doar un stadiu tînăr al asocia\iei. Astfel,
ridicările efccLnatc în diferitele zone ale osocia\jei reprezintă în acelaşi timp
~i virsla comparată a lor, în ideea succesiunii următoare: Sârpo-Phragmilelum
\\". Koch 26-+ Carici-J!enyanlhetum So6 (38) :>O -+ Caricetum elalae (Kerner 58)
\V. I< och 26.
As. Carici-.Uenyanlhelum So6 (38) 50 esle răspindilă în mlaştina cercetată
sub formă de mozaic; se mai găsesc aici diferite asociaţii hidrofile, dar dominante sîot rele din alianţa Phragmilion communis \V. Koch 26 !)i J1agnocaririon elalae (Br.-Bl.) \Y. Koch 26. La marginea mlaştinii S(' găseşte o zonă
orupală de Alnus glutinosa (L.) Gartn„ care în prezent reprczinlă doar un
briu al zonaţiei, deci nu indică neapărat o nouă clapă a succesiunii. Dar,
faptul cii aninul apare deja în ridicările noastre, ne face să credem că as.
Caricelurn elalae (Kcrner 58) W. Koch 2G nu rn aYea aici o Yia(ă de lungă
puţin adîncă,

durată.

Din analiza spectrului floristic al as. Carici-Jle11yanlhe/L1m So6 (38) 50
rt'irse că elementul cosmopolit este prez('nt în propor\ie mult mai scăzută
dccit în celelalte asociapi cercetate şi se reli('fcază elementul curasiaLic.
Este de remarcat cil clementele circumpolare aling un procentaj asemănător
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cu cele cosmopolite, precum ş i faptul că asocia \ ia este dom inaL5 de un element
c ircumpolar - Menyanlfles lrifoliala L., - ceea ce îi imprim5 o notă caraclcristică.

!n perioada de vegcla\ic a anului 1973, verificînd punctele cercelate
în anii a11 l ('riori, s-a constatat că scăderea brusc ă a ni,·elului apelor băl\ilor
şi a mlaşlinilor a pricinuit transformări profunde în V{'geta\ic, imprimînd
succ<'siuuii un ritm rapid. Astfel l\lenyanl/1es trifoliata era cunlonaL doar în
locuril<' ma i joase a le m l aşli nii, înconjurul. d(' muşuroaiele popu late de diferite
specii de Carcx. Zone le ocupale de Nymphaea alba s-au reslrîns daLoril5
avansării stufărişu l ui, iar Slralioles aloides a rost înlocuit complet cu vegeta\ia
pa l ustră. Dezvoltarea plantei ocrotite Trollius europaeus va fi influt>nţată de
tăieri i <' masive efectua t e în ultimii ani în pădu rea de la Urzicrni.
Aceste transfo rmări importante cc au avut loc în ullima perioadă vor
i nflurn ţa substanţial con figuratia biogeografică a a lbiilor de in Lerd u ne din Cîmpia
Nirul ui , a lbiile care e de pres up us că vor su feri schimbări ca ii LaLive ~i cantitative
apreciabile.
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BEITRXGE ZUR KENNTNIS DER FLORA
UND VEGETATION DER ZWISCHEN DVNEN
LIEGENDEN GEBIETEIN CIMPIA NIRULUI
(Zusammenfassung)

Diese .\ rbeit lragt miL neucn Daten zur Kennlnis der Flora und Vegetation des, Xorclwcstewn Humăniens Jicgenden Sandgebiets (Cimpia Nirului) bei.
Die Unlersuhw1g gill bcsonders den zeitwcilig entstanclen und elen persislcnlcu Seen und Si.impfcn. die Krcis Satu Mare, in den, zwischen dt>n Sanddlinen befindlichcn, verlassenen Flussbetten liegcn . Das Vorhandensein von
Trollius europaeus, Calamagroslis neglecta wirfl die Fragc der Entwicklung
cler poslglazialcn Vegetalion auf. Dic untersuchlen, sc!Lencn Pflanzenarten
ergănzen die Kenntnissc i.iber dic Flora des criorschtcn Sandgehiels. Es
handelt sich hicr um die .\rlcn von Peucedanum palustre, A ldrouanda uesiculosa.
Cirsi um brachycephalum, 11 ollonia palustris, Spira ea salicifolia, Diantlws
superbus, u.a. sowie von Fraxi1ws ornus, dessen Herkunfl ratsellrnft isl.
Dic Bl•schreibung dreier seltenen Phytozonoscn (lfydrochari- S lraliotelum,
Nymphaeelum albo-luleae, Carici-Jl enyanlhelum) lrăgt zur KcnnLnis und zur
EnLwicklung der Wasser-und Sumpfvcgetation bei.
D as Fallen cler Wasscrmenge beschleunigle die sukzessive Prozessc und
bceinflusle dic qualitatiYc sowic quanlitalive Vcrhandernngrn in der erforschlcn Vcgelalion.
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CITEVA SPECII DE LEPIODOPTERE COLECTATE
DIN FAUNA JUDEŢULUI SATU MARE
DORIN BOB

Judeţu l Satu :\lare, situat gcografic î n zona nord-vestică a ţării , cuprinde
o multitudine de forme de relicf, de la mu n ţi i Făget, Oaş, cu altitudinea
maximă de 1 204 ma masiv ului Pietroasa, zona fo rmată din cîmpia Someşan5,
zona dunelor de nisip mi şcător şi fosta m laş ti nă Eced, (cu alt itudinea de
108 ro, dclerminînd formarea tipmilor de sol, de la podzol, brun roşcat de
pădure, lăcovişti plumburii, cernoziom), la nisipuri - care explică ş i diversificarea culturilor agricole: livezi, plante de cîmp, cu lturi furajere, teJmice,
lt•gumicok.
Diversitarea formelor de relief, de c l i m ă ş i lipuri de sol a creat condi\ii
favorabile de formare a unei bogate vegetaţii, pe care s-au adaptat numeroase
specii de insecte din loale unităti lc sistematice, ieşind în relief fauna de lepidoptere. lnlrucît această regiune este puţin studială din punct de vedere
faunislic. considerăm oportună initierea unor cercelări care să pună în evidenţă fauna speciilor dăunătoare şi ulii<'. l nc<'rcar<'a de faţă işi propune,
pcnlru lnc<'put, semnalarea unor lcpidoplcrc coleclale din diferite biocenoze
de pe rnza jude\ului Satu !\lare.

Material

şi m e iod ă

de lucru

Crrcclările s-au desfăşurat în localită\ile· Salu ~lare, Negre~li-Oaş,
ncmetea, Turulung, IJalmeu, H5teşti - în anul 1973. Cu aj utoru l unor curse
luminoase instalale în agrobiocenoze, au fost coleclalr probe dt• lepidoplere.
Inseclele au fost colectate de fiecare dată între orele 21 şi 2. Cokctele au fost
ridicate în lunile mai-septembrie. :\Iaterialul colcclaL a fost determinat de
Dl'. doc. Aurelian Popesc u-Gorj, de la i\Juzeul de Isloric Natu ra lă „Grigore
.\11lipa" din Bucureşti.
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REZULTATE

OBŢINUTE

Ord. LE PI O O P TE R A

Fam. T o r t r i c i d a e
1. Aphelia virburniana Fabr.
Răspindire.

4 ani

Este răspîndită în tot jude\u l Salu l\1are. avînd în ullimii
cel mai mare de indivizi din complexul de Tortricidae cc a lacă
fructiferi.

numărul

arbuşti i

Descriere.
Fluturele arc

lungimea corpului cuprinsă Intre 8 şi J 3 mm, iar anvergura aripilor
de 18-23 mm. Are corpul de culoare gălbuie pinii la brun dcschi5, capul neted, antenele filiforme,
trompa şi palpii labiali hinc dezvoltaţi. alcătui\i din trei piese şi acoperi~i cu peri nclczi snu
tnioiaţi, a~ tnd ultimul articol scurt. Toracele este acoperit Cll peri aplecaţi. lipiţi de corp.
Aripile anterioare la mascu l slnt mai late declt la fcmrlc şi au o formă trape1oicl11lil, la
femelă aripo anterioară slnt mai înguste. Culoarea a;ipilor anterioare la mascul este brnngălbuie, cu dungi longlludlnalc ondulate mai lnchise, brune sau ru ginii, iac la fcm<'lă aripa anterioară este de culoare ga lbenă-ocru, plnă la brună deschisă, cu partea centrală mai deschisii
(fi~.

1 ).

Iernează în stadiul de l arvă Lînără pe frunzele de căpşuni , coacăz negru
sau pe alte plante din flora spontan ă. Primăvara devreme începe hrănirea,
adunind limbul frunzei, \esînd un tunel mătăsos protector. Cind larvele
ajung în virsta 3-a, 4-a distrug frunzele ş i mugu rii (!orali în întregime, producînd diminuarea se n sib il ă a producţiei de căpşuni.

2. Pandemis corylana 11 b.
Răspindire. Găsită

în culturile de

coacăz

ca dăunătoare în cullurilc de căpşuni din Turulung,
negru din F.emetea-Oaş, în densitatea destul de mare,
produce pagube de 10- 15% prin
distrugerea aparatului foliaceu.
Deseriere. Fluturele este de culoare galbcnilportocalie pinii ln galben brun, aripile anterioare
mnrcate de 1111 fin desen, reticular. brun -roşcat,
partea baznlL'l n aripilor are o bancli1 mediană
cnrc c~te dl'limflalii de o Jiuie de culoare lnchisă. An\ cr~urn aripilor este de 18 21 111111.
Larva ore ln matUiilate o lungime de
23-25 mm si e~le de ('uloarc galhen-vcr1uic.

Fig. 1. Aphelia v:burniana Fabr.

Are două generaţi i pe an . Eslc
o specie polifagr1.
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3. Pandemis dum e/ana H b.
Răspindire. Specia este răspîndi tă în cul turi)(.' de căpşun i din judelu i
Satu .!\fare cu o frecvenţă în să mai mică decît P andemis corylana.

Descriere. Flut11rele ore fi - 12 mm lung ime. cu anHrgurn aripilor anterioare cuprin•e
Intre 1;; şi 22 mm. Aripile a11tcrionre sint de culoare bnm-deschiţll, cu uo dc~cn rclicular de
culoare mai lnchlsil şi o dun~ă lntă de cuJonrc mai tnchisă.
I ernează ca larv ă între frunzele plantei. ln luna aprilie inccpe să d ău n eze;
pagubele devenind evidente. Are dou ă generaţi i p e a n. E s te o specie polifagă.

4. Pandemis heparana H b.

„p

Răspindire.

Este găsită în numă r ma re în culturile de căpşuni. A fos t
de noi în lo ca lilă ţile Satu Mare, Viile Satu Mare, Turulung şi Ne-

cap turată

greşti- Oaş.

Descriere. /.'lul11rele urc lungi mea corpului de 8- 10 mm. Am Crţ.,rura aripci anterioare este
de 19-2() mm. Culoarea aripilor nntcrioarc 'ariază de la brun -roşca t la b run , mar~in ea anterioară
a bandei din mijlocul aripei arc o formă ascu\itii. Aripa posterioară este de culo:i re cenuşie
brună, Cără de5c11.
LarlJ(l eţle de culoare verde-deschis, cu copul brun-Hr1ui.

Specia a re, în condiţiile judeţului Satu Mare. d o u ă generaţii pc an. :Maximul curbei de zbor a adul!.i lor la generaţia de toam n ă s-a în regisLraL în pri ma
jumătate a lunii august. Este o specie po l ifagă.

5. Ancylis comp/ana
Răspindire. Găsi tă

un pericol pentru

pe culturile de căpşun i din jud eţul Satu Mare, constituie
fructiferi.

arbuş tii

Descriere. Pluluri!le are aripile ele culonre brun-deschis pinii la brun lnchis, Cilră desene.
corpului de 'i - 8 mm. şi anvergura aripilor cuprin~c Intre 11 şi 16 mm.
Larva este la maturit ate de cuJoare cenuşie-\'crruie cu capul, protoracelc şi tergitul ana l
de culoare brun lnchi~ă .
cu

lun~imea

Iernează
răsucită .

Arc

ca

larvă

m a tură

două gen eraţii

într-un cocon
pe an.

mătăsos

prins într-o

frunză

Fam. C o c h I i d i i d a e.

6. Colilidion limacodles H 11[11.
Răspîndire. Este o sp<'cie foarte fre cventă . În judeţul Salu Marc a fost
rapturală

cu ajutorul capcanelor luminoase în localitatea
h data ele 31.\' II.1973.

Rcmctca-Oaş .

Descriere. Fl11f11rele arc lungimra corpului de 0 - 10 mm. Anvergura aripilor e~l<' de 22
- 26 mrn. în rrpuus, aripile slnl tinutc sub formă dt' ttcoperi.5. l\ ripik an t erionrrj slnl de culo::u e
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fi g 2. Cochlidion Limacodlcs H ufn.

brun-deschis, cu un desen trans' ersal de culonre mai lnchisă. Aripile posterioare au culoa·
rea brună-lnchis:'I. riiră desen (Iig. 2).
Larva csle de culoare \erele, dor<ml a' Inel
lrei rlncluri de negi s trălucitori şi dou:' Huii el<'
culoare mai dcschi~1i longitudinală. Lnlcral arc
o L>andil dc-11 lunf.(ul corpului ele culoare albastrt),
are un mers ~pcciCic de melc sccretlnd, atunci
cinci se dcplnscn1il, o suhst:m~ă murilagin oa~i\.
Larva se gilscştc frecvent pe speciile de Qucrcus.

F am . C r a m b i d a e.
7. Calamolropha paludella II b.
Răspindire. 111 jude\ ul Satu :i\1are a fost găsită în local itatea Remelea-Oaş
în dala de 31.Vll .1973.
J)escriere. Fluturii se gă'e"· frec\'ent ln lunile iunie şi Iulie, nu lungimea <·orpului de l î - 18 mm. An, cr1=,1ura nripci anterioare este de 31-311 mm. J>alpii labiali stnt l11nai lndrcplo\i
lnaintc. Antenele slnt filiforme. Culoarea aripei anterioare es te de un brun cenuşiu de~chi~ cu
de!>ene mai puţin e\'identc. Aripile posterioare slnt de culoare albă.

Fam. P h y c i t i d a e
8 . •'llyelois cribrella Jl b
Răspi ndire . !n judt•!ul Salu Mare a fosl capluralti eu ajutorul curselor
luminoase în loca lilulca Ilalmeu în ziua de 10.VJ.1973.
De11erirN. Fl11t11rclr nrc anH•rgurn aripilor anterioare de 2H :32 mm, ele culoar(' alb:l cu
ckscnc rormate d in pete mnri nc~re, la marginea exlcrio::ml a aripilor anterioare trans' cr'>::il
slnl dispu5e pete mai mici de culoare neagră aşc7.alc pc Jll'f\ uri.
,\ripilc posterioare ~lnt de culoare cenuşie-arqinlic, dc,chi~ f<ir:l de~ene.

Specia este răspîndilă în Europa centrală !;>i de sud ş i in Asia 2\Iică. L a
noi este răspîndită in t oată ~ara. Adu l ţii zboară in l unile mai şi august.
Plante gazdă sinl sprciile ele Onopordon, Carduus şi allelc. L arYa sapă
~a l erii în tulpina acestor plante. unde icrnrază primănlra se transform[t in
pupă iar în I una mai şi :ip ri lie în adu! ţi.

Fam. P y r a u s t i d u c

!:>. Lo.roste9e slir!iralis L.
Rlispindire. E s lc o specie răspîndită în Europa prrcum şi in ~ara noastră
pretu tindeni. În judetul Satu l\lare această spccir este frrcnnt întîlnită prs lc
lot, fiind în anii de inmul\irc un periculos dăunător al culturilor agricole.
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ntţrritrt. Fluturele are lungimea corpului de 10 mm, avlnd culoarea brună-cenuşie ce poate
varia lu iutensitate. Anvergura aripilor anterioare este de 18-26 mm, fiind de cuJoare brunii·
vern1ie ~nu brună-ruginie eu reflexe aurii. iar pc partea exterionră are o dungă transversală
brună-lnchisă. Aripile posterioare au culo:i.rea crnuşic rără desene.
l.orua arc corpuJ de culoare neagnl-~erzuie. cu dungi de culonrc galbeni\-pnlid, pe p:trlea
mcdianli prt'7intii o dunţtă de rormn lllerci „V" conturată cu o hundll gilll>uic.

Esle o specie po li fagă avînd trei generaţi i pe a u . Pri ma gcnrra pe sedezvoll ă în lunile mai-iunie, a doua generaţie în lunile iulie-august, gen eraţia
a treia în lu nile septembrir-oclombric.

Fam. G e om e t r i d a e.
10. Cidaria quadrifasciala CI.
găseşlc în mulle regiuni din T rnnsih·ania. Are două gepe an. Prima gc ncrape în luni le aprilie-iunie, iar a doua în luni le iuliescplemb rir .
Î n jucl<'ţu l Satu Mare a fosL gils i tă pe culturi le de coaciiz negr u, în localila lca Hemelea-O aş în d ata de 31. VII.1973.

Rclsplndire. Se

ncra~ii

Descriere. Fluturele are lungimea corpulu i de 8-9 mm. Anvergura ur ipilor anterioare e<;te
<Ic 2:!-24 mm. Culoarea este ccnuşie:-brună cu o dungă l ată, tn mijlocul aripci, de culoare mai
lncllisll. Culoarea aripilor post erionre este cenuşie (Cig. 3).
J.arua ore corpul de culoare ccnuşie·deschisll cu o linie longit 11ciinnlil de culoare tnchisil
dorsal, Iar later::il are o dungă longitudinalii negricioasă ti\·ită cu alb.

Larrn trăieşte
~pecie polifagă.

în lunile iulie

şi

septembrie pe ierburi c.lif<>ritc. Este o

11. Lomaspilis marginala L.

Rclspînclire. în j udctul Sntu l\tarr a fost găsită în cu!Lura de zmeur în
loca.liLaLl'a Kcgrcşti-Oaş în dnln de 31.V ~I. Hl73.
Descriere. Fluturele are lungimea corpului de i - !l mm. Arl\ crg11 ra aripilor uuteriuare este
de 20 22 mm. Arlpilc anlerioarc slut de culo:Jre albă cu desene de c11loure lnchis:1, mn.rginile
nripilor fiind lnlregi fără franjuri. Aripile postl•rioarc sint la fel ca şi colorit şi desene ca cele
antcrlonrl.'. Antenele fluturilor sint penale la femele şi filiforme la mascul (filo(. J).

Fig 3. Cidaria quadrilasciata CI.

Fig. 4. Loma spilis marginata L.
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Larva are corpul aluneil, de culoare verde cu capul rotund pe partea dorsalii are trei linii
de culoare mal lnchi<;ă şi lateral cllc o linie albă.

Se hrănesc înccpînd din luna iulie pinii în luna septembrie pe speciile
de Populus, Salix şi Corylus avellana după A BAFJ, (1907).
12. Boarmia selenaria Den el Schi{(.
Răspindire. tn jude~ul Satu Mare a fost
în data de 31.Vll.1973.

găsită

în localitatea

Negreşti-Oaş

Descriere. Fluturele are lungimea corpului de 16- 1ll mm. An\•ergura aripilor anterioare
este de 36-10 mm. Culoarea aripilor este de un aJb murdar, cu dungi ruginii deschi<; şi negre.
Caracterislic este o pată albi'i sub formă de lună th·ită cu nel(ru. între pata <;ub rormă de lună
şi mar!!inea exterioară arc o linie dinlnlll Cină de culoare ueai:ră. Pot apărea uneori exemplare
cu culoarea de rond ceuuşie ln locul culorii alb-cenuşiu. Latura c"terioară a aripilor e<>te ondulatl\,
anlenele stnt rillrorn1e Ia femeii\ şi penale la mascul. Fluturii se găsesc ln natură foarte răspln
di\l in perioada aprilie-septembrie, nvtnd mai multe gcncra\li pe an.
Lama csle ele culoare brun11-111cbisil cu linii longiludinale gălbuie şi roşinlice, dorsaJ are
pete nef.lr~.

Larva este găsită din luna iunie
de Artemisia şi Genista.

pină

în luna septembrie

trăind

pe specii

13. Apisl/1ograplis luleolala L.
Răspîndire. Găsită în jude! ul Satu Marc în localitatea Remelea-Oaş
în cultura de coacăz negru în data de 31.VJI.l 973. Adulpi zboară frecvent
din Juna aprilie pînă în luna iulie.

Dtscritrt. Fluturele are antenele filiforme la mascul riind foarte puţin pennte. Lungimea
corpului este de 1'1 mm. Anverw1ra aripilor este de 32 3'1 mm. Aripa anterioară este lată cu
vlrfuJ ascutil şi net<'clă, esle de culonrc galbenă-viu, cu ctlcva pete de culoare brună pi' marginea
anterioară, cu cite o pată aJbil tn ccnlml aripii. Pe aripile anterioare şi posterioare se găseşte
un şir dublu lnlrerupt de pete brune. Franjm·ii slnl rormn\i din peri albi şi negl'I aşezaţi aJternaliv (fig. 5).
Lar1Ja arc corpul tngroşnl, ovinei pc segrncutul 6 o proeminenţă. Culoarea corpului este
cenuşie, cu pete roşcate şi albăstrui.

Larva trăieşte (în august-septembrie) pc Prunus spinosa şi Cralaegus
oxyacan tha. Este o specie polifagă .
l 1L 'J'imandra amala J,.

Fig. 5. 1\pisthograptis Luteolala L.

Rlfspîndire. Este frecvcn tă in mai
multe n·giuni din ţară. in judeţul
Satu :\lare a fost găsilă cu ajulorul
capcanelor luminoase in localitatea
Remctca-Oa~. în data de 31.\ 11.1973.
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Descriere. Fluturele urc lungimea corpu lui
<le 10 mm, anvergura aripilor anterioare este de
22-25 mm. Aripile anlerioare au culoarea brună-deschisă cu o linie oblică de culoare purpurie
-ce tra\'ersem:ă cele două nripi. Aripa posterioară
~e termină într-un unghi a~cu!il caratterisUc.
Franjurii aripilor sînt de culoare roşialică. Arc
trei gencra{ii pe an. prima ln lunile aprilie-iunie,
a doua ln iulie-august, iar a treia în seplembric-oclombric (Hg. 6).
1.ar11a are corpul de culoare brună, cu un
d~se11 dreptunghiular pe partea dorsalll.
şi

Fig. 6. Timanidra an"Jata L.

În lunile iunie-august şi octombrie larva se hrăneşte pe Rumex acetosa
specii de Atriplex.

Fam. N o t o d o n t r i d a e.
15. Tlwumalopoea processionea L.
Răspindire.

Este frecventă în toată ţara. 111 judeţul Satu Mare a fost
cu ajutorul capcanelor luminoase în localitatea Răteşti, Remetea-Oaş,
Negreşti-Oaş ş i altele, la începutul lunii august.
găsită

Descriere. Fl11l11relc are corpul lung de t2 - 1:l mm. Toracele este acoperit cu peri lungi
de cuJoarc cenuşic-lnchisă. Anvergura aripilor anlcrioare eslc de 30- 37 mm. Aripile anterioare
au formă triunghiulară cu marginile netede. Aripile posterioare stnt mici şi rolunde. Culoarea
aripilor anlerioare este cenuşie-lncbis, cu lil1ii negre Cine. Aripile posterioare slut ele u11 ccnuşiu
descbis, cu o linie transversală mai închisă la culoare. Abdomenul femrlei este lung şi gros
(fig. 7' fig. 8}.

Lurva c~le de culoare cenuşie-brună. avînd pe partea dorsală. pe fiecare segment abdominal,
negi de culoare roşie, cu un contur negru cu peri lungi şi deşi.

La această specie se manifestă instinctul gregar. Este un dăunător specific
pădurilor, dar în anii de invazii produce pagube foarte mari, distrugînd toate
culturile agricole pe care le în tîlneşte .

Fig. 7. Thaumatopoea processionea

<'.'>

L

B'ig. 8. Thaumalopoea processionea Q L.
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16. Closlera pigra Hfn.
Răspindire. Esle găsită în mullc
j udrţe din ţară. A re două generaţii pe
an. Fluturii se găsesc în natură in luni le
aprilie-iunie şi iulie-august. In j udcţu l
Satu Mare a rost capturală în luna
iulie 1973 în Joca lilalea Remelea-Oaş.

Desrritrt. P/ulurele arc corpul de 16 mm
lungime. nnvergura aripilor anterioare este de
25-2i mm. Culoarea aripilor anterioare este
brun-lnchi~ă cu trei linii transversale albe. Ari pile posterioare stnt tot brune-închis. fără desen.
Fig. 9. Clostera pigra Hfn.
Antenele slnl penale, iar pe Loracc lll·e o proeminenţă de culoare neagră (fig. 9).
J.un•a este de culoare ncnl(ril <·u mai multe linii lnlrcrupte, glllbui; ln lunile iunie-iulie şi
în septembrie octombrie se hr(tneşte p c specia Salix alba.

17. Spalalia arge11lina Den el Schi{{.

Rc1splndire. Jn jude\ ul Salu Mare a fost găsită în localitatea Remelea-Oaş
în cullurile de coacăz negru, în data de 31.YI I.1973. Adulţii zboară în lunile
mai-iunie şi iulie-august.
Descriere. Flulurele are lungimea corpului de 17 mm. t\n\ ergurn nripilor anterioare este
de 34 -36 mm şi stnt de culoare brun cenuşiu deschis, cu o pală mnre nrgintie ln centrul aripei.
Aripa anterioară este de~tul de JaUI, avtnd marginea exterioară dlnţnl!L Pe latura inrerlonră
n nripel arc o ieşire sub formă de dinte de culoare ruginie, torace!<> arc o proeminenţă de aceeaşi
culoare.
Larva este de culonre cenuşie ruginie, lateral avlnd pete galbene. După dalele clin lilcrnlurn
mai vccbe de specialitate larvele at::icii ln hmile iunil·-iulic şi ougusl-scplcmbric (fig. 10).

Fam. L y m a n t r i i d a e.
18. Leucom a sa li cis L.
Răspindire. Eslr răspindită în loale rrgiunilt> ţării. Fluturii zboară în
lunile iunie-iulie şi pină in septembrie, are două gener::iţii pc an. În judeţul
Salu ~lare a fosl găsită in localitatea Remclca Oaş în dala de 31.Y III.1973.

Descriere. Fluturele are lungimea corpului de 15 mm. Corpul c~te de culoare incbisă cu 1>eri
cir culoare albă. Anvergura aripilor anterioare este de •10- 14 111111. Aripile stnt ele culoare aJbii,
fără desene, şi au o formă alu11µitll. Antenele sinl penate (fig. 11 ).
Larva este de culoare bru n:l, C'U pelc roşii pe margin1lc lntcralc, inr pc part ca dor5ală are
pclc galbene, corpul este acoperit cu peri lungi de culoare brunii.

Larva se hrăneşlr pc specii de Populus ş i Salix în lunile mai-iunie geneI-a, şi august-septembrie gen eraţia II-a.

raţia,
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F·g. 10. Spatalia argentina Den et Schlif

Filg. 11. Leuie-0ma

salicis L.

Fam. N o c t u i d a e.
JP. Scofia (agrotis) segeium Den el Schi{{.
Rt1spîndire . Frecventă într-un număr din ce în ce mai mare, produce
pagube importanle în toate culturile argicole din judeţul Satu Mare. Găsită
îa ultimii ani în plantaţiile de căpşuni, coacăz ş i zmeur din zona Ardud,
\'iiJe Salu l\fare, Halrneu, Hemetea, Călineşti şi Negreşti-Oaş.
Descriere. Fluturele are am·ergura aripilor de 30- 45 mm. Aripile anterioare sint de culoare
ial' 1n ctmpul median are trei macule cu contur mai deschis.
Larva la malUl'itate arc culoarea cenuş ie-verzuie cu capul brun-roşcat. Are lungimea corpuJui
de J0-50 mm.
bru n:1-cc11u şi e,

Ierneazi'i ca larv ă adultă în sol la adincimca de 20 -30 cm. Are dou ă
pe an. Este o specie polifogă foarte dău n ătoare. Datorită prolificităţii
mari, ele 500-2 OOO ouă, în co ndiţii favorabile poate invada culturile argicole
intr-un singur an.

generaţii

20. H ylophila prasina na
Răsplndire. în jud eţu l Satu l\Ia re a fost găs ită în localitatea Negreşti-Oaş,
în data de 31.V l l.1973.

Descriere. Flul11relc esle de mărime mijlocie. corpul are lungimea de 15- 17 mm. A11verlura aripilor anlcriMrc este de 33 - 35 mm:
aripi talc, lrapc7.oidalc, de culoare verde. cu
trei linii trnnsversale de culoare mai d eschisă,
a\-tnd franj urii de culoare roşiaticii. Aripile posterioare sînl de culoare galbenii-deschis şi au spre
partea posterioară nuanţe roşielice. Antenele
slut lungi şi filiforme (fig. 12). Flutul'ii au zoborul în Ju11ile mai-iulie.
Lama esle de culoare verde-gălbuie. avlnd
pe partea dorsală trei linii de culoare gălbuie
Larvele se hrănesc clin luna iulie plnă ln Juna

Fig. 12. Hy1ophila
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septembrie ln păduri, pe speciile de Quercus şi
Fagus silvatica. Larva se transformă ln pupă
lnlr-uu ~esut dens lu formă de bărcuţă.

21. Emmelia lrabealis Scop

Fig. 13. Emmelia trabea1!:s Scop

Rilsplndire. Este o specie frecventă
în toată ţara . In judeţul Satu ~lare a
fost găsită în număr deosebit de mare
în localitatea Remetea-Oaş în data de
31. V II.1973 ,în localitatea Turul ung, în
data de 1.VII1.1973şi în jurul oraşului
Satt1 Mare, în data de 13.VlII.1973.

Descriere. Fluturele arc luugime~1 corpului de 1O mm. An .,ergur::i aripilor anlcrioare esle de
19 - 21 mm. Aripile anterioare au culoarea galbenă-deschis. cu desene formate din mai mul t e

Jinii şi puncte negre. Aripil e posterioare au culoarea cenuşie-tnchisă, cu reOexe aurii, iar lran.inril
sini de culoare galbenă. Aripa anterioară este de o formă aproape dreptungh iulară, cu marginea
externă rotunjită. Antenele slnl filiforme, la mascul pc antene se găsesc peri fini şi scurţi. Palpil
labiali sînt alungi~i (fig. 13). Are două genera ţii pe an, p ri ma genernPe se dezvollă în lunile mai
iunie ş i a doua generatie in lunile iulie-august, uneori are şi a treia generaţie parţială ln luna
septembrie.
Larva este de cu.loare verde sau brună cu o dungă galbenă lateral. În lunile iunie-iulie şi
seplcmbrie trăieşte pe Convolvulus arveusis şi Sepium.

22. Noctua [imbriala schreber.
Răspîndire.

în mai multe j udcţe din ţară . In judeţul Satu Mare a fost
în culturile de coaci.iz negru, în localitatea Remetea-Oaş, în data de
31.VII.1973.
găsită

Descriere. Fluturele are corpul lung de 2:3- 26 nun, acoperit dor~al cu peri de cttloare portocalie. Anvergura aripilor anterioare este de 55-!>7 mru, de culoare brun-cenuşie cu trei benzi
lrnnsvcrsaJe, una de culoare brună-roşcatu şi două de culoare albă. Spre mijlocul aripei an teri oare
se găsesc două infiltrări de culoare mai deschisă şi douil pete reniEorme, una mai descl1isă la culoare
.şi alta mai tnchisă. Aripile posterioare stnt de culoare galbenă-portocalie, pe margini nvlnd
două p~te mari de culoare neagră, aşezate transversal.
Lar11a este de culoare cenuşie, cu o linie albă pe partea dorsală, şi cu o linie pe partea Ja.
terală, tot de culoa1·e albă, care are deasupra ei, pe fiecare segment, cite un punct de culoare
încJ1isă. ABAFI (1907) o găseş te hrănindu-se cu ~pecii de Primula şi Rumcx. În capturile din
localitatea Hemetea-Oaş a fost găsită specia Noctua rirnb riala, f. soia.ni.

23. Noclua janthina Den el Schi{{.
Răspîndire. Are un areal de răspîndire mare însă se găseşte într-un număr
relaliv mic de exemplare. In judeţul Satu Mare a fost găsită în culturile de
coacăz negru în localitatea R emetea-Oaş, la data de 31. VIII.1973.

Descriere. Flulllrele are lungimea corpului de 18-20 mm, acoperit cu peri de culoare ceultimul ~egmcnt abdominal fiind acoperit cu peri de culoare negricioasli. Anvergura
aripilor anterioare este de 42-44 mm şi slut de culoa re cenuş ie-brun ii, cu o bandă lransvcr<>ală
Ja l ă de culoare mai deschisă, pe marginea aripii existlnd o linie traus ,·crsală de culoaJ'C brun
nuşie-brună,
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Fig. 14. Noctua janthina D en et Schiif

Fig. 15. Nodua pronuba L.

ro~cată. Tn mijlocul aripii nnterioare stnt două pete de culoare mai deschisă. Aripile posterionrc
nu \ trrurîlc rotunji le, a vlnd culoare de fond galbeuil-porlocalie, cu o pată more de culoare brunnegricioasli, la locul de inscrtie a aripilor, iar transversal are o bandă latil de culoare neagră,
marginea aripci este de culoare portocalie (fig. l ·I).
Lar11a arc corpul de culoare cenuşie-brună. avtnd pc partea dorsală şi pe cea laterală o
linie mal deschisli, iar Intre linii are pete negre de forma lilerei V.

Larvele - cum atestă şi literatura de specialitale - atacă, din luna
martie pină în luna mai, speciile de Arum maculatum, Primula officinalis
şi Cerastium Spp.
24. Noclua pronuba L.
Răspîndire. A fost găs it ă în culturile de
în data de 20.VII.1973.

căpşuni

din localitatea Turulung,

Descriere. Flul11rele arc lungimea corpului de 24-26 mrn. Corpul este acoperit cu peri
fini a11rll. Toracele este puternic şi neted, abdomenul este twtit dorsal. Antenele stnt lungi
rilirorme. Anvergura aripilor anterioare este cuprinsă t11lre 55- 56 mm. Aripile anterioare stnt
alungite, cu vlrfurilc mai la le şi rotunjite, a vtnd culoarea cenuşie-brună, cu două benzi transversale de culoare mai tncblsă. Pala renală este de culoare brună-negricioasă, tivită cu o dungă
finii de culoare mai deschisă.
Aripile posterioare slnt de culoare galbenă-portocalie, late cu vlrCurile rotunjite; caracteristic: spre partea terminală a aripilor posterioare se 3'1ă o dungă Ială transvcl"ială de culoare
neagră (fig. 15). Zborul fluturilor se lnregistrează tn lunile iunie-august, după ABAFI (1907).
1.arrn este găsită pe plante gazdă la lunile martie-aprilie; este de culoare brună-lnchisă, cu capul
de culoare brună-deschisă, pe partea dorsală are o linie continuă de culonre nlbă, iar lateral o
linie de culoare deschisă lnlreruptă.

25. Mylhimna palleus L.
Răspîndire. Este răspindHă în mai multe zone din ţară. 1n jude~u l Satu
:\lare a fost găsită în localitatea Turulung, în culturile de căpşuni, în data de
l. VIII.1973. F l uturii zboară din mai pînă în septembrie (după ABAF I,1907)
Ostrogovich, (citat de Popescu-Gorj, 1964), o găseşte din iulie pîn ă în octombrie.

Descriere. Fluturele are corpul lung de tS - 20 mm, acoperit cu peri argintii. Anvergura
aripilor anterioare este de 31-33 mm, culonrea este galbeml-brună, pe margine avlnd o linie
mai deschisă, pe partea centrală a aripei anterioare se găsesc trei puncte mici negre aşezate tn
triunghi echilateral. Aripile posterioare slnt transparente, cu franjuri lungi (fig. 16).
17 - Studli

şl comunicări
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I 11rvu arc corpul d(' culoar(' t:ălbui-ro5cal.
a' lnd pe partea dorsalii o linie alu:'i. iar pc partea
lateralt'i o linie alb-gilllrnie.

~ E1>le o specie polifagă, hrănindu-se
cu diferi le plan le din flora spon t ană ş i
cu!LivaLii.

Fig. 16. Mythimna palleus L.

26. Apalele rumicis !..
Rclspindire. Specia a fost gă.c;ilă în
jude~ul Satu Marc în lora litaten llalmeu, la data de 9. V II. l!li3.

Descrierr. Fluturele are lungimea corpului de 15 - Hi mm. Anvergura aripilor anterioare
este cil' 3i-'1R mm. Aripile antrrioare slnl ncin-e-ccnuşii, cu mai multe linii trans\Cr~ale. Toracele
este acopcrjl cu peri de aceiaşi culoare cu aripile. Aripile posterioare slot de culoare ccntL5iclnchisil . .Este frcc"enl t11tllnilt' to două gencra~ii p c ou, Io lunile aprilie-iunie şi iulic-augu~l
(Cig. 17).
Larva arc corpul de culoare cenuşie-brună. cu un şir de pete roşii ~i albe dorsal şi o linie
longiludlnală, siluali\ Jalcral, de culoare albă allerntnd cu roşu. Corpul este acoperit cu peri de
culoare brunii, lungi.

Larva lrăieştc în lunile mai-iunie şi august-septembrie pc speciile de
Rumcx ş i alte ierburi. Este o specie polifagţ1.
27. Gramrnesia lri9rammica Jlufn.
Rclspindire. Este o sp<'cie rar intilnilă. ln judelui Salu \lare a fosL găsită
fo localitatea Turulung, la data de 10.VI.1973.
De.~eriere. Fluturelr arc corpul acoprrit ru peri drşi, de culoarea aripilor, Iun!:( de 15 mm.
Antcnrle la mu~cuJ sint penate. iar la frmelil slnt fili forme. An\'ergurn aripilor •wterioarc e'lle
de 34 - 35 mm. CuJoAr('O este ccuuşie-bruni\, cu lrci linii subiiri lrans,·ersnJe, de culoare brunlnchis. Aripile posterioare stnt dt> culoure brun-ruginie fără de~rne cu marginile rotunjite. În
naturii fluturii 7boară lnceplncl din Juna mai pini\ ln luna iulie (rig. 18).
J.arva arc culoarea corpului brunii-lncbisll, cu o bandă longitudinalii Jalerală mai dcschi'li\
la culoare.

ln lunile martie-aprilie larva trăieşle pc diferite p lanlc. Esle o specie
polifagă.

Fig. 17. ApateJe rumicls L.

Fig. 18. Grammesia trigraimmica Hufn.
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28. Tarache lucluosa Esp.
Rllspindire. Este o specie larg răs
pindită. 1n judeţul Salu :\fare a fost
găsită

în localilalea Turulung, la data
de 1.VIII.1973, în număr mare.

Drscriere. Flufurele ru·c lungimea corpnlui
de 9- JO mm. Am ergura aripilor a11tel'ioare
este de 20-22 mm. Flul urii zboară ziua si lu
ol'clc serii. Are două genE>rapi pe an, prin;a în
Fig. 19. Taracbe Luctuosa Esp.
lunile aprilie-iunie. a doua în lunile iulie-septembrie. Aripile an'cuJoarea neagni cu o pată aJbă pe
arip anlerioari'( şi o bandă transversaJă pe aripa posterioară. Franj urii slnt de culoare albă şi
neagră, nllernlnd culorile (fig. 19).
Lan>a are culoarea corpului cenuşie-găJbuic. Pe partea dorsală are două linii de culoare
mai deschisă, lateral a\ltnd o bandă albă, situată longitudinal.

În lunile iunie-iulie larva trăieşte pe Convolvul us arvensis.

29. Oc!iropleura plecla L.
Răsplndire. Are tm area de răspîndire mare, fiind găsită în mai multe
regiuni d in 1.ară. în anul Hl73 a fost capturată în cul turile de coacăz negru
din localitatea Remetca- Oaş, la data de 31.VII.1973.

De$criere. Fluturele are lungimea corpului cuprinsă lnlre 11- 16 mm. Am ergura aripilor
anterioare este de 23-31 mm. Culoal'ea este brună, cu o pată circulară şi una renală, situate !n
purica cenlrală a aripei, iar partea superioară are culoarea brună-deschisă. Aripile posterioare
nu au desen, slnt de culoal'e <ilb-grubuie (fig. 20).
Larr>a este de culoare cenuşiu-gălbuie. pe partea dorsală a\'llld linii roşiclicc, iar lulcrnl
o bandă de culoare galbenă.

1n luni le martie-aprilie şi respectiv în iunic-i ulie .se hrăneş Ie pc speciile
de Galium şi alte ierburi, fiind pol ifagă. Arc două generaţii pe an.
30. P/11.<;ia zo::;imi llbn.

Rrispi11dirc. Este răspîndită de la
Piemont, Balcani, Ural, Altai pînă in
Japonia . ...\ fost capturată din culturile
de zmeur din localilalea Negreşti-Oaş
în data de 31.Vll.1973. Penlru ~ara
noastră este o rari tatc.
Descrirre. Fl11l11rele are culoarea d e fond a
aripei anH·rioare ele un \'erele argintiu; mijlocul

Fig, 20. Ochropleura plecla L

17'
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supcrlotuc a orfr>ii este hrun. solzii slnl lonrte lucioşi, linia lrnns\'ersnld cxlt'rioar:'i csle
foarte lat:'i, lncercuind cu un un· partea ccutralil a aripii; linia ondulatli dinnintea su abia se
obs('n·ă. dar partea ~uperionrli, bruuă şi lucioasă, cit• ltngil 'lrhrl aripii, este uşor 'izibflli. Linia
de ln baza nripli este ştcars:l ::-i lnlrerupl:'I, iar fr:rnjurli slnt bruni-cle~chis. Aripile posterioare
si ni bruu-clcsc ili~c lucionse, liniile trnn~\Crsulc i11tcrioarc ~lnt 'izibile, bordura (termina\ial
aripii posterioare este de cuJoan• 111ai lnchi~ii, cu frnnjurii nlhi. Luugi11H•a corpu lui c~Le dt• l(J mm.
An\'crgura aripii anterioare e~h· de 3:3 - 37 mm. E~te o spl•cie care rnanifcslil o atracpe fa\:\ de
lumina art iricilllă.
Larva cqc de ('trto::ire verdc-gt,lbuic, lucloast'i, capul 5i prirnele trei perechi de picioare slnt
ele culoare gillhuic. \lnnclilrnlcle ~lnt cr,·n rnni lnchi~e la ru loare. Prezintă pe COl'p trei perechi
ele linii tolrerupl<', de culoare t.:nlhcn deschis. Prima prrcche de linii cslc ~itualll pe partea do~olă.
a doua pereche pe partea medinnli şi ulllma pereche se află deasupra orificiilor de resplru\.ie.
Pc corp slnl dispuşi negi cu peri scur\ i. Arc două genera\il pe an: prima tn lunile iunie-iulie,
a doua ln lunile iulie şi august. Adul\ii gcncra pci ::i doua stnl ceva mai mici.

Planla gazdă, citată în meratura de specialitate, esle specia Sanguisorba
oficinalis. Este însă foarte posibil ca acest fluture să se hrănea scă şi cu alte
plante, urrnînd ca cerc<.'lările ulterioare să confirme această presupunere.
Fam. A r c t i i d a e.

31. Eilema lurideola Zinck.
Răspîndire. Se găseşte răspînclită în toată ~ara. Găsită în culturile de
porumb din localitalea Răleşti, în data de 7.VIII.1973.

Descrierr. Fluturele este de dimen~iuni mici, avlncl anvergura aripilor anlerioare cuprinsă
lntre 26-29 mm. AripiJe anterioare slnt lungi şi lnguste de cuJoa!'e galbenii-cenuşie. Aripile
poslerioare slnl mai late şi ascu\ite spre' lrf, de culoare galben-deschl.s, tărli desene, Iar antenele
stnt riliforme. Fluturele zboarll şi ln cursul zilei. Are o singură generaţie pe an, zborul fluturilor
este frecvent din Juna iulie pin:'\ Io luna nugust.
Larna apare ln lunile mnl-lunle, arc culoarea corpului ccnuşi~-negricioasil, pc partea dorsalii
şi laterală orc cite o dungli longitudinală roşielicll.

32. Diacrisla sannio L.
Răsplndire.

In

jud eţul

negru din localitatea

Satu i\lare specia a fost găsită în cullura de
în data de 31.V II.1 973.

coacăz

Rernelea-Oaş,

Descritrt. Flul11rtle are lungimea corpului de 13-16 mm. Anvergura aripilor anterioare
este de 38-40 mm. Aripile anterioare stnt triunghiulare, de culoare galbenă-cenuşie. cu cont uruJ
de culoare roşieticli, sub forma unei Unii, avlnd !ranjurii ele culoare tnchisă. Pc mijlocul aripei
anterioare sc gllseşte un desen sub formll de pată neagră care poate varia ln intensitate şi mărime.
Aripile posterioare slnt rotunjite şi relativ Jale. de aceiaşi culoare cu aripile anterioare. Antenele
slnt penate şi destul de lungi. Fluturii slnl nocturni şi sensibili la lumina artificială. În repaus
aripile postrrioare slnl acoperite ele cele anlerio::irc (fig. 21, fig. 22).

33. Spilosoma menllwslri Esp.
Răsplndire. Este frecventă peste tot în lunile mai, iunie şi iulie.
deţul

Satu Mare a fost găsilă în localitatea
negru, la data de 31.Yll.1973.

Remctca-Oaş
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în cullurile de

1n jucoacăz
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Fig. 21. Diacrisla sannio d' L.

Fig. 22. Diacrista sannio

~

L.

Descriert. Flulurelt are lungimea corpului de 11 mm. arl\'ergura aripilor anterioare fiind
de 30-38 mm. Aripile au culoarea albii cu mai multe pete negre pe aripa antcrionril. Abdomenul
este galben-portocaliu cu pete negre (fig. 23).
Larva este de culoare brun-tnchi~ă, acoperită cu peri negri, pc partea dorsală are o linie
galben:'! de-a lungul corpului.

Larvele se găsesc frecvent în lunile iunie-iulie pe diferite specii de p lante
ierboase. Este o specie dă u nătoare alunei cînd se î n mu l \eşte în număr mare.
31. Pltragmalobia fuliginosa L.

Rlisplndire. Este frecventă peste lol în ţară. în judrţul Salu Mare a fost
capturată

în localitătile Turulung, la data de 20.V II.1973, în Rcmetea-Oaş
în 31.VII.1973 şi în Hăleşl i la data de 7.VII I. 1973.
Desrricre. Flulurele ore lungimea corpului de 15 mm. Am·crqura aripilor anterioare c~t c
de 30-33 mm, ruloarea este brună, cu cite o maculă mai mică ln ccutrul aripei. Aripile posterioare
slnt roşii cu o bandă neagrll spre capătul aripei (fig. 2 J).
LartJa este de culoare brună cu peri lungi şi deşi. AHAFl (1907) o găseşte hriinindu -~e pc
J.conlodon lnrnxaci şi pc nll e plante ierboase, lu lt..nile niarlie-ar>rilie şi august-oc tombrie, consiclerlnd-o specie polifag:'\.

Fig. 23. Spilosoma menthastri Esp.

Fig. 24. Phragmatob:a Culiginosa L.

https://biblioteca-digitala.ro

262

16

Fig. 25. Lithosia quacl.ra Q L.

Fig. 26. L1thosia quadra 6 L.

35. Lillwsia quadra L.
Răsplndire.

In

j udeţul

Esle frecventă în toată ţara şi mai ales în zona de pi.idure.
Satu 1\lare a fost găsită în localitatea Turulung în 1.VIII.1973.

Descriere. Fluturele are lungimea corpului de 15 mm. Anvcrgurn nripilor nnlerioare este de
39-49 mm. Aripa anterioarll csle lungii şi tnguslă, aripa postcrioari! este foarte lot:'!, cu vlrful
pu\in ascuţit. Specia ore un dimorfism sexual pronunţat, maţculul avind nrlpile anterioare
bnmc-cenuşii, cu pete negre şi galbene la baza :iripel. La femelă aripile anterioare sint de culoare
galben-pai, cu c1te doui1 mocule ncgre-alb:lslrui ln mij locul aripei. Aripile posLcrloa1·c Io ambele
sexe s tnt de un galben deschis (fig. 25, fig. 26).
Larva arc culoarea ceauşic· brună, cu pele gnlbene ş i roşii. dorsal formlnd un şir dublu.
Corpul cslc acoperit cu peri scur\l şi deşi. AcluJ\ii se gilsesc frec' cnt ln lunile iunic-augu~t.

Fam. L a s i o c a m p i d a e.

:rn.

Odoneslris pruni L.

Rclspin<lire. Sr inlihwşle in Loală ~ara. ln lilNa lura de SJH'cialilatc este
cil a lă ca fn'l'\'enU1 în lunile iunie-iulie. În condi(iile anului ]l)73 în jude ~ul

Sa lu

~lare

a fost

găs it ă ş i

in luna aug us l.
D esui erc. Fl11l11rrlc ar e rorpul 11111g de
20-25 mm. Anlenek stnt peuat<•. Ar ipile sîn l
scurt e şi pull'ruice. ct•le post rrloare nu ~e pot
st r l11ge p c 11111(1\ corpul rJuturelul. Aripile 'lut de
<·ul oare d e porlocaliu ro~ iatir;\, iar pe mijloc ul
aripei anh'rio:m.' se f.!~sr,te o 1rnl:l :ilh;i; m:irl{inilr: uripiJor a11lcriourc si post1•rioare ~lut dinţnlc (!ig. 2i).
J,m·1111 ure culouJ'ea de un <:rn u ş i u olbill~rui. iar pl' ol trcika <l'l!llll'nl lorocic ari• o palii
de 1·uloare roşeală. l'l• ultimul 'ei::ment :ire o
prOl'lll i11eu t 1i ~pi11 ifor111il.

În mai şi iunit• se hriineşle p c speFig. '.?i. Odoncstris p rnni L.

ciile de P r un us sp inosa
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Fam. S p h i n g i d a e.
37. Smerinthus ocellata L.
Răspîndire. Este frecvent găsită în
mai multe judeţe din ţară. În j ude~ul
Satu .Mare a fost capturatii în localitatea
Remetea-Oaş, la data de 31.VIII.1973.

Desrriere. Fluturele are lungimea corpului
29- 30 mm. Anvergura aripilor anterioare de
68-93 mm. Culoarea aripilor nnterioare este
brună-cenuşie, cu un desen mai tnchls la culoare.
Fig. 28. Smerinthus ocellata L .
Aripa posterioară esle roşie, cu două p ete mari
in formă de ochi, de culoare albastră-neagră.
Toracele prezintă o pată de culoare mai lnchisă. Fluturele arc d:mă generatii pe an, zboară tn
lunile aprilie-iunie şi iulie-septern brie (fig. 28).
Larva este de culoare vcrde-deschi~, cu linii albe oblice situate pe părţile laterale. Pe ultimul segment, larva are o proeminenţă sub rormă de corn. Trăieşte pc speciile de Populus,
Salix, pomi şi arbuşti frucliferî, preferind mărul.

Speciile descrise reprezintă doar un număr restrîns din lepidopterele
colectate de pe teriLorittl judeţului Satu Mare. Interesu l faunistic şi· economic
pe care îl prezintă ne îndreptăţesc să urmărim pe mai departe varietatea şi
numărul speciilor existente, aceasta cu atît mai mul t cu cit, cu ocazia colectări i
materialului biologic, s-au găsit şi specii ce reprezintă rarităţi pentru fauna
tării noastre. Intrucît o parte din aceste specii - necitate în li tera tura de
specialitate - fiind gă s ite dăunătoare a diferitelor plante de cultură, consid e ră m studiul lor în continuare ca avînd şi o pronunţată importanţă practică.
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QUELQUES ESPECES DE LEPIDOPTERES
COLLECTEES DE LA FAUNE DE SATU MARE
(Resume)

Ce traveau presente un nombre de 37 especes de lepidopteres collectees
la l u miere, sur q uelq ues biocenoses agricoles de Sa tu Mare. Quelques especes
sont tres communes, d'autres sont rares, et une espece n'a pas ete signalees
jusqu'a present sur le teritoire de notre pays. L'auteur presente aussi la description des stades de developpment, l'aire de repartition, plantcs-otes, nombre
de generation pour toutes Ies especes signalees. Les especes presentees apartient aux suivan tes familles: Torlricidae, Cochlidiidae, Crambidae, Phycitidae,
Pyrauslidae, Geomelridae, Notodonlidae, Lymanlriidae, Nocluidae, Arcliidae,
Lassiocampidae, Sphyngidae.
ă
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ASPECTE LOCALE ALE ISTORIEI AGRARE
PREZENTATE IN EXPOZIŢIILE MUZEULUI
DIN SATU MARE
VIORICA UR SU

~Iuzeu l jud eţea n Salu l\Iare de ţine în patrimoniul său importante obiecte
documen te referitoare la istoria agriculturii acestor locuri. Piesele se aflu
în colecţiile sec ţiei de istoric şi ale celei de etnografie, fiind în bună parte expuse
in cadrul t'xpoziţiilor de bază ale celor două scc\ii. Cele mai rcprezentalivc
materiale referitoare la accsL capitol a l istoriei locale, pină la mijlocul secolu lui
al XIX-iea, sînt cuprinse în expoziţia secţiei de islorie, iar uncie p iese legale
de practica agrico l ă locală, obiecte tradiţionale \ ă răneşti, sau legate de obiceiuri pe marginea acestei îndelelniciri, sînt în majoritate expuse în cadru l
expoziţiei de etnografie a muzeului.
Obiectele şi documentele, în cazu l ambelor expoziţii, se integrează în
tematica generală, fără să constîluic capitole aparleale expozi!i ilor amintite.
la afara expoziţiilor de bază, o a treia expoziţie, aYînd un caracter documen tar-isloric, se referă la problema apelor în judeţul Satu \lare ş i ilustrează,
prin materialul documentar expus, lucrări privind rC'gularizări ale cursurilor
de ape, asaniiri, canalizări, indiguiri, inundaţii, ele. Expoziţia a fosl organizată
după inunda\ii le de mari proporţii din anul 1970, în urma unei campanii de
rercetări dC'rluate de muzeul clin Satu Marr, cu scopul cunoaşterii unor
fenomene asemănătoare manifcslale în decursul islorici acestui ţinut.
În cadru l expoziţiei de istorie, în sala com unei p1imilitie, printre obiectele'
expuse Sl' află seceri cu buloane', fragmente de rî~ni\e de mîn r1 descoperile
la Culciu ~fare intr-o aşezare datîud din epoca bronzului şi apar\inînd purtă 
torilor culLurii Sucuiu clC' Sus.1 De asemenea, un depozit de griu carbonizat
găsit sub platforma unC'i l oc uinţe, fragmente de rîşni\c de mînă împreună ru
săpăligi de corn de cerb penlru grăd inărit, descoperite la M c di eşu Aurit,
datind, de asemenea, din epoca bronzului, apar\inînd culLurii Otomani.
Se parc că agricullura a fosL a doua ocupaţie a purtători l or acestei culluri ,
care populau Cîmp ia Someşului în acrastă epocă. 2
Din importanta aşezare dacică de epocă romană de la ~fcdieşu Aurit
(aşeza re a dacilor liberi), provine o rîşni\ă de mină, fragmentară, desigur una
şi

'· Reîerilor la dat:iren

pic~clor

amintite, oflale ln expozi\ie, 'ezi, T. Bader, Culiura Suciu

de Sus tn 11orrl-11e.~tul Romtlnlel, ln SCJV, '1. J97 J, p. 528.

•. Datarcn materialului nmintit: T. B a d e r - S. D u m I t r a ş cu, S(Jp(Jturf/e arlicologlce la aşe:(lrea de lip Otomani de la J\Iedieşu J\11ril, ln l\laleriale IX, 1970.
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din pil.'sele in\'entarului agricol al dacilor; dt' ast'menea, vase de pro,·izii , fusaiole, grcută~i de la războiul dl.' \csut şi alte piese aflate aici, care completează
imaginea îndelelnicirilor dacilor în aceaslă rpocă. 3 Piesele amintite, e\.puse
în sala dacilor liberi, sint legale de cultura cerealelor, a planlclor textile, etc.
Cercetările în complexul arheologic de la ~1edieşu Aurit fiind în cu rs, este
posib il ă descoperirea şi a altor obiecte din in\'enlarul agricol al dacilor liberi
din această zonă.
ln en1l m ediu, agricultura rămine principala ocupaţie a locuitorilor acestui
\inul şi pînă tîrziu în această epocă istorică, principala îndeletnicire a orăşe
nilor clin Satu :\'fare.
Expoziţia sec(ici de istoric a muzeului cuprinde mai multe ohieclc şi
documente legate de practica agricolă localii în evul mediu (fig. 1). Aminlim
documente şi obiecte care au aparţinut asociaţi ei agricultorilor din Mintiu
- oraş medieval despărţit de Satu l\Iare prin rîul Someş pînă în 1721. în
prezent un carlicr al oraşului Satu l\Jare. Asociaţia agricultorilor, constituită
ca şi o breaslă de meseriaşi, dalează din sec. al XVII-iea. 1n afara scopului
de întrajutorare a membrilor, asociaţia avea obligaţia de a reprezenta şi susţine interesele acestora în faţa consiliului orăşenesc, de a media în diferendele dintre membrii şi ceilalţi cetăţeni în probleme de proprielatc, păş u
nal, paza digurilor ele. Un loc important în obligaţiile asociaţiei ii ocupau
lucrări le de îndiguiri a Someşului în zona oraşului, asanarea mlaşlinilor, prolej arca teren uri lor cultiva te de revărsarea apelor. 4
Inventarul asociaţiei, expus par~ial într-o vitrină a expoziţiei, cuprinde
în afara unor documt•nle, d iferilc obiecte prinlre care table ale asociaţiei, cea
mai veche datînd din 166.J, cu reprezenlări inleresanle ale plugului ş i scene
de aral. 6 Sînt expuse: convocatoare ale asocia\iei, lada asociaţiei, dalind din
anul 1702, un registru de evidenţă a membrilor şi de socoleli. Aproape de
vilri11a asociaţit'i agricullorilor 1.'SL<· expus un plug (incomplet) de kmn din
secolul lrecul, unelle vechi agricole, folosite de ţărani şi ca arme: îmblăc i c .
furci de lemn, ele. De asemcuca, un panou ş i o vilrină ilustrînd ră '>coal e l e
ţără nc:;.li din anii J 137 şi 1511. care au ridica t la luplă pentru desfiinţarea
iobi:ig iei :;.i mase mari de ţ r1 rani din judc(ul Satu l\Iare.
Sinl expuse, în acelaşi contc•xt, cron ica lui Bonfini , (cdi\ia lC,68) ş i Tri·
parlilul lui \Vcrboczi (cdipa 1628) .
.\llc două docu mente originale, urbariul din 1775 al comunei ~Ioflinu :'ilic
şi palc•nla (circu lara în limba romană cu caraclHC' ciriliee) a lui Iosif a l 11-lea,
d in anul 1785, de abolire a d1•1wndc•nţei pc·r~onale (a io b ~gki). Cele ciunti dornnwnll' aminlesc obligaţiile \iir~inimii iobagc• din Transihania. in a doua jumă 
ta I (' a st'c. a l X V J 11-lt'a.
1• fu ll'!!ălur:'I t·u dt·\Cl'perin•a dr lu .'\h'die'u ,\urii. rnplC1artle. n~t'1.irt><1 rt:n:k ;i. n• nopol::i.
Hzi· S. J> u mi I r 11' <· u - T. Rad t' r. tsr-c:rr11 tfarilor libt n dl' la Jlr dir <u \ u nt. \Ol. I.
Ora<l1·n, l '168: S. Du .m i l r a~ cu. .Ylil cori<idemfii m11pm durilor lib••/ de rporJ. rom rni1 din

1tord-11r.,lul Romriniri 111~,„ :\Iuzeul juddului S:tlu \Iun'.
•. Dncumenldc usocialici. 111 urh i\'U i~toriril n \!111„ului ju<il'\ul ui ~ul11 l\Jare. im . 111 71.
6• l ll:'I din IAhk, dulnlă Hl::O, t•sle tran~krnlă .\!un ului dr isloJ'lt• a 11.S.H. ~i SI! arli"t
!11 \•'\pozi\jn de baz:' n :lCl'qui muz1•n.
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Fig I. Aspecl din

expoziţia

de istorie cuprinzind obiecte rc!er!toarc
la istoria agriculturii.

Eslc expusă de as<•mrnca, o sehi\il a lueriirilor d<' regularLrnre a riului
dr asanare a 111la';o linilor din zona oraşului :-,i de îndiguiri - lucrări
deosehil de ample desfă';ourate inln.' anii 1778- l~tH ..\ceste lucrf1ri. reluai<'
în a doua jumătate a SC('Olului lrl'r11I si conlintt tll' pină astr17.i, r<'pre:tinlă de
L1pt lupta r11 arwlc duS:1 el<· oamenii lo<·urilor ş i constituie un l 11pilol imporl~1nL
:d istori<•i local<• (fig. 2).
Detaliile refl'ri1o<1n• la problcnwlt> ridica le dt• ap<' Iocuilo1 ilor aclnalului
judeţ Salu )[arc sinl pn'7.t•nlate in c.'Xpozi(ia docnnwntară C'Xisll'lll.1 pe aceasli'i
lemă in eadrul muzt•ulni ';oi amintit;1 eh• noi la inceputul a<'<'Slt·i expun<•ri.
Donumcnl<•lc expozi\it•i 'ii' refer[1 la rnuriguratia ora::>tilui şi a împrejurimilor
iu 1intca r<'gularizării rnrs11l11i Som<'';otil11i sau a nllor zone din jude~. De pildr1,
mlaşlina Eccdului. un ll'rcn de 1 ::ioo km 2, ean· p1 în canalizare şi asanarl',
<\omeş,

0
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F:g. 2. Din exponatele

secţiei

populară

de <.'t-nografi.:-- instalaţii de
legate de practica agricolă.

tehnică

(lucrările se pot urmări după documente şi rotografii), începînd cu anul 1782,
a fost redal agriculturii.
Sînt expuse proiecte de regularizare a albiei Someşului, din sec. al XVIIIlea. ca cele apar\inînd inginerilor Cyril J\1czo, d in 1781 şi Zanaly Anlnl, din
1790. De asemenea, proiecte de curăţare a albiei Someşului, din 1785, şi desene
înfăţişînd procedee de curăţare a albiei. din 1790.6
In zona de cîmpie a Someşului, unde cullura cerealelor deţine un loc
important, apa rîului punea în mişcare numeroase mori. Între clocumcutelc
expuse referitoare la funr\iile economice ale Someşului sînt unele care conţin
dispoziţi i ale autorilă\ilor, de desfiinţare a zăgazurilor, a morilor de apă
care sporeau pericolul rc,· ărsărilor, puoind în primejdie culturile din lunca
Someşului.

Un loc important în cadrul materialului expus îl ocupă documentele
privitoare la pagubele provocalr de inunclaţiilC' de proporţii mari din anii
1740, 1884, 1888, 1910, 1970. ln anul 1970 au fosl inundate în jude~ 125 OOO ha
Leren agricol, pagubele fiind în acest scclor de circa 96 milioane lei.
Inventarul scc\ici de C'lnografie, în bună parle expoziţia acestei secţii,
cuprinde numeroase obircle. de la cele de uz casnic, sau gospodăresc, pînă
la instalaţii de tehnică popu l ară, legate de practicarea agricullurii în zonele
etnograricc nle judeţului Satu Mare. De pildă, printre piesele expuse în sala
ocupa/ii/or din cadrul expoziţiei ele bază a acestei sectii, aminlim brăzdare şi
săpăligi de fier, ciriitoare, copaie clin coajă de tei. ciur, piuă, măsuri pentru
cereale ele. Din obiectele mari, instala\ii de tehnică popularu, aminlim un
teasc de viu - piesă deosebit de interesantă purtind data 1796, reconstituit
G. Arhivele Slotului, fond Prc!ccturn ju<lr\ului Snlu l\larc. pachet iO.
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Fig. 3. Aspect din

exipozjţia

documentar - istorică privind problema
apelor în judeţul Satu Mare.

şi

expus în curtea muzeului pe un soclu, protejat cu un aco p eriş de sticlă.
De asemenea, un călcător de fuioare, piuă, rîşniţă şi un alL teasc, de dată mai
rece ntă ş i dimensiuni mai mici, expuse în aceleaşi condiţii (fig. 3).
1n perspectiva extinderii cxpozi\iei permanente de istorie, pentru perioadele de istorie modernă şi con Lcmpora n ă, un număr corespunză lor de exponate
vor ilustra în continuare istoria agriculturii, a relaţii l or agrare, al ături de lupta
de c lasă a ţă rănimii acestor meleaguri, aportul său la transfo rmările sociale
de-a lungul veacurilor în această zonă a României. Un loc important în cadrul
capitolului de istorie contemporană a expoziţiei urmează să-l ocupe ilustrarea
reaH ză rilor economiei socialiste, respectiv progresele înregisLrate în agricultura
judeţului Satu :\lare, în viaţa satelor sătmărene.
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EXPOZIŢIA DE GRAFICA MILITANTA AUREL POPP
IUDITA E RDQS

i\Iuzcul, ca instilu \i e de cultură cu cc· I mai comp lex profil, arc pc lîngă
nobila sarrină dl' t.'czaurizare ş i conservare şliin~ifică a obiectelor şi documentelor cu valoare deosebită şi acea de a fi, prin c>..poziţii l e sale de bază şi prin
expoziţii l e temporare organiznle (în cazul de fată cele de arlă plaslică), propaga tor şi parlicipan L activ la ed urarea estetică, în spirit socialist umanist,
a marelui public căruia i se adresează .
Prin cxpoz iti ile sale temporare, tematice sau retrospectiv<', secţia de artă
a muzeului sătmărean urmăreşte, printr-o prezentare cît mai atrăgătoare şi
după critrrii muzeografice şi csielice bi ne determinate, să aducă în faţa publicului opere valoroase ale rreaţi c' i artistice locale, care, în cazul moştenirii
artistice a pictorului sătmărean Aurel Popp, fac parte integrantă din tezaurul
artistic national. In cadrul cxpozi\ii lor dr arlă organizate şi în prezent de
muzeul clin Salu i\larc, se urm ăreş lt• prezentarea cu prrcftderc a acelor opere
de artă din tezaurul artistic local care corespunde crileriilor de selecpe ale
muzeului şi planului de activi tale educalivfl a accsluia. Sînt prezenlale puh licului acele opere de arlr1 care lransmil cele mai bune tradiţii ale crealit'i
arlislice locak, care prin măiC's lria arlislică, prin mesajul unor idei de libertate,
de dreptate socia l ă, de pace ş i progr<'S, se înscriu în is toria ~n lei romane!;ili.

·iiiiillliiihil
F ig. 1. Aspect din

expoziţie.
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ln acest context, expoziţia de grafică militantă .\urci Popp, organizată
în decembrie l 972, închinată aniversării Republicii, a fosL prikjul cunoaşl erii
de către publicul iubitor de artă, a unui aspec l mai puţin cunoscut a l acti\· ilă~u
artistice a lui Aurel Popp ş i anume preocupările sale grafice, dar mai aks.
continulul profund militant al lucrărilor aparţ inînd acestui gl'D al creatiei
artistului.
Aurel Popp, aparţinînd gt'nera!iei dt• mari maeştri ai artei romârw~li
din prima jum ă tat<' a secolului nostru. cunoscut mru·ctui public in primul
rîncl ca pictor, se dovedeşte a fi prin malNialul expoziţiona l prezeontat cu
ocazia acestei l'xpozitii şi trn virtuoz al dest•nului. Lucrările expuse fiind în
cca mai mare parte studii şi schiţe ş i adnd o deoseb il ă valoare documenlaristorică, mărturisesc substrntul mesajului mililant, umanitarist, caracteristic
celor mai semnificali\'C lucrări d<' pictură ale artist ului.
Jn organizarea expoziţiei, prin cele 100 de Lu crări de grafică prezentate fie compoziţii propriu-zise, fie studii ş i schiţe la lucrări în prcgut.irc, (provenite
din colecpa muzeului şi din colecţia familiei artistului) - ne-am slrăduiL să
alcătuim un ansamblu retrospecliv cît mai complet al aclivilăţii de grafician
a lui Aurel Popp.
La întocmirea tematicii expoziţiei s-a considerat necesar să ţinem seamă.
alîL de etapele de creaţie ale arlistului şi tematica abordatft cît şi de faptul
că o mare parle din lucrările expuse au îndeosebi o \'aloare documenlară.
Expoziţia a oferit în felul acesta vizilatorului posibilitatea ele a cunoaşte o
seric de desene, studii şi schiţe neprezentate îo faţa publicului în nici o expoziţie. Datorită caracterului lor documentar şi mai cu seamă a aspectului sobru.
mai puţin spectaculos (studii, schiţe în creion, cărbu n e, pe hîrlie) aceste lucrări - suferi nd din pricina unei păstrări nu suficient de atente - au necesitat
o mi găloasă muncă de recondi\,ionare, pentru a putea fi expuse.
Lucrările au fost grupate în cinci mari capilole. fiecare dintre ele oglindind preocupările tematice ale artistului: a) lucrări cu tematică antimilitaristă
ş i antirăzboinică (inspirate clin primul război mondial), b) lucrări cu tematică
socială, c) lucrări avînd ca tematică munca (ciclul Dobori/orii de copaci),
d) lucrări cu tematică istorică , e) schiţe ş i proiecte de monumente. O asemenea
grupare a lucrăril or a avut în primul rînd scopul mărturisit de a sublinia
mesajul militant al întregii creaţii artistice a lui Aurel Popp, precum ş i de
a demonstra inepuizabilele rezerve de interpretare a moştenirii artisLului,
care, deşi revine în mod obsesiv asupra ace l uiaşi subiect, descoperă de fiecare
datu noi modalilăţi de expresie.
Ordonarea lucrărilor în capiLolele respective a permis o mai mare apropiere a artistului de public, facilitînd totodată comunicarea mesajului lor
adînc progresist. Un exemplu concludent în acesl sens îl constituie ciclul de
studii şi sc hiţe executate în anii petrecuţi pe front în primul război mondial,
ani care au lăsat o amprentă sumbră asupra crea\iei lui Aurel Popp. Fiecare
dintre aceste lucrări, purtătoare ale sentimentelor de profundă revoltă faţă
de ororile războiului, exprimă frămîntări l e artistului, conştient de jertfa
omenească adusă în acest război, au un profund caracter protestatar. Numr1ru l
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Fig. 2. Sl11diu de pc rrunl.

mare dr '>l11dii ~i ~chi\e, p•.• u1:1rgi11t•a c·ărora arlii,lul i~i uotraza adeM':t direct
zbuciumul su rte1 l'SC izvoriL clin scC'm„le clramalic1• pc care Ir iniorlalizl'ază,
pn.'Vl•stcsc impresionantul ciclu de lucrări c·u mcsa.i :intimililarist <'l' av1•n sil
se materializeze în anii imcdiaL următori războiului. Rccunoa~tcm în <•ceste
~tudii rigurile tragice ele solcla!i din Yeslitele lucriiri Alacul, Brou nccunusrn/, Pro patria, Cine-l ştie'? sau pcrsonajPlt• din lu crarea /)11tii omul 11rca sc'i
piarir ... Toate aceste studii, oglindind fidel rcalila l1•n necr11\iiloare din Lrani:;re. clruma frontului. dovedesc faptul că o operă de artă în anumite împrejurări dobîndeşle şi valoarea particulară ele document isloric.
Paralel cu LernaLica an li militaristă, pentru Aurel Popp o prl'ucupare
pt'rmanenl5 au ('Onstituit realili'i\ilc vie\ii sociale. În cadrul cxpozi\ici s-au
prczcnlat în conlinuare lucrtiri cu tcmalică soci ală. Studiile şi schi ţel e e:-..puse
la acest capitol al expoziţi ei - fi<• figuri ele muncitori din ocnele de sare
(f>rolelar11l. Triielor de sare), fie lucrări avîncl un caracter alegoric - rertectă
cruda rca lilale a unei societăli nedrepte, avînd un caracter denun\ător.
Lucrări cu: F.xcluşii, Co111er/ul, Produc/ia casnică, prin mesajul lor complclează
~i subliniuzf1 în acela şi timp scopul iostruel iv educativ al cxpozi\iei.
Urm51orul capitol al cxpozi~ici a cuprins studii şi schi~e care au stal la
baza ciclului Doborî/orii ele copaci, ciclu apreciat ca fiind un elogiu închinat
mundi. puterii şi voi n\ci omului io luptă cu natura. t>rcocupftrile l ui A. Popp
Ul - Sludll

şi comun1cărl
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faţă de lema muncii datează încă din anul 1924, cind arlislu l ajunge în contact cu Lăietorii de lemne din munţii Oaşului. l\funca p lin ă de trudă a accslor
ţărani din inima munţilor, şi măiestria acestor lucrăLori, rtimînc un fertil
izvor de inspiraţie pentru Aurel Popp, pînă în anul 1950. Această perioadă
couslituie una dintre cele mni importante etape diu crca\i::i artistului, de care
se leagă un număr impresionant de s ludii şi schi!c. Dintre accslen, printr-o
selectare atentă şi riguroasă, în expoziţie au fost prezentate cele mai remarcabile, fiecare lucrare constituind dovada admirabilei exigen\e cu care artistul
işi pregătea ciclul. to studiile, sau schitele la lucrări ca Elanul, Rostogolirea
lrnnchiului, Oşenii, Aurel Popp revine deseori în mod s tăruitor la ace laşi
moliv a l mişcării , definiliYindu-şi, cu o deosebită meliculozilule, compozi\iilr.
In marea lor majoritale aceste lu crări sr remarcă prin ' ' irluozilatea şi dinamica
liniei. Unele deşi simple sc hiţe cuceresc prin for\a şi monumentaliLatcn lor,
aducînd în atenţi:. publicului şi mai mult lrăsălurile caracteristice ale opl·rei
lui Aurel Popp. în ansamblul lor, accsle studii comunică un profund optimism,
o robustă vitalitate, dovedind deosebitele ca lităţi grafice ale artistu lui.
Acest capilol al temei muncii este urmat de cel dedicat lucrărilor de inspira\je isto ri că. lncă din 1922 dalează un studiu pentru o lucrare comandată
de către stat (însă refuza tă apoi de oficiali tă \i), in Li Lulală M oarlea Iui Decebal,
lucrare riimasă nematerializată. Mereu :idinc ancorat în evenimentele vremurilor sale, precum ş i interesant de trecutul istoric, lema istorică devine o preocupare stăruitoare :i artistului în spcci:il după anul 1950. Acum începe să
lucreze la o seric ele compozi!ii referitoare la Horea, Cloşca şi Crişan, Doja,
Avram Iancu, Spartacus, compoziţ ii care din păcate au rămas la faza de
studii. Dintre studiile exislen l c în număr marc (mai alrs pentru compoziţia
Doja), în expozi~ie nu fost cuprinse acelea care se remarcă în primul rind
printr-o închegare reuşită a compoziţiei, în acest sens de o imporlan\ă deoscbiUi
fiind studiul i1 uram Iancu vorbeşte mo/ilor ~i schi ta P1 inderea lui lJorea. La
toate aceste studii se remarcă aspira !ia a rlistului spre grandoare, in lcn \ia
sa de a sugera măreţia faptelor islorice, de a preamiiri jerlfa acestor eroi
rare au luptat pentru binele şi libertall•a poporului. Cu toalr acestea, vigurozitalea alît de caraclerislică operelor lui Aurel Popp, 11u mui este în cazul
acestor lucrări aceraşi, privitorul prcsim(ind în studiile amintite un Aurel
Popp aproape de amurgul vieţii.
în cele din urmă expoziţia a prezentat cîteva studii la proiecle de monumrnle. Preocuparea lui Aurel Popp pentru arta monumenl:ilă poate fi înc<1drală intre anii 1927- 1935. Din această perioadă dalcaz[t sludiile pentru un
monumenl închinal Unirii (1928 - 1929), apoi studiile la monumentul l ui
Va!>ile Lucaciu (193~) ş i alle cîlcva studii rămase neterminale la un monument
B ă lcesc u. la monumentul Eminescu, dar a căror valoare nu o inlrcce pc cea
de document. Includerea în expozi\ie a acestor lucrări, mai mull cu uu caracter
documentar, avea d rept i.cop de a face cunoscută publicului complexi tatea
a rl1sLici:i a piclornlui, preocupările sale rnullilalcralc.
Prin intermediul expoziţiei ct.r1:: 1 concculrat exclusiv grafica lui Au rel
Popp, construită in ordine re!_tiv c.v nologică, ret rospectivi:i, s-a căulal io-
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Lroducerca publicului vizitator în Lainele de aleli er ale arlistului, oferind
posibilitatea de a cunoaşte numeroasele studii ş i schiţe care au stat la baza
unor lucrări semnificalive din creaţia sa şi bine cunoscute de marele public,
precum şi acele studii care au conslituit faza de pregătire a unor compoziţii
de amploare ce nu au mai fost materializate. ln acelaşi limp, deşi aceste lucrări, în marca lor majoritate, nu depăşesc faza de sc hiţe sau sludii, pe lingă
valoarea lor arlislicrt de nccontesLaL, prezintă o imp ortanţft deosebită prin
mesajul lor, dovadă a l egăturii profunde a arlislului cu realiLăţi l e vremii
sale, ridicindu-le la rangul de document istoric ş i imprimînd astfel expoziţiei
un accenluat caracler militant şi mobrnzator, corespunză1or scopului de
educa!ic esteti că şi palriolică urmărit el e muzeu în organizarea acestei expozi!i i.
Dată fiind amploarea expoziţ i ei , dar mai ales originalitatea ei, aLîl prin caracterul lu crărilor expuse, cit ş i prin mesajul viguros umanisl şi revoluţionar
transmis de fiecare lucrare în parte, expoziţia s-a bucurat de în Lcres şi apreciere
deosebită din partea publicului viziLator. Acesl fapt a îndreplăţit colectivul
muzeului să o considere această expoziţie una dintre reuşitele sale acţiuni
cultural-educative.
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CURAŢffiEA ŞI CONSERVAREA UNOR TEZAURE

MONETARE DIN ARGINT DESCOPERITE
lN JUDEŢUL SATU MARE
ERNEST V \ NCEA

Colecţiile l\fuzeului .Juclr\ului Snlu !\fare s-a u îmbogăţii rccrnl cu douii
l<•zaurc monetare de argiol găsite, înLimplător, în două loca liUj\i: Turulung
şi Tîrşolţ. Cronologic, elr apar\in unor epoci istorice difrrilc, ş i :rnunw primul
dnleazri clin sec. IJI - 11. î.l'. n. , iar celă l nlt cuprinde monede meclievalr emise
în sec. al. XVJT-len. 1mrdinL d11pii descoperirr, s-n I rrcuL ln cu ră\in•a şi
ronscrvarca pieselor clin cadru l ce lor doui\ leu1un•. )]cnlionăm cii lrza11r11 l
antic cuprinde 65 piese iar cel feudal 148.
Lucrările de cură\ire ş i consNvnrr a obiectelor dl' nrgint nccesilfi o lrmt•inică cu n oaşlrr<' a materialului, a condi\iilor şi locului de drscoperire, precum
1ii a procedeelor de tralare. Argintul este un melai moale, ductil ş i uşor polisabil rii nd fo losit în că din an tich itate pentru confec\ionarca obiectelor de
podoabă , baterea monedelor, t•lc. AcesL metal poalr ri turnaL numai sub
formă de ~1 liaje, punctu I sii u d<' topire este de 960°C, iar densitatea de l 0,5.
Argintul răs pund e uşor multor reac tivi , în cazul în care atmosfera sau solul
este plin cu uncie substa nţe care ac \i onează p ulernic ca: bioxidu l de su lf,
cloru l, amonincul , la cnre sr ndn u gă apoi ş i umitlilatca.
ln cadrul celor două Leza un• am întilni t două fl'luri dr coroziune: sulfit 111
dr argin t, cnrr are o cu loare neagră ş i clorura de arginl de cu loare alb-murdar.
Sulfilul de argint se formeazii în grnrr:i l în condi\ iilr în cnrc obirclul es1r în
ronlacl cu aerul, din cauza exislenţei , în cantitate marr. a bi oxidului de su lf.
Patina de suHi t treb uie întotdeauna îndepărtată, ca nu poale fi socotită drep t
o pa linft protectoare. Aceaslft p ati nă de su lfit ele nrginl acoperea monecl<'lt•
lrzauru lui de la Turulung.
ln comparaţie cu monede)(' de la Turulung, rraliznlr dint r-un aliaj cu
o proporţie ridicată de argint, piesei<' celui de-al doilea teznur, descoperii
la Tîrşol\, au în compoziţie un procrnl riclicut de cupru, aslfr l încil la ckscoprrirn prrzenlau eflo rescen!<' la fe l cu ce le de bronz. AcC's lr piese, pe lîngă
coroziuuca de cupru, mai Na1 1 a Lncatc şi de clorurii, din aceaslă cauză au
devcnil rragile şi fri abile, deoarece clorura a produs schimbiiri fi zice în structura metalului. De altfel, din cauza acestei schimbftri fizir l'. în timpul descoperirii cîteva monede s-uu rupt in bu căii.
Coroziunea de cupru (apă rută clin cauza aliaj ului argint-cupru) este o
coroziune selecLiyii.. Din cauza drscom punerii cuprului di11 aliaj , acesta s-a
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depLLS p<' monede su b form a sururilor de cupru. Allă cauzr. a depunerilor est<·
l egată ci<• o reacpc <' l rctro-c himi că, exp lic a bilă prin faptul că argintul arc în
molrcult' o p ote nţ ft electrică p ozilivii, :.iv ind rolul de catod, iar moleculele
dt• cupru, rn o p otenţă electri cii negati vă, au rol de anod. Moleculele• de cupru
se depun as lrcl la suprafaţă sub form a coroziunii de cupru.
C<'lc două tezn11rc au necesitat o cură\ ire p rin melode difrril e. PiesC'le
din sec. !II- II. î.<'.n. erau alacnte numai de bioxidu l ele sulf. ln co n s eci n \ă în
prima fază aces le mon ede au rost spii late dt• pf1minL cu npă, folosind o pcriu\ă
de pf1r. Dupr. s prdarc Ic-am immersat înlr-o soluţie de „Argcnlol", la Lempcrnlura de 80 - 90°C., pînă cinel au deveni t curate. In momentul în ca re so l u ţi a
a îndepflrtat complet coroziunea, Loatc monedele au fost spă l ate la robinel
(se poal<' folosi o prriu\.5 mon te), dup5 care au fost fierLc de moi multe ori
în apr1 di s til ată, vcri fi cîndu-sc totodată procentul ele aciditate, ca re, treptat,
se pierde. Jn urma aces lci opern\ ii a urm a t uscarea ş i conservarea, dup ă cu m
se va vNlca mai jos.
Com p oz iţia solu\ir i de „A rge nlol„ fo losiLf1 a fost urm ă toarra: 1 OOO ml de
a pi"'t dislilatr1 în can• arn dizol va t 300 gr de acid citric. Apoi, am mai dizolvat,
in acrcaş i so luţie , 120 gr Li ocarbomid ă ş i 10 g r alcool g ras su lfonat. ln a inle
dr fo losire• solu\i a a fost bin e agitală.
în urma acestu i lralamrnl arginLul a recăpătat luciul lui origina l.
Cn ri"t\ irca mon cck lor clin teza urul medirv al a ridicat ma i multe p roblem<'.
Aşa cum am mai mcn\ionat, piesele erau acoperite cu o coroziune de cupru
ş i alacatr de cloruri"t. C ură\ i rea aces tui teza11r am efectual-o după următoru l
procedeu. La început pi esele nu fost sp li lale pentru îndepărlarca păminlului
ş i a un or sfl ruri solubile în apă. Pentru c ură \ire am utilizat metoda electro-chimicii, fări'i su rsă el e curent, prin urmăl o ru l procedeu: fiecare pi esă a fosL
inve li Ui bine cu o folie de a lu miniu ş i inlrodusă înlr-un vas de s liclă în care
se afla prnr de alumini11. Înainte de acoperi rea cu folie, fiec are piesă a fost
c11 ră \il ft pl' o mieri por\.iunc pe cale mrcan i că pin u la metalu l curat. Astrei
pregă tite ~i introduse în vasul de sticlă, peste ele s-n turnat (cu foarte mare
gri j ă, pcnLrn a nu se descoperi) o solu\ic dt• hidrox id de na lriu în con centrn\i1• de :>%; men\ioni'i m că se poale folosi şi aci dul formic în concenlra\ir de
10 - 20%. Oclatii cu luruarcn solu\iei în vasu l ele s ticl ă, arc loc o renc\ie, se
drgaj ii httlc- de hidrogen rezttllalr din ca uza aluminiu lui cnre începe sft se
l opeascil, cli fuzindu-sc în ace laş i limp c•lrelroni, cnn', în rrnr\ie cn ionii din
<•lectrolil, forttwazil 11 11 fl ux ra loclic.

/Ji:o/tlarea anodului:
,\l - Al z+2E

Drsrn111punerea apei:
IlOJ J - ll ~+ oH 

Formarea hidrogenului atomic:
Di :nlllarea al umi ni ul 11i:

2H ~+ 2E -2 II + TI 2

A 1 ~+2o r 1

-- Al(OH h
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În urma acestui tratament, moucdele au fost fierte repetat în apă distilată .
ce piesele au deveillt curate, s-a observat la suprafală o depunere de
cupru curat, care necesita o îndepă rtare. Această operaţie a fost făcută astfel:
fiecare monedă a fost introdusă în so lu ~ic de nitrat de argint (făcută cu apă
distilată). ln urma scufundării , am scos piesele şi Ic-am introdus într-o cuvi
încălzită la cca l00 - 110°C, timp de 1- 2 orc. Nitratul de argint dizolvă
cuprul, iar în locul unde se afla cuprnl se depune un praf negricios, care se
poate uşor indcpărtn cu ajutorul unei periuţe sau a unei bucăţi de pînză.
J\Ieloda aceasta de cură\ire este cuuosculi't sub denumirea de „ uwloda
lui Krefting". publicatfl pentrn primn oarii de Hnthgen în anu l 1H2Ci (H;il l1gen
F„ Oic Kon:;erYcirung ,·on Allertumsfuuden. li . Berlin-Leipzig, JH:>.t.i).
Odată termin:.tlii curăţirea, a fost. necesar un tratament termic al piest>lor,
menit să contribuie la sporirea rezistentei lor. Obiectele din argin t, puternic
corodate, devin înLotdeauna rriabilc şi fragile din cauza coroziunii selective,
sau a schim b ării slructurii microcrislalelor. în scopu l sporirii rezistenţei, monedele au fost introduse într-un cuptor electric reglabil ~i încălzite lrcplat pîn[t ln
temperat.ura de 250°C. cînd, practic, începe procesul de consolidare, apoi temperatura a fost ridicată la 400°C, fiind menţinută la acest indice timp de 2 orc.
După intervalul celor 2 ore, obiectele au fost răcile treptat (în cuptor) pînă la
temperatura camerei. lu urma tratamentului termic, există posibilitatea
depunerii pe obiect a unui oxid negrn de cupru, care însă se poate foarte bin e
înlătura cu nitrat de argint, după cum s-a amintit mai sus. Înainte de a trece
la conservarea propriu-zisă, am fiert monedele iu apă dis li la tă pen Lru a în lă I ura
clorul, în cazul în care acest.a este prezent, se repclil operai.ia de fierbere de
mai multe ori, concomitent cu răcirea bruscă în apri, pînă la î11Clepărlan• a
completă a clorurii. Apoi am depus Luate piesele într-un uscător la t IO"C,
după care le-am conservat. Materialul 11cccsa 1· cousen· ii rii I rehuic foa rl e bine
ales, astrei încît să corespundă următoarelor cerin\c:
I. acoperirea comp letă a obiectului. inclusiv p::itrnndc rca în porii acestuia
2. pelicula de protejare să fie foarle sub!irc şi invizibilft
3. să aibă rezistenţă la umiditate
4. să poată fi folosit hi rcC'c, ş i să fie reversibil
G. să aibă rezisten~ă mecanicii
OinLre materialele pe care arn încercat s rt Ic folosim, unele 1111 ruresp11nd.
Astfel lacul de nitrocelu loză, clupă un anumiL timp, devine rigid şi se crapi:i
uercuşincl să ofere o conservare bună. Parafina , cu toale că este un foarte bun
conservant, nu are rezisten~ă mecanică necesară. Se mai adaugfL şi sensibililalca marc la trmpcra'Lură, ca ş i !'aptul cft acoperirea cu parafini.i se poate
face nttmai la 120°C. În acesle coudi\ii am utilizaL materiale plastice, dinLrc
care cel mai bun s-a dovedit a Ii poliacetalul <le vinil. AcesLa se poale dizolva
în aceton ă (l) ş i toluol (H) în propor~ic de 1/'J.
Înainte de acoperire, obiectele trebuie să fie foarte c urate şi uscaLc complet. De asemenea este necesară o spălare cu aceton ă pentru o deg resare
cît mai bun[1. După degresare mouedeJe sînt acoperite apoi cu poliacetat de
D u pă
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vini l, cum s-a aminl:iL mai sus, dizolvat în Loluol ~i at:cLouă, în concculra!ic
de 5%.
Acoperirea poate fi efectuală fie prin scufun darea fiecărei piese în parte
în solupe, fie prin pensulare, lu cru ce necesită o atenpe deosebită, deoarece
trebuie să se formeze o peli culi:i completă ş i uniformă.

L HJ\TlJ GEN F., lJic l\onservcirung vo11 ,1\l/erl11111sf1111den. II, Bcrli11-l.eipzig, J 9:.?6.
:.!. FARMAKOVSKJ, M. V., Conservarea şi restaurarea colecţiilor de 'J\Juzeu (traducerea diu limba
rusă), Bucureşti. 195'1.
3. PLENDERLEITH, H. I., T/le Con.ţer1mlio11 of Anliquilc.~ and Works of .\rl, Londra 1 !J57.
'1. HERJ\'I AN BOHLAUS NACHFOLGER lJe.ţcoperiri urheolo(Jice slrclvechi (lraduc('J"e din limba
germană) Bucurcşli, l 958.
5. PREISICH M., Vegyeszek zsebkiinyve, Budapesta.
fi. DR NEMETHY E., Muzeumi Mi1Uiryy11fclelcm, Budapesta 1970.
7. M. MIHALCU Consrr11area o//ieclrlor de Mlif şi <1 mo1wmcnlelor istorice, Bucurcşli, J!J70.
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V. URSU -

GH. Li\:ll

2

1

5

4

7

8

J>I. XV II. \ l onL·lilo din tl'Zaurnl fl'11clal de la Tmiolt.
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G U. LAZIN
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P I. X\"Il l . Monedt' clin lltaurul feudal cil• la
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2

1

•

4
P I. XXVIII/ l. Ulcior c u brîul transpus sub formă circuln ră .
tTicior cu brîul transpus C'hircular şi sub formă ondulată.
Orîul dC'Spărţit printr-un cerc in rl'lief, torsală (la gîtul ulciorului) şi
de brîu m ftrgin it în partea infl'riour[t cu linil• onch 1l ată î n rt'licf.
I3rî11J sub fonrni ondulnUl cumplc•tal cu cl'I sub formă ck c1 rligc.
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jumătate

I . IURJ\ ~C' HJC'

2

3

Pl. XX I X/ I. Motivul pomului vi<·tii într-o manieră a puseană foarte stiliznl:\ Colo
sit Jr1 decoran•a ulcioarelor.
2. Vas p0ntru mu rături.
3. Vas p<•ntru oţet sau untdelemn.
I. Oală marc p0ntru fier t (sarmale).
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I.

4.

Slracliină

1

2

3

4

lUHAŞCIUC

PI. XXX/ 1. Oală ma rc pcn Lru I ie rt (sannalc).
2. Oa l ă marr imbrînată d in an ul 1945.
3. Strach i nă decora tă cu „ga iţă · '.
cu două tor ţi . deco rută cu mot iv ul flora l în interior
a l brîului, în ex te rior.
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