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ARHEOLOGIE
TIPOLOGIA UNELTEWR DIN PIATRA
ŞLEFUITA DIN AŞEZAREA NEOLITICA

DE LA SUPLACU DEBARCAU (J. BIHOR)
DOINA IGNAT

Aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău este situată in p~rtea de
Sud-Sud-Vest a comunei în dreapta şoselei Oradea - Zalău, în hotaru]
numit de localnici „Corău".
In cele şapte campanii arheologice au fost cercetate două puncte de
intensă locuire. Din această aşezare distrusă in parte de apele Barcău
lui - provine şi o colecţie arheologică iconstituită din ceramică şi unelte
din piatră care a intrat în patrimoniul Muzeului Ţării Crişurilor. Săpă
turile arheologice au permis racordarea acest-0r materiale cu cele provenite din săpăturile 'Sistematice.
Aşezarea comportă două nivele de locuire, separate 'între ele printr-o lentilă de mil aluvionar, reprezentind desigur o revărsare •a ap~
lor Barcăului.
In cadrul descoperirilor arheologice aparţinind epocii neolitice din
nord-vestul României, aşezarea de la Suplacu de Barcău reprezintă deocamdată o secvenţă singulară. Grupul Suplac evoluat pe un fond cu ceramică pictată, constituie se pare, ca şi grupul lclod din centrul Transilvaniei un fond local pentru geneza culturilor eneoliticului vechi.
Din cele 10 locuinţe dezvelite - , aparţinînd ambelor nivele, din
stratu] de cultură, mai ales din preajma locuinţelor şi din malul Barcăului au fost descoperite un număr de 369 de unelte şlefuite, întregi sau
aproape întregi şi 208 piese în stare fragmentară.
Această abundenţă neobişnuită de unelte şlefuite descoperite într-o
singură aşezare ne îndreptăţeşte să afirmăm că la Suplacu de Barcău
exista un sat neolitic specializat în prelucrarea uneltelor.
Afirmaţia s~ bazează pe următoarele considerente:
- Uneltele sînt lucrate în aşezare, din roci locale, caracteristice
Munţilor Plopiş. In fiecare locuinţă au fost descoperite deşeuri de prelucrare, bucăţi de rocă cu urme de şlefuire, rocă brută, dar şi piese
finite.
- Din totalul de 369 piese, 80/o sînt piese în curs de prelucrare iar
160/0 sînt piese neutilizate. Acestui procentaj nu am adăugat piesele care,
lucrate din roci cu duritate redusă s-au degradat în timp, prezentind la
data descoperirii spărturi sau exfolieri.
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- Trebuie să avem în vedere faptul că majoritatea pieselor finite
au fost evacuate odată cu părăsirea locuinţelor, deci numărul lor treibuia
să fi fost mult mai mare. Se impune de asemenea observaţia că în nivelul
de locuire inferior numărul de piese este mult mai redus deci"t ce1 superior.
- In stadiul actual al cercetărilor privind epoca neolitică pe teritor iul patriei n oastre, dar nici pe teritorii învecinate nu cunoaştem încă o
asemenea frecvenţă a uneltelor din piatră, într-o singură aşezare.
- In întreaga arie de răspîndire a culturii Hamangia1 au fost descoperite un număr de 30 de unelte şlefuite. In aşezarea de la Hăbăşeşti2
în care au fost cercetate 44 locuinţe au fost descoperite 289 piese, majoritatea în stare fragmentară, iar in aşezarea aparţinînd grupului lclod3
înrudit cu grupul Suplac din cele 12 lo cuinţe cercetate şi din stratul de
cultură provin 70 de piese.
- Numărul pieselor descoperite la Suplac depăşeşte necesităţile unei
singure comunităţi, analogiile prezentate fiind concludente. De aceea
considerăm necesară publicarea lor pe criterii tipologice chiar dacă cercetarea aşezării nu s-a încheiat încă pentru a introduce în circuitul ştiin
ţific un material litic deosebit de valoros.
Majoritatea covîrşitoare a uneltelor descoperite o formează cele prelucrate prin tehnica şlefuirii simple a unor forme , tehnică care atinge o
îndemînare deosebită, fiind prelucrate roci foarte dure (amfibo1it, cuarţit, porfir, dacit, riolit) roci dure (şist cloritos, sericit-cloritos, cloritosericitos, clorito-amfibolitic, gresii silicioase) dar şi roci moi (marne, argile, argilite, gresii calcaroase)*. In schimb tehnica perforării este abia în
stadiu incipient. Uneltele perforate sînt rare (în total 20 de exemplare)
toate în stare fragmentară. Au fost descoperite de asemenea pi.ese „rebut" cu încercări de perforare.
Din punct de vedere tipologic putem stabili următoarele categorii
de forme:
/ - A topoare înalte (Ai. A 2, A 8), Pl. I.
~

Tip

r. Topoare

fig. 1.4, PI. II. fig. 1.2;

~ - ~ topoare plate ~B1, B

cu patru grupe ~

""'~ -

2), PI. II,
fig. 3.4; PI. III, fig. 1.2;
C topoare ovale Pl. III, fig. 3.4;

D topoare cu secţiunea
Pl. IV, fig. 1.2;

plan-convexă,

1
Eugen Comşa, Consideraţii cu privire la uneltele de piatră şlefuită din aria
de răspîndire a culturii Hamangia, Peuce, VI, Tulcea, 1977, p. 5-17.
2
Vladimir Dumitrescu, Hifbăşeşti, Bucureşti, 1954, p. 250.

* Informaţie Gherghe Lazarovici.
•

această

Determinările aparţin

colegului Hadnagy

Arpăd,

cale.
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/ - A topoare plate - Pl. IV, fig. 3.4;
Tip. II. Topoare perforate
cu două grupe
'\..
.
'\_ B topoare a1ung1te - (B1 , B 2)
Pl. V, fig. 1.4;
/ - A dălţi plate/

Tip. III. Dălţi
cu două grupe ' \
' Tip. IV. Tesle

dreptunghiulare (A1 a, Aib)
PI. VI, fig. 1. 3 ;

'\trapezoidale (A2a1 A2b1 A20)
Pl. VI, fig. 6.11; Pl. VII, fig. 1.3;
B dălţi înalte - Pl. VII, fig. 4.6;

Pl. VII, fig. 7.8;

/
Tip. V. Zdrobitoare
-cu trei grupe
'\..
'\_

~ zdrobitoare prismatice (A1 ) Pl. VIII.
fig. 1.4;
B zdrobitoare bitronconice - PI. IX,
fig. 1.2;
C zdrobitoare sferoidale - Pl. IX,
fig. 3.4;

I. Topoarele sînt lucrate din roci foarte dure (amfibolit, porfir, cuardacit, riolit), roci dure (paragnais, şist cloritos, etc.) mai rar din roci
moi (gresie argiloasă, marne calcaroase, argilit), şlefuite ca şi marea majoritate a pieselor pe şistuozitatea rocii. Ele reprezintă 310;0 din totalul
pieselor analizate. Există exemplare care prezintă fie o spărtură, fie o
şlefuire sumară a cefei, de aceea lungimea acestora nu poate fi stabilită
cu precizie. Au fost incluse totuşi între piesele catalogate deoarece prezintă elemente suficiente de atribuire tipologică.
A. Topoare înalte. Această grupă are trei variante :
A1 - topoare înalte, alungite, cu secţiunea plan-convexă, cu tăişul
drept ascuţit din ambele planuri. (Pl. I, fig. 1.2);
A2 - topoare înalte, alungite, cu secţiunea plan-plan (PI. I. fig. 3.4);
A3 - topoare scurte şi bombate cu secţiunea plan-convexă. (Pl. II,
fig. 1.2);
B. Topoare plate în secţiun~ plan-plan cu tăişul drept sau uşor arcuit. Acestea comportă două variante:
B1 - dreptunghiulare (PI. II, fig. 3.4);
B 2 - trapezoidale (PI. III, fig. 1.2);
C. Topoare alungite cu suprafeţele rotunjite, cu secţiunea ovală .
(Pl. III, fig. 3.4);
D. Topoare dreptunghiulare sau trapezoidale cu secţiunea plan-convexă, cu tăişul drept, marcat pregnant pe suprafaţa piesei. (Pl. IV,
fig. 1.2);

ţit,

1
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II. Topoare perforate, au fost descoperite după cum s-a arătat numai în stare fragmentară. Majoritatea sînt lucrate din amfibolit, şist sericito-cloritos şi gresii. Din acest tip remarcăm două grupe:
A - topoare plate cu ceafa rotunjită (Pl. IV, fig. 3.4);
B - topoare cu corpul alungit, cu două variante:
B 1 cu corpul bombat şi ceafa rotunjită (Pl. V, fig. 1.2);
B 2 cu corpul aplatizat şi ceafa patrată (Pl. V, fig. 3.4);
III. Dălţile formează cea mai numeroasă categorie de unelte descoperite. Ele reprezintă 470;0 din 'totalul pieselor. Cele mai utilizate roci
sînt cele dure (şist cloritos, şist clorito-sericitos şi sericito-cloritos, calcar
cenuşiu) dar sint prelucrate şi rocile foarte dure (cuarţit negru, amfibolit)
precum şi rocile moi (argile marnoase, gresii marnoase). Din acest tip
grupele de bază sînt:
A. Dălţile plate: A 1 - dreptunghiulare, A 2 - trapezoidale;
B. Dălţi înalte
A 1 - Dălţi dreptunghiulare au două variante:
A 1a - dălţi cu secţiune plan-plan, cu ceafa rotunjită (Pl. VI.
fig. 1-3);
A 1b dălţi în secţiune plan-plan, cu ceafa dreptunghiulară. (PI.
VI, fig. 4.5);
A 2 Dălţi trapezoidale - au trei variante:
A 2a - cu tăişul uşor arcuit sau drept in secţiune aproape ovală,
(Pl. VI, fig. 6-8);
A 2b - cu tăişul drept sau arcuit, cu secţiunea plan-plan (PL VI„
fig. 9-11);
A2C - Dălţi alungite, cu secţiunea plan-convexă. (Pl. VII, fig. 1-3)~
B. Dălţi înalte. Au corpul alungit, puternic bombat, cu tăişul drept
şi secţiunea plan-convexă. (Pl. VIII, fig. 4-6);
IV. Tesle. Sînt de fornlă dreptunghiulară, alungită cu secţiunea planconvexă. Tăişul este arcuit sau drept obţinut prin şlefuirea feţei convexe spre cea plană. Ele reprezintă doar 50;0 din totalul uneltelor şi sînt
lucrate din gresii, şist cloritos, paragnais amfibolitic, şist clorito-sericios.
(PL Vii, fig. 7-8);
V. Zdrobitoare. Majoritatea pieselor sînt lucrate din gresie cuarţi
tică, şist amfibolitic, şist cloritos şi cuarţ. Sînt frecvente în proporţie de
17D/0, putînd fi împărţite în trei grupe:
A. Zdro~itoare prismatice cu secţiunea plan-convexă, cu capetele rotunjite prin utilizare. Aceste piese provin din topoare sau dălţi deteriorate fie prin utilizare îndelungată, fie chiar în timpul prelucrării .Pl.
VIII, fig. 1.2).
Remarcăm o variantă a acestui grup, A 11 care păstrează vag conturul
unui tăiş, cu ambele extremităţi rotunjite, o dovadă în plus în ce priveşte reutilizarea unor piese uzate. (PI. VIII, fig. 3.4);
B. Zdrobitoare bitronconice cu cele două baze bine şlefuite (PI. IX,
fig. 1.2);
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C. Zdrobitoare sferice, cu una sau mai multe
IX, fig. 3.4);

porţiuni şlefuite

(PI.

•
Utilizarea uneltelor prezentate este multiplă şi diversificată, în funcde tipuri.
Topoarele lucrate din roci foarte dure sau dure puteau fi folosite la
defrişări atît pentru amenajarea unor terenuri adecvate cultivării plantelor dar şi pentru procurarea lemnelor necesare construirii locuinţelor,
majoritatea av:înd platforme de bîrne despicate. Topoarele plate, dreptunghiulare sau trapezoidale puteau fi utilizate pentru despicarea longitudinală a trunchiurilor de copac sau chiar la netezirea lemnului, ca şi
teslele. Presupunem, deasemenea că unele dintre acestea puteau servi
drept săpăligi, întrudt in întreaga aşezare nu a fost descoperită nici o
unealtă din os sau corn.
Dă.lţile, erau desigur utilizate pentru despicat şi cioplit lemnul necesar confecţionării unor obiecte, iar cele de dimensiuni mici, lucrate
din rocă moale la prelucrarea pieilor.
Zdrobitoarele, alături de fragmentele de rîşniţe descoperite, atestă
practicarea pe scară largă a cultivării plantelor, (graminee).
ln concluzie, existenţa la Suplacu de Barcău a unui sat neolitic specializat in prelucrarea uneltelor din piatră prin şfeluire care deservea nu
numai comunitatea proprie dar şi pe cele existente probabil în apropiere,
ridică o problemă deosebit de interesantă privind modul de producţie
şi gradul de specializare a unor asemenea comunităţi.
ţie

EXPLICAŢIE

PRIVIND 1NTOCMIREA
CATALOGULUI

Catalogul pieselor a fost alcătuit pe tipuri, grupe şi variante de
unelte.
Menţionăm faptul că uneori sub un singur număr de inventar au
fost incluse mai multe piese de tipuri diferite, ele fiind descoperite în
aceiaşi locuinţă sau în acelaş carou.
Legendă:

L
1
g
Lv
Iv
Le
le
L/e
l/ig
U
F

-

lungime
lăţime

grosime
lungimea vîrfului
lăţimea vîrfului
lungimea cefei
lăţimea cefei
raport lungime lăţime
raport lungime grosime
utilizate
finisate
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Nr.

crt.

56
57
58

Nr.

lnv.

coordonatele descoperirii

Rocă

10 437 Corău II, Cas. VI, niv. lI
10447 Corău II, Cas. I, niv. II
lO 451

Corău

cloritos
mag na

şist

calcaroasă

II, Cas. V, niv. I

serictocloritos
şist cloritos
şist

59
60

10457 Corău II, Cas. I, niv. I
10 585 Corău II, Cas. II, niv. I,

61
62

Loc. nr. 6
11164 Corău II, n iv. I, Loc. nr. 5
7 246 Corău II, Malul Barcăului

63

7 271

Corău

II, Malul

şist

Barcăului

64

7 286

Corău

II, Malul

Barcăului

65

7 291

Corău

II, Malul

Barcăului

66

7 295

Corău

II, Malul

Barcăului

amfibolitic
şist cloritos
şist clorite
serici tos
şist clorita
serici tos
şist clorita
sericitos
şist clorita
serici tos
gresie

73
74
75

7 397 Corău 11, Malul Barcăului
7 404 Corău II, Malul Barcăului
7406 C0rău II, Malul Barcăului

76

7 423 Corău II, Malul Barcăului

9,4 5,1 2,3 2,2 5 1,6 4,9 1,9 1,8 4,0
9,1 4,2 1,7 1,5 4,4 1,4 3,6 1,6 2,1 5,3

IB11

9,9

5,5 2,2 1,9 5,5 1,7 4,9 1,5 1,8 4,5

IB1

8,2

3,6 1,7 1,2 3,5 1,4 2

IB11

1,2 2,2 4,8

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

8,2
9,8

5,5 1,9 2,2 5,7 1,5 4,3 1,6 1,4 4,3
5,7 2,7 1,8 5,8 1,8 2,8 1,9 1,7 3,6

lBa

7,6

4,5 2,7

I Ba

8

4,8 1,6 6,5 4,9 1,2

şist

l 390 Corău II, Malul Barcăului

IB1
IB1

IB2
IBa

Barcăulul

72

3,8 2,6 - - - 3,6 2,3 1,8 2,6
5,5 2,3 1,3 5,3 1,1 5,4 2,3 1,2 2,9

5,2 1,5 1,3 5,2 1,2 3,5 1,4 1,8 6,4

II, Malul

Barcăului

7
6,8

9,7

Corău

II, Malul

IB1
IB1

4,3 1,6 1,5 4,2

IBa

7 330

Corău

4,4 1,6 1,4 4,3 1

sericitos
cloritaserici tos
gresie fină
şist cloritasericitos
şist cloriteserici tos
şist cloritaserici tos
gresie fină
cuarţit negru
şist claritosericitos
şist cloriteserici tos

68

7 386

6,8

4,8 2,1 2.•1 4,7 1,5 3,.2 1,5 1,6 3,6

Barcăului

71

IB 1

7,7

II, Malul

Barcăului
Barcăului

5,8 2,2 1,5 5,6 1,2 5,8 2,3 1,3 3,5

IB,

Corău

II, Malul
II, Malul

7,7

4,3 1,7 1,5 4,4 1,3 2,9 1,5 1,8 4,5

7 301

Corău
Corău

IL~ IL/gl

IB 1

[Ic

7,8

67

7 350
7 368

ILe

L

IBa

glauconitică
şist clorita-

69
70

IŢ.F~l l~ Igv

TIP

IBt
IBe
!Ba

-

•
•
•
•
•

I

F

•

"'

,-

•

•
•

•
• •
• •

•
• •
•
• •
• •

4,5 2,4 3,6 2,6 1,6 2,8

-

1,1 1,6 5,0

8,8 4,9 1,9 2,1 - 1.4 3,1 1,5 1,7 4,6
10,7 5,4 2,3 2 5,5 1,7 3,3 1,8 1,9 4,6
- 5,8 2,1 2 5,8 1,3 - - - -

IB1

6,7

4,8 1,8 1,1 5

IBa

9,3

4,5 1,8 2.2 4,8 1,5 3,3 1,4
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c:o

1,2 3,8 1,5 1,3 3,7

- -

• •
• •
• •

• •
• •
• •

c:o

....

77

7 421

Corău

II,

78

7 130

Corău

II, Malul Bardiului

79
80

7 436 Corău IT, Malul Bardiului
7 439 Corău II, Malul Barcăului

81
82

7442 Corău II, Malul BarcAului
7449 Corău II, Malul Barcăului

83

7 547 Corău II, Malul BarcAului

84
85

Malul

Barcăulul

8 608 Corău I, ~ Loc. nr. 2 nlv. I
8 584 Corău I, ~ Loc. nr. 2 niv. I

86
87

9 356 Corău J, Cas, II, O 2-0,60 m
JO 438 Corău IT, Cas. VI, niv. II

88

10 448 Corău II, Cas. II, niv. I.

89
90
91

Loc. nr. 6
10455 Corău II, Cas. V, nlv. I
10 456 Corău II, Cas. I, nlv. I
10 522 Corău I, Loc. nr. 3. niv. r.

92

10 585

Corău

amfibolit

II, Cas. II, nlv. I

96
97
98
99

7313 Corău II, Malul Barcăuiui
7336 Cor~u II, Malul Barcăuiui

94
95

100
101

7 379 Corău II, Malul Bardiului
7 388 Corău II, Malul Barcăulu l

m,

10,4

IBa

8,8
7,6

182

18 1

IB 1
I B1

0.2 3

2,2 6.1 2

7,9 5 2,1 10,l 4,7 2 2
8,7

4,8 1,9

10,3 ,5,9 1.8

IB1

14

6

- - 3,7 1,8 1,5 3,7
4,3 1,2 4 1,7 2,1 5,0

- 4,5
- -

1,1 3,8 1,7 1,8 4.,5

-

1,6 1,9 5,8 1

IB,

10,3

10.

8,1 5,1 1,9 1,6 5,1 1,7 3,7 1,6 1,5 4,2
11,5 6,5 2,7 - 6 1,1 3,5 2,3 1,7 4,2
8,4 4,8 2,8 2,5 5 2,5 3,1 2,2 1,7 3,0

JB,
lBa

5,5 3

2,6 2,7 6

4,6 2,2 2,1 4,6 2

!Ba

9,8

5,8 2

gresie cenuşie

m.

12,7

gresie
şist cloritoserici tos
cuarţit negru
gresie fină

IB1

7,3

m.

JC

IC
IC

amfibolit
am.fi bolit

IC

IC
IC
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3,3 2,1 1,8 3,7
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5,6 3,4 2,5 5,4 2,1 3,3 2,8 2,2 3,7
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8,7
9
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9,4
7,8
9

4,5 2,1 - - - 3,8
1{ 2 4,4
4,7 2,1 1,8 4,5 1,5 3 1, 1,6 3,7
4,6 2,'8 1,8 4,6 2 3,8 2,4 1,9 3,2

fină

argiloasă

4,3 1.3 2,3 8,7

4,6 2,1 1,9 4,7 l,5 3,·I 1.7 1,9 4,2
4,2 1,9 - - - 3 1,7 1,8 4,1

8,3

gresie

1,7 5,7

9
7,9

lBa

argitoasă

4,6 2

IB1
IB1

cloritoserici tos
şist cloritoser Ici tos

am.fi bolit

5,1 2,9 1.6 3, 1

4,8 :.!,5 1,7 4,7 1,4 "
1,8 - 4.6 1,8 1,6 4,4 1,3 3,7 2,4 1,6 4,2

18 1

şist

Loc. nr. 6
10 604 Corău II, Cas. III, nlv. II,
Loc. nr. 7
10750 Corău II, Malul Barcăuiui
nlv. II
10 751 Corău II, Malul Barcăulul
niv. T
6 956 Corău I, Cas. I, - 0,70 m
7 291 Corău II, Malul Barc/1ului

93

porfir
andezitic
şist cloritoserici tos
arglli! cenuşie
porfir
andezitic
andezit
şist cloritoserici tos
şist cloritoscrlcitos
şist clorltoserici tos
şist cloritoserici tos
amflbolit
microconglom.
feldspatic
şist cloritoserici tos
gresie fină

•
••
••

•
•
•
••

•

•
••
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••
•
•
•
.
•
•

• •

• •
•
•
•
•
••
•

•
•
•
•

•
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....cc

Nr.

crt.

102
103

I

Nr.
mv.

7 403
7 458

Coordonatele descopcrlrU
Corău
Corău

II, Malul
Il, Malul

Barcăului
Barcăului

104
105
106

7 481
JO 526
7 519

Corău
Corău
Corău

II, Malul Barcăului
I, niv. I, Loc. nr. 3
II, Malul Barcăului

107
108
109

10 451
10 456
7 2 19

Corău
Corău
Corău

II, Cas. V, niv. I
II, Cas. I, niv. I
II, Malul Barcăului

110

7 266

Corău

II, Malul

Barcăului

111
112

7 293
7 332

Corău

Barcăului

Corău

II, Malul
II, Malul

Barcăului

113

7 472

Corău

II, Malul

Barcăulul

114

10 433

Corău

115
116

7 235
7 260

Corău
Corău

Barcăului
Barcăului

Corău

II, Malul BarcAului

7 310

118
119
120
121

7 324 CorAu II, Malul BarcAului
7 418 Corău II, Malul Barcăului
7 4'14 Corău II, Malul BarcAului
7 462 Corău II, Malul Barcăului

122

7 483

Barcăului

Corău

I I

1v Igv Le! le

Ln

ll4a/ U IF

TO

9,1

ID
ID

8,4 4 2,5 2,3 4 2 2,9 1,8 2,1 3,3
9,6 5,6 4,3 3 5,5 2,7 5,7 3,6 1,7 2,2

ID

8,3 4,9 2,8 2

5,1 2

4

2,G 1,6 2,!l

ID

8,4

6,2 4,6 4

5,7 2

5

3,1 1,3 1,8

ID

!l,7

5,7 3,5 3,2 5,6 2,5 5

3,3 1,7 2,7

(l

2,9 1,G 1,2 2,9 1,3 2,7 1,2 2 4
2,8 0,8 0,8 2,7 0,7 2,6 0,7 1,4 5

paragnais
amfiboli tic
şist cloritos
gresie fină
gresie
cloritos
cuarţit negru
şist cloritos
gresie
şist

gresie

gresie

calcaroasă
Corău

Lv j

8,2 4,5 2,!l 3,8 2,5 1,8 2,8
9,8 5,3 2,5 2,2 -!,7 1,7 3,4. 2,1 1,8 3,9
9,6 5,4 2,4 1,8 4,4 1,7 5 2 1,7 4

şist

II, Cas. V, niv. II,
Loc. nr. 9
i' 229 Corău _
II, Malul Barcăului

10 687

d

IC
IC
IC

cloritos
cloritos
porfir
vitrofiric
şist cloritos
calcit
şist cloritoserici tos
şist cloritosericitos
amfibolit
paragnais
cloritic
gresie
şist

gresie

124

J

8,!l 5,1 2,3 - - - 4,5 1,7 1,7 3,8
8,5 5,4 2,5 2,7 5,3 1,8 1,5 3,4
8,3 4,111,911,2 I 1,4 3 1 2 4,3

li, niv. I, Loc. nr. 3

10523

L

IC
IC
IC

calcaroasă

123

I I l

şistozată

calcaroasă

II, Malul

TIP

IC

calcaroasă

Corău

I

amiibolit
gresie

manoasă

117

125

Rocă

marbiferă

II, Cas. V, niv. II
II, Malul
II, Malul

I

cloritos

2,8 ·1,8

-

5,7 2,6 2,3 5,8 2,2 1,9 2,2 1,5 3,5

I IIA 1a
IllA1n

4

IIIA,a
I IIA,a
IIIA,a
1IIA1 a

4,9 2,6 1,3
5,8 2,4 1,2
7,2 3,2 1,6
7,2 3,2 1,9

l1IA1a

3,9 2,4 0,8 0,8 2,1 0,5 2

lllA1a

6,4

UIA 1a

8,2 3,8 l,4 1,6 3.7 0,9 3,3 1,2 2,1

IIIA,a
IIIA1 b

5,2 3,2 1,4 1,1 3, 1 1
4,5 2,9 1,2 1,3 3 1

1
O,!l
1,5
1,7

3,7 1,3 1

2,4
2,2
3
3

O,!l
0,8
1
1,1
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1
1,5
1,7

1,8
2,4
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2,2
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4,8
4,5
3,7

0,8 1,6 4,8

3,4 0,7 3,4 0,9 1,7 4,9
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13,G 4,8 2,8 2,2 !,5 1) 9,6 2

M

3 1,1 1,6 3,7
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•
••
•
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•
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•
•
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•
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•
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•
•
••

•

••
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•
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• •
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12G

7 261

127

128
129
130
131
132

7 275
7 292
7 293
7 320
7 327
7 334

133
134
135
136
137
138
139
140
141

7 345
7 385
7 402
7 431
7 432
7 448
7 454
7 456
9358

Corău
Corău

Corău
Corău
Corău
Corău

Corău

li, Malul

II,
II,
II,
II,
II,
II,

Malul
Malul
Malul
Malul
Malul
Malul

Barcăului

Barcăului
Bnrcăului
Barcăului
Barcăului

Barcăuhti

142
143
144

II, Malul Barcăului
II, Malul Barcăului
Corău II, Malul Barcăului
Corău II, Malul Barcăului
Corău II, Malul Barcăului
Corău II, Malul Barcăului
Corău II, Malul Barcăului
Corău II, Malul Barcăulul
Corău I, Cas. II,
O 2A-0,70 ro, niv. I
10450 Corău II, Cas. V, niv. I
10 532 Corău I, niv. I, Loc. nr. 3
10 561 Corău II, Cas. I, niv. II

145

10 564

Corău

II, Cas. I, n iv. II

146

10 606

Corău

II, Cas. III, niv. II,

147
148

10 6011
10 688
7 031
7 242

151
152
153

7255
7 258
7 263

Corău

Corău
Corău

II, Malul Barcăului
II, Malul Barcl!ului
II, Malul Barcăului

154

7 267

Corău

II, Malul

7277

Corău

II, Malul

• •
•• •••
• ••

5,8
5,4

II1A1b
I IlA1b
lllA1b

4
7,4
7,6

1,8
1,9
2,1
1,6
2,5 1,7 1,4 2,3 1 2,4 1,7 2,3
2,7 1,1 1,2 2,9 1,1 2,5 0,8 2,8

IIIA1b
Il1A1 b
IIIA 1 b
ILIA1b
IIIA1b
11IA1b
ll1A1b
111A1b
111A1b

4,4
4,2
5,7
5,7
6,8
6,5
7
4,7
5,8

3,3
3,1
3,3
2,9
4,1
3,7
3,4
3,3
3,3

cloritos
calcar cenuşiu
gresie fini'J
şist sericitocloritos
şist sericitografitos

lllA1b
111A1b
JIIA1b

5
4,2

-

1,4 O,G 0,6 1,2 0,3 1,3 0,6 3,5 8,3
3,8 0,9 0,7 3,8 0,6 3,6 0,7 1,1 4,6
5,4 1,3 1,3 5,1 0,8 - -

IIIA1b

6,1

4,7 2

1,8 4,2 1,3 4,8 1,5 1,2 3

IIIA1b

4,5

3,5 1

0,9 3,4 0,7 3,4 0,9 1,2 4,5

calcar grezos

IIIA1b

4,4

şist

calcaros
gresie

IIIA1 b

3,5 2,6 0,8 0,6 2,5 0,7 2,4 1,8 1,3 4,3

marnoasă

llJA1b

-

•
•
5,5 1,2 1,5 5,4 0,8 - - - 3,3 2,8 1,3 3,3 1,7 2,1 1,3 1,5 1,7 •
3,5 1,2 1 3,2 0,7 - - - 3,8 1,6 1,6 3,9 1,1 2,3 2,1 1,3 3,2 •
3,3 1,2 1,1 3,3 1 2,2 1 1,3 3,G •
•

cloritos
calcar cenuşiu
şist cloritos
şist cloritos
gresie
şist cloritos
şist ciori tos
şist cloritos
şiit

şist

Loc. 7
Corău II, Cas. III, nlv. II,
Loc. 7
Corău II, Cas. V, niv. Il,
Loc. 9
Corău I, S 1 02-0,55, niv. I
Corău II, Malul Barcăulul

3,2 1.GI 1,3 3,3 1,2 2,9 1,4
2,8 1,2 1,3 2,9 0,8 2,7 0,9
2,8 1,8 1,4 2,!) 1,1 2,6 1,3
2,4 0,8 0,9 2,3 0,6 2,2 0,7

lllA1 b
1IIA 1 b
lll A 1 b

marnă
calcaroasă

Corău
Corău

149
150

155

serlcltocloritos
şist clor! tos
şist anfibolitic
şist cloritos
şist cloritos
şist cloritos
şist

Darcăului

şist cloritos
calcar cenuşiu
grezos

Barcăului

cuarţit cenuşiu
şist cloritos
gresie cuarţlto
limon iti că
şist sericito-

Barcăului

cloritos
şist cloritos

6

1
1
1,1
1,5
1,7
1,7
1,5
1,4
1

1,1
1,1
1,1
1
1,1
1,1
1,7
1,4
0,9

3,3
3,1
3,3
2,9
4
3,9
2,6
3,2
3,1

0,!)
0,7
1
1,2
1
1,3
1,1
1,1
0,9

3
3
2,9
2,7
3,7
3,3
3,2
3,2
3,2

0,9
1,2
1,1
1,4
1,5
1,6
1,3

1,3
1,3
1,7
1,9
1,6

1,7
2
1,5 1,'1
0,9 1,7

3,6

4,5
3,3
5
4,3
6,3
4,4
4,2
5,1
3,8
4
3,8
4,6
3,3
5,8

-

5

JIIA.a
llIA,a
llIA2a

5,2
4,4

IlIA1 a

6,2

JIIA 1 n
11 IA,a

7
3,8 1,7 1,2 3,9 1,2 2,1 1,1 1,8 4,1
5,4 3,6 1,5 1,1 3,5 1,1 2,5 1 1,5 3,6
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-

••
••
•••
i
• •
•• ••
•
• •
••
•••
••

4,5 1,7 J,9 4,3 1,4 3,7 1,6 1,3 3,6

..

•

3,7 0,9 1,1 3,8 0,7 3,5 0,9 1,1 4,8

IITAtn

-...

•

•

••
•••

• •
• •

.

~·

...

t..)

I

Nr.
crt.

Nr.
lnV.

156

7 283

157

7 308 Corău li, Malul Barcăului

I

Coordonatele descoperirii
Corău

II, Malul

Barcăului

Rocii

TIP

I I le1~1~1r1~1~1~ ~lulF
L

1

gresie cuarţito-limonitică

158

7313 Corliu II, Malul

Barcăului

159

7 323

160
161
162

7 328 Corău II, Malul Bardiului
7 316 Corău II, Malul Barcăului
7 351 Corău II, Malul Barcăului

163

7 353

Corău

Corău

II, Malul

II, Malul

Barcăului

Barcăului

165

7 355
7 413

II, Malul
II, Malul

Barcăului
Barcăului

166
167

7 416 Corilu II, Malul
7 445 Corău II, Malul

Barcăului
Barcăului

168

7 451

Barcăului

164

Corău
Corău

Corău

II, Malul

169

748'1 Corău II, Malul Barcăului

170
171

8 610
9 365

Corău

172

9 369

Corău

Corău

I, S 2 , niv. I, Loc. nr. 2
I, Passim.

173

I, Cas. II, niv. I
03c-0,60 m
10451 Corău II, Cas. V, niv. I

174

10 565

175
176

Corău

II, Cas. I, niv. II

10 710 Corllu II, Cas. VI, nlv. II,
Loc. 10
10 715 Corău II, Cas. VI, niv. I

"'"'

IIIA1 a

7

4,2 2,1 1,6 4,1 1,3 3,2 1,5 1,6 3,3

•

llIA1a

7,2

3,8 1,6 1,2 3,1 1,3 2,8 1,3 1,8 4,5

• •

IIIA1a

7,8 2,7 1,1 1,1 2,3 0,6 1,5 0,9 2,8 7

cuarţit cenuşiu

111A1a
IIIA,a
llI Aia

6
7,7
5,5

• ••

calcar cenuşiu
grezos

3,8 1,6 1,4 3,7 1,3 2,6 1,4 1,5 3,7
5,3 2,5 2,1 5,6 1,7 3,2 2 1,4 3
3,3 1,4 1,2 3,1 1 1,4 0,8 1,6 3,9

I lIA1 a

6,5

3,7 1,7 1,2 3,1 1,2 2,6 1,1 1,7 3,8

IIIA 1a
llIA2 a

5,7
6,5

3,4 1,3 1,1 3,3 1,1 2,1 1,2 1,6 4,3
3,2 1,2 1,2 2,8 0,9 2 0,6 2 5,4

IllA,a
li IA,a

6,8 2,6 1,3 1,2 2,5 1,1 1,6 1,1 2,6 5,2
7,4 3,5 1,3 1 3,2 0,9 1,9 1,1 2,1 5,6

IIIA,a

6,3 3,6 2,8 1,6 3,1 1,3 2,7 1

II IA2 a

6,4

Il IA 2a
II JA2a

7,3
7,4

lllA1 a

7,1

Il lA~

5,3

•
••
••
•
•
••
•
•

IIIA 1 a

4,6

l llA1 a

7,1

lHA.a

5,3

JITA 1n

-

calcar cenuşiu
grezos
şist cloritoalbitic
calcar cenuşiu
grezoz
calcar cenuşiu

şist

amfibolitlc
gresie cenuşie
marnă
calcaroasă
şist clor itos
şist serici

to-

cloritos
paragnai s
amfiboli tic
calcar cenuşiu
grezos
tufit
calcar cenuşiu
grezos
şist sericitocloritos
paragnais
anflbolitlc
şist sericitocloritos
calcar cenuşiu
grezos
calcar cenuşiu
organogen

https://biblioteca-digitala.ro

••
••

•
•
4,3 2,1 1,5 3,7 1,S 3,6 1,8 1,6 3,4
4,3 1,6 1,7 4,3 1,4 2,1 1,4 1,7 4,6 •
5,2 1,8 1,6 5,1 1,5 3,7 1,6 1,3 3,9
•
3,6 1,7 1 3,6 0,9 2,7 1,2 1,4 3,1
•
3,6 1,3 1 3,6 1,1 2,2 1,1 1,2 3,5
•
4 1,4 1,3 4 l,2 3,1 1,1 1,7 5
•
3,7 1,9 1,8 3,6 1,8 2 1,7 1,4 2,7
•
4,8 3 1,8 4,8 1,5 - - - •
1,7 2,2

5,4 1,7 1,2 5,3 1,4 3,8 1,2 1,1 3,7

•

•
•
•

.....

!'.,)

177

178
179

II, Malul Barcăulul
niv. II
10 751 Corău II, Malul Barcă ului
niv. II
5 578 Corău I, S 1 O 3-0,60 m
10 750

Corău

Corău

Barcă ului

II, Malul

180

7 244

181

7 250 Corău II, Malul Barcăului

182
183

7 252
7 254

18l

7 279 Corău II, Malul Barcăului

185
186

7 280 Corău II, Malul Barcăului
7 285 Corău II, Malul Barcăului

187
188

7 287 Corău U, Malul Barcăului
7 292 Corău II, Malul Barcăului

Corău
Corău

Barcăului
Barcăului

II, Malul
II, Malul

189

7 317 Corău 11, Malul Barcăulu!

190

7 321

191

Corău

II, Malul BarcAului

7 342 Corău II, Malul Barcăului

192
193
191

7 313 Corău II, Malul Barcăului
7 347 Corău II, Malul Barcăului
7 375 Corău II, Malul Barcăului

196

7405 Corău II, Malul Barcăului

196

7 422 Corău II, Malul Barcăului

197

7 434 Corău II, Malul Barcăului

-.,;:

198
199

~

"

t

.

7 513 Corău II, Malul Barcăulu!

7 518 Corău II, Malul Barcăului

clorltoalbltic
calcar cenuşiu
grezos
şist cloritoamfibolitic
şist amfibolito
cloritos
gresie fină
şist

glauconitică

şist
şist

cloritos
amfibolito
cloritos
şist sericitocloritos
cuarţit negru
şist anfibolitocloritos
şist cloritos
şist amfibolito
cloritos
gresie fină
marnoasă

gresie cenuşie
fină

şist

amflbolito-cloritos
şist cloritos
şist cloritos
şist amfibolito-claritos
şist sericitocloritos
gresie fină
marnoasă

gresie

3,2 1

1

3

0,612

0,7 2,1 6,9

IIIA.a

6,9

lllA.a

7,5 4,9 2,5 2,4 4,8 2

11IA1 b

5,5

1IIA 1b

4,4

ll! A1 b
IIIA1 b

6,4
5,5

111A1 b

5

II IA1 b
IIIAtb

4,6
5,1

IIIA1 b
IITA1 b

4,2
5,6

lIIAtb

5,6

4,4 1,7 1,8 3,6 1,4 3,6 1,7 1,2 3,2

IllAsh

6

3,9 1,5 1,7 3,8 1,4 2,7 1,2 1,5 4

lJ lA2 b

6,6

4,1 1

IllA2b
JIIA2h
IIIAsb

6,1 4,6 1,6 1,2 4,7 1,7 3,3 1,1 1,3 4,0
6,4 4 1,2 1,6 4 l 3,2 1,1 1,3 4,5
5,3 4 1,4 1,4 3,9 1 2,1 1,3 1,3 4,0

II IA2 b

3,2 2,9 1

11IA1 b

5,8

3,1 1,3 1,5 3,1 1

I IIAab

6,3

4

3,1 1,7 1,5 3

1, 1 1,2 3

1

2,2 1

•

0,9 4

1

0,8 3

0,9 l,6 6,6

2,9 0,7 2,2 0,9 1,1 3,2

• •

•
••
•
•

1,2 2,9 1,4 1,5 3,5

•

1,5 3,S 0,9 2,4 0,7 1,8 6,2

•
•
•

1,8 1,6 4

6,2

3,3 1

l 1IA1 b
IIJA1 b

6,6
5, 9

3,6 1,4 1,1 3,6 0,9 3,1 1,1 1,8 4,7
4 1,2 1,4 3,6 0,9 2,9 1 1,7 4,9

•
••
•
•
•
•
•
•
•
~

2,6 1,2 1,8 4,4

1IIA2b
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(,)

1,8 3,9

şist scricito~

cloritos
şist grezos

....

•
3,3 1,2 1,3 3,3 1,l 1,8 1 1,3 3,6
•
3,7 1,5 1/1 3,5 1,3 2,4 1 1,7 4,2
• ••
4,3 1,3 1,2 4,3 1,2 3,6 1,2 1,2 4,2
3,3 0,9 0,9 3,4 0,7 2,3 0,7 1,5 5,5
•
3,5 1,2 1,2 3,1 1 2,7 1,1 1,3 3,8
•
3,2 1 0,9 3,1 0,9 2,2 0,7 1,5 5,1 •
•
2,2 1,3 1,2 1,9 0,8 1,8 1,1 1,9 3,2
3,9 1,2 1,3 4 0,9 3,4 1,1 1,4 4,6
-•.

3

fină

cenuşie

• •
•

~

w

Nr.

crt.

I

Nr.

lnv.

I

Coordonatele descoperiril

l

IIIIIII

Rocă

TIP

IIIA2b

4,3 4,2 0,9 1,1 4,1 0,9 3,2 0,9 1,0 4,7

L

11

g

Lv Iv

gv Lo

Io

L/1 L/gl

200

7 520

Corău

II, Malul

Barcăului

201

7 522

Corău

II, Malul

Barcăului

sericitocloritos
gresie

IIIA1 b

7,2

Barcăului

cenuşie fină
şist serlclto-

3,5 1,5 1,4 3,5 1,1 2,6 1,3 2,0 4,7

cloritos
gresie

IIIA,b

8,1

3,8 1,4 1,3 3,4 1

cenuşie fină
şist cloritos
şist sericito-

IIIA1 b
IIIA1b

5,8
4,9

3,3 1,3 1,2 3,2 0,9 2,5 0,9 1,7 4,4
3,2 1,2 1,6 3,3 0,9 2 0,9 1,5 4,0

IIIA,b

6

4,2 1,5 1,5 4,3 1,4 3,1 1,5 1,1 4

JIIAab
IIIAtb

4,8 3,1 0,8 1 2,9 0,5 1,8 0,6 1,5 6
5
2,8 1,5 1,2 2,9 1,1 2,2 1,4 1,7 3,3

IIIAtb
IIIA2b
IllAtb

5
3,C 1,1 1,2 3,1 1 2,8 5,9 1,5 4,5
5,1 4,4 1,1 4 0,9 0,9 3,6 1 1,2 4,9
4,3 3,5 0,7 0,8 3,5 0,5 2,5 0,7 1,2 6,1

llIA 2b

3,5

IIIA,b

6,3

lllA1 b

5,5 3,7 1,6 1,2 3,7 1,2 2,7 1,1 1,4 3,4

IIIA1 b

5,7 4,5 1,1 1

4,5 0,9 3,2 1

IHA1 b

4,4

2,3 0,8 2

IIIAsb

4,2 2,9 0,9 1

IJTA1b

4,6 2,9 0,9 0,8 2,7 0,5 2,1 0,8 1,5 5,1

IIIA2b
llIAsb

2,4 O,G 1 2,4 0,6 1,6 0,5 1,2 5
3
4,4 3,7 1,3 1,2 3,7 1 2,8 1,1 1,7 3,3

202

7 545

Corău

II, Malul

203

8 585

Corău

I,

20.t
205
206
207
208

~.

şist

Loc. nr. 2, nlv. I

.8 602 Corău I,~. Loc. nr. 2, nlv. I
9 251 Corău I, Cas. II, 0.3D, niv. I ,
-0,65
9 362 Corău l, Cas. II, O 4E, niv. I,
-0,60
10444 Corău 11, Cas. I, nlv. II
10 449 Corău II, Cas. V, niv. I

209
210
211

10 451
10 451
10 452

Corău
Corău
Corău

212

10521

Corău

I. niv. I, Loc. nr. 3

213

10539

Corău

I, nlv. I, Loc. nr. 3

214

10560

Corău

II, Cas. I. nlv. II

215

10598

Corău

II, Cas. III, Loc. nr. 7

216

10 599

Corău

217

10 599

Corău

cloritos

cloritos
cloritos
şist sericltocloritos
şist cloritos
şist cloritos
şist sericllocloritos
ş ist serici tocloritos
şist ser icitocloritos
şist clorito
grafitos
şist amfibolitico-cloritos
şist sericitocloritos
gresie cenuşie
şist
şist

II, Cas. V, niv. I
II, Cas. V, niv. I
II, Cas. V, niv. I

nlv. II

II, Cas. III, Loc. nr. 7

nlv. II
IT, Cas. Ill, Loc. nr. 7

nlv. II
218

10 GOO

Corău

219

10 690

Corău

fină

II, Cas. III, Loc. nr. 7

niv. II
II, Cas. V, Loc. nr. 9,
niv. II

amfibolito-cloritos
gresie fină

2,2 1

1

F

• •
• •

•
••
3,1 0,7 1 3,2 0,5 2,3 0,5 1,1 5
•
4,4 1,7 1,6 4,3 1,3 3,5 1,6 1,4 3,7
•
2,4 1,1 1

I

• •
• •
2,1 5,7
• •

1,2 5,1
1,8 4

2,8 0,4 1,9 0,8 1,4 4,6

şist
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u

...,
""

•
••
•
•
•
•

• •
-

•

•
•
•
•

.....
~

220

10 ?51

Corău

niv. I

221

10 751

Corău

222

11164

Corău

niv. I

223

11166

Corău

224

10712

Corău

225

5 580

Corău

226

6272

Corău

Il, Malul
II, Malul

Barcă ului
Barcăulul,

I, Loc. nr. 5, niv. I
I, Loc. nr. 5, niv. I
II, Cas. VI, Loc. 10,

niv. II

227

7 034

Corău

niv. I,

228
229
230

I, $ 1 0.10,
-0,50
7 054 Corău I, S1t Loc.
7 055 Corău I, S 11 Loc.
7 226 Corău II, Malul

231

7 229 Corău II, Malul Barcăului

232

7 230

Corău

II, Malul

nr. 1, nlv. I
nr. 1, niv. I

Barcăului

Barcăului

233

7233 Corău II, Malul Barcăului

234

7 234 Corău II, Malul Barcăului

235

7 236

Corău

II, Malul

Barcăului

236

7 237 Corău II, Malul Barcăului

237
238
239

7 238 Corău II, Malul Barcă'ului
7 245 Corău II, Malul Barcăului
7 253 Corău II, Malul Barcăului

240

7 256

241
242

7 261 Corău II, Malul Barcăului
7 264 Corău II, Malul Barcăului

Corău

II, Malul

Barcăului

4,6

3,2 1,3 1

-

•

7,2 5

1,7

IIIA2b

5,6

3

1

cloritos
cloriteserici tos
si'St cloritosericitos

IIIA2b

4,2

3,2 1

IIIA,c

6,5 3

IIIAzc

3,4 2,4 1

argilit marnos
ser ici tos
argilit marnos
şist cloriteserici tos
şist clori toserici tos
şist cloriteserici tos
şist doritoserici tos
şist cloriteserici tos
şist clori toserici tos
şist cloriteserici tos
argilit marnos
şist sericitos
şist elori toserici tos
şist oloritosericitos
argilit marnos
şist cloriteserici tos

IIIA1c
IIIA2c
IIIA2c

5,2
4,3
4,4

1IIA2c

4,7

IIIA1c

-

2,4 1

IIIA2c

6,1

3,4 1,2 1,1 3,3 1

IIIAzc

4,9

3,4 0,9 1,1 3,3 0,7 2,3 0,7 1,4 5,4

IIIAzc

4,8

3,6 1,3 1,1 3,7 0,9 2,6 1,1 1,3 3,6

IIIA2a

7,1

3.4 1,5 1,4 3,4 1,3 1,6 1,2 2,0 4,7

IIIA2c
lllAac
IIIA2c

5,2 3,4 1,4 1 3,3 1 2,8 1,1 1,5 3,7
3,9 2,7 1,2 1,4 2,6 1,1 1,9 U,9 1,4 3,2
4,5 3,1 1,5 1,2 3,1 1,1 2,4 1,2 1,4 3

IIIA2c

6

3,3 1,4 1,3 1,1 3,3 2,4 1

IIIA2c
IIIA1 c

4,7
4,3

2,1 1 1 2 1 1,6 0,8 2,2 4,7
3,3 1,3 1,4 3,2 1,1 1,9 0,7 1,3 3,3

IIIA2c

6,5

3,7 1,5 2,1 3,5 1,3 3,2 1,1 1,7 4,3

3,1 1,4 1

3,2 1

2,5 1,1 1,6 3,5

- - -

4,1 1,3 1,4 4,2

•
• •
2,9 1,6 1 2,9 1 2,1 1,1 1,7 3,3
3,2 1,4 1,1 3,3 1,1 2,2 1,2 1,3 3,0 • •
2,7 0,9 1 2,7 0,8 1,7 0,5 1,6 4,8
••
3,5 1,3 1 3,7 1 2,6 1 1,3 4,7
•
1,1 1

2,8 0,6 2,3 0,8 2,1 5,9

1

2,5 1

1,6 0,6 1,4 3,4

1

2,4 1

- - - -

• •

1,9 1,1 1,7 5,0

1,8 4,2

•
•
•
••

•

•
•
••
•
•
•
•
•

~

https://biblioteca-digitala.ro

<Jl

-

•
• •
1 2,8 0,8 2 0,9 1,8 5,6
• •
0,8 3,1 1 2,5 1 1,3 4,2
• •

IIIA2 b

şist

, ,..

3,2 0,9 2,9 1,3 1,4 3,5

5

şist

Barcăului

llIA 2 b
IIIA2 b

şist

I, Cas. I, niv. I,
- 0,70 m

II, Malul

sericitocloritos
pragnais
anti boli tic
şist sericitocloritos
şist sericitocloritos
şist

(\)
(11

Nr.

crt.

Nr,

tnv.

Coordonatele descopertri1

Rocă

243

7 268 CorAu II, Malul BarcAulul

244

7 274 CorAu II, Malul BarcAulul

245

7 278

Corău

II, Malul BarcAulul

246

7269

Corău

II, Malul BarcAulul

247
248

7 270
7 281

Corău
Corău

II, Malul Bard lulut
II, Malul Barcăulul

2 19
250

7 282
7 305

Corău
Corău

II, Malul Barcăulul
II, Malul Barcllulul

251

7 326 Corllu II, Malul Barcllulul

252
253

7 332
7 35'1

251

7408 CorAu II, Malul BarcAulul

Corău

Corău

II, Malul Barcllulul
II, Malul BarcAulul

255

7 428 CorAu II, Malul Barcllulul

256
257

7 440
7 478

258

7 486 CorAu II, Malul Barcllulul

259

7 593 CorAu II, Malul BarcAulul

260
261
262
263

Corău
Corău

II, Malul Barcăulul
II, Malul Barcl!ulul

8 604 Corău I,
8 608 Corău I,
8 631 Coruu I,

~.

~.
~.

Loc. nr. 2, niv. I
Loc. nr. 2
O 7, nlv. I,

-0,35 m
9 352 Corău I, Cas. II, 02A nlv. I,
- 0,55

m

TIP

şist

clorltoserlcltos
şist clorltoserlcltos
gresie marnoasă
şist clorltoserici tos
şist serlcltos
şist doritosericltos
amflbollt
ş ist amflboli to-cloritos
şist el ori toserici tos
cuarţlt negru
şist clorltosericitos
şist clorltoserici tos
argllA
marnoasă
calcar cenuşiu

gresie
calcaroasA
şist clorltoserici tos
arglllt
ma mos
şist serlcltos
calcar cenuşiu
şist clorltoserici tos
amflbollt

I

L

11

I• I I

L v Iv

ftV

Lo

!>)
O)

II

Io L/I Lfl u

JlJAac:

4,3 2,8 1,2 1,2 2,8 1,1 2,1 1,1 1,5 3,5

111A1c

4,5 3,1 0,8 1

2,9 0,7 2,1 0,7 1,4 5,0
3,7 1

1,2 3,9

111A1c

5,5 4,5 1,4 1,9 4,4 1

ll1A 1c
IIIA1c

5,3
6,3

IIIA1 c
lllA1c

5,5 4,3 1,9 1,8 4,2 1,6 3,'1 1,5 1,2 2,8
5,5 4,2 1,5 1,3 1,2 1,3 3,4 1,3 1,3 3,0

llIAac

5,7 4,2 1,3 1

lllA1c
IIJA2c

6,4
5,1

JIIA1c

7,6 4,7 1,4 1,1 4,4 0,8 3,5 1,2 1,6 5,4

IIIA1c

6,5 4

IIIA1c
HIA1c

5
5,7

4,2 1,7 1,7 3,8 1,5 2,7 1,4 1, 1 2,!l
5 1,5 1,4 5 1,2 S,4 J,2 1,1 3,8

ll lA1c

6,1

5,5 1,7 1,8 5,3 1,3 4

IIIA1 c

4,8

4,7 1,3 1

IIIA1c
IIIA,c
HIA1c

3,9 3 1,4 1,5 2,9 1,3 2 1,3 1,3 2,7
4,5 3,7 1,3 1,0 2,7 1,1 2,1 1,1 1,2 3,4
4,1 2,8 1,4 1 2,5 0,9 1,9 1,1 1,4 2,9

IIIA1c
lllA.c

5,7 4,3 1,3 1,2 4,3 1,1 2,6 1,1 1,3 4,3
6,8 5 1,5 1,5 5,4 1,3 ,3,9 1,3 1,3 4,5
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2,9 1,3 1,l 2,9 0,9 2,1 1,1 1,8
5,4 2 1,3 5,3 1,7 4 1,2 1,t

4,2 1,1 3,5 O,!l 1,3

4,0
3,1

4,3

3,4 1,7 1,1 3,3 1,2 2,6 1,2 1,8 3,7
2,8 1 1 2,8 0,9 2,1 0,7 1,8 5,1

1,7 2,3 3,9 1,5 2

1,3 1,6 3,8

1,4 1,1 3,5

4,7 0,9 3,6 1,2 1,0 3,6

F

.;

• •
• •
•• ••
• ••
• •
• ••
•
• •
• •
• •

-

•
•
•

•
•
•
•
•

• •

....
O>

261

Corău

268

I, Cas. JJ, O
- 0,70 m
10 601 Corău II, Cas. III,
niv. II
10 602 Corău II, Cas. III,
niv. II
10 607 Corău II, Cas. III,
niv. II
10 691 Corău II, Cas. V,

269

10 458 Corău II, Cas. I, niv. I

265

266
267

- 9 359

niv. II

clorltoser!citos
nr. 7,
argila
marnoasă
nr. 7, şlst sericitocloritos
nr. 7, . şist seric1toI cloritos
nr. 9, gresie

Loc.
Loc.
Loc.
Loc.

I

cuarţiticâ

clorito1 şist
serici tos

270

10 751 Corău II, Malul Barcăulul, I

271

niv. I
10 751 Corău II, Malul

Barcăului,

272

niv. I
7 391 Corău II, Malul Barcăului

273

5 575

Corău

I, Si. O 10, niv. I,

- 0,60 m
274

275
276
277

5 576 Corău I, Si. O 1,
- 0,70 m
7 227 Corău II, Malul
7 232 Corău II, Malul
7 251 Corău II, Malul

278
279

7 259 Corău II, Malul Barcăulul
7 263 Corău li, Malul Barcăului

280
281
282
283

7 300
7 380
7 38!)
7 419

281
285

Corău
Corău
Corău
Corău

II,
II,
II,
II,

Malul
Malul
Malul
Malul

şist

4A, niv. I, ,

niv. I,

I

Barcăului
Barcăului
Barcăului
Barcăului

286

8 603 Corău II, ~. Loc. nr. 2
9 36-t Corău I, Cas. II, 04B
-0,65 m
10 440 Corău II, Cas. I, niv. II

287

10 527 Corău I, Loc. nr. 3, niv I

6,2 4,3 l,G 1.3 4,S 1,2 2,5 1,1 1,4 3,8

111A1 c

5,8

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

IIIA1 c

5,8

4,2 1,6 1,8 4,2 1,4 3,4 1,3 1,3 3,6

IIIA,c

5

2,8 1

lllAtC

4,3

3,8 1,8 1,8 3,3 1,6 3

IllAlc

6,2

5

IIIAsc

5,9

4,3 1,8 1,7 4,2 1,4 3,6 1,6 1,3 3,2

IIIA,c

9

4,2 0,8 1,1 4,3 0,7 2,8 0,7 2,1 11,2

1IJA1c

6,3

1,8 0,8 0,9 1,7 0,6 1,1 0,7 3,5 7,8

şist

cloritoserici tos
şist cloritoserici tos
paragnais
amfiboli tic
paragnais
amfiboli tic

cloritos
calcar marnos
calcar marnos
şist scricito-·
cloritos
şist cloritos
paragnais
amfiboli tic
~ şist cloritos
şist cloritos
şist cloritos
şist serici tocloritos
şist cloritos
şist

B arcăului
Barcăului
Barcăulul

IllA,c

calcar cenuşiu
şist sericitocloritos
calcar marnos

1

3

3,3 1,4 1,3 3,8·

0,8 1,4 0,6 1,7 5
1,5 1,1 2,3

1,5 2,1 4,6 1,4 4,3 1,1 1,2 4,1

llID

5,3 1,9 1,6 1,G 1,8 1,3 1,7 1,2 2,7 3,3

lllB
1118

ms

5
4,3
5,5

1,7 1,3 1, 1 1,6 1 1,4 1 2,9 3,8
1,2 2 1,1 1,7 1,3 1,3 1,2 3,5 2,1
2,3 1,6 1,8 2,3 1,4 1,6 1,4 2,3 3,6

IIIB
IIIB

4,8
4,4

1,7 1,2 1,9 1,1 J,2 1,9 0,2 2,8 4
2,2 1,3 1,1 2,2 1,1 1,7 1,1 2
3,3

IlTB
IllB
lllB
l11B

6,3

1,3
2
5,6 1,8
5,7 1,7

-

1,7
1,6
1,5
1,6

1,2 1,7 1,1 1 1,2 1,8 3,7
0,9 1,7 1,3
- - 1,3 1,7 1,2 1,7 1,1 3,1 'J,7
1,1 1,1 1 1,6 1,5 :~.a 3,5

-

-

-

2

IIIB

-

1,5 1,4 1,2 1,3

1118
lJIB

4,3
6,8

1,7 1,2 1,1 1 1,1 1,311 2,5
1,9 2 1, 6 1,7 1,8 1,3 1,41J,5

lllB
IllB

1,6 1,1 1,7 1,1 2,2 1,!l 1,6 2,1 1,5 -

- - - - - -

• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •
•

•
••

•
••
•

••
••

••
••
•

•• ••
- • •
3,5
•
• •
-

-

..

:i.~

'
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....
....

~

Nr.
~rt.

288

I l
lnv.

Coordona tele descoperlrU

I10 6101

Corău II, Cas. III, Loc. nr. 7,

289 I10 7151

Rocii

sericltocloritos
şist sericltocloritos
şist cloritoserici tos
gresie fină
mJcacee

II, Cas. VI, niv. I

290 I 7 2311 Corău II, Malul Bardlului
291 I 7 2481 Corău II, Malul Barcăului
292 l 7 289 Corău II, Malul Barcăului

şist-clorito-

293 I 7 316

serici tos
gresie

294

I 7 329

295 I 7 338
296
297
298

I

Corău

II, Malul

Barcăului

feldspatică

Corău II, Malul Barcăului
Corău

II, Malul

porfir
marbifer
calcar tip.
Guttensteln
şist cloritos
gresie cenuşie
paragnals
amflboutlc
calcar fin
grezos
paragnals
amfiboli tic
şist serici toamfiboli tic

Barcăulu1

7 447 Corău II, Malul Barcă ului
7 452 Corău II, Malul Barcăului
7 495 Corău II, Malul Barcăului

299 I 7 5421 Corău II, Malul Barcăului
300
301
302

I 8 608

Corău

9361

Corău

I,

~.

Loc. nr. 2

I, Cas. II, 02C
-6,65 m
9 362 Corău I, Cas. II, ·oiE

-0,60 m
II, Cas. V, nlv. II
Corău II, Cas. I, niv. II
304 I 10 446 Corău II, Cas. V, nlv. I

303

305
306
307
308

10 433

10450
10 608
10 750

cuartlt cenuşiu

Corău

' gresie

fină

şist cloritos
slllcalit
cenuşiu

Corău

II, Cas. IU, loc. nr. 7,
niv. II
Corău II, Malul Barcăului,
niv. II
11165 Corău I, Loc. nr. 5, nlv. I

cloritos
gresie fină

şist

~

argllitlcă

şist

cloritos

11

l~
L

şist

niv. 7

Corău

I

TIP

I

I I I I lL~ I
Lv}v

Io

L/g

I I

- - -

-

I• I•

CV M

U

IIIB

-

2

IIIB

4,1

1,1 1

0,8 1,6 0,8 1,4 0,8 3,7 4,11 e Ie

IV

1,1

4,5 2

1,2 4,4 1,1 3,1 1,9 2,4 55

IV
IV

1,9 1

1,4 1,2

12,3 4,8 2,7 2,1 4,2 1,5 3,9 2,1 2,5 4,5 J . l .
9,5 4,8 2,.2 2

4,8 1,7 3,8 1,9 1,9 2,2 1 • I •

- -

IV

11,3 4,6 3,4

IV

12

IV
IV
IV

9,4 4,7 2,8 1,6 4
9,5 2,9 3 1,7 2
14,5 6 3 - 9,5 4,5 2,8

IV

9

4,9 1,3

IV

13,3

4,3 2,9

IV

8,1

IV
IV
IV
IV
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-

4,2 2,4 2,2 3,3 2

IV

IV
IV
IV

I ::g

F

2

2,4 3,31 • I e

2,5 2,8 5

l • I•

1,3 3,9 2,6 2
3,3 l • I •
1 2,1 2,7 3,2 3,1
- 5 2,9 2,4 3,51 e I e

- - 1,1 4,2 - - -

3,8 1,9 1,8 3

3,6 3

3,4 2,2 2,1 3,3
4,5 1,2 1,8 6,91 • I •
3,7 1,8 3,0 4,5

1,4 3,1 2

2,1 4,21 • I e

17
6,2 3,6 2,6 5 - 4,3 2,5 2,7
4,71 • 1 •
18,2 5 1,8 2,1 4,5 1,1 3,8 1,3 3,6 10,1
10,1 3,8 2,1
2,8 1,7 .2,6 4,8 • •

....

8,3 4,2 2
10,5 4

1,5 4.3 1,3 3,4 1,5 1,9 4,11 • I •

2,3 1,3 4

2

3,1 1,7 2,6 4,51 • I e

8,4 3,8 1,7 1,2 3,2 1
8,3 4,7 2,1 - 4,9 -

3,8 1,2 2,2
3,2 1,9 1,7 3,9 • •

- 4.91 · 1·

,_
QO

19

29

Nr.
crt.

Nr.
inv.

309

7 035

Coordonatele descopeririJ
Corău

I, Si. OiO niv. I,
Malul
Malul
Malul
Malul
Malul
Malul
Malul
Malul
Malul
Malul
Malul
Malul
Malul
Malul

Barcă ului

şist cloritos
amflbolit
şist elori tos
gresie calcaroasă
dacit
şist cloritos
şist cloritos
şist amfibolitic
şist cloritos
şist cloritos
şist amfibolitic
paragnais cloritos
calcar cenuşiu
şist amfibolitic

Barcăulul

şist cuarţito-

VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

Barcăului

grafitos
şist sericitocloritos
andezit
gresie cuarţitică

VA
VA
VA

10,4

5,8

9,1

4,5

6,7

4,4

VA
VA

8
5,5

4,1
3,3

VA
VA

7,6

4,2

7

3,7

VA
VA1
VA1
VA,

7,7

4,1

5,4

3,

-0,50 m

Barcă ului

315

7 361

Corău

316
317

7 364

Corău

7 365

Corău

318

7 366

Corău

319

Corău

320

7 372
7 373

3:u

7391

Corău

322

7 394

Corău

323

7 395

Corău

II,
II.
II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,

324

7417

Corău

II, Malul

325

7 512

Corăti

326

7 550

327

9 367

328
329

10445
10 562

II, Malul Barcă ului
Corău II, Malul Barcăului
Corău I, Cas. II, [)2D
-0,70 m
Corău II, Cas. I, niv. II
Corău II, Cas. I, niv. II

330

10 572

Corău

331

10 689

332

7 358

333
334

7 362

310

7 354

Corău

311
312

7 356

Corău

7 357

Corău

313
314

7 361

Corău

7 360

Corău

7 374

335

7 375

336
337

10458
4 769

338

7 314
7 367

33\1

Corău

Rocă

Barcă ului
Barcă ului
Barcă ului
Barcă ului

Barcăului

Barcăul'!.l
Barcăulul
Barcăulul
Barcă ulul
Barcăulul

Barcăului

II, Cas. I, nlv. II
Corău II, Cas. V, Loc. nr. 9,
niv. II
Corău II, Malul Barcăului
Corău II, Malul Barcăului
Corău II, Malul Barcăului
Corău II, Malul Barcăului
Corău 11, Cas. I, niv. I
Corău II, Malul Barcăulul
Corău II, Malul Barcăului
Corău II, Malul Barcăului

şist

amfibolitic
amfibolitic
paragnais
cloritos
şist amfibolitlc
şist

cuarţit

negru
cloritos
şist cloritos
şist am.fibolitic
gresie cuarţitică
andezit
cuarţ it alb
gresie cuarţitică
gresie cuarţitică
şist
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6,9

4

6

3,5

8,4
7,5

3,7

8,8
9,1

5,1
4,8
4,2

6,6

3,1

9

4

8,7
8,6

4,6
4,1

7,9

3,3

8,7

4,5

10,7
9,8
7,4

5
4.2
4,4

9,1

4,3

9,7

3,7
4,4

YA 1

8,3

VA1
VB
VB
VB

3,7
4,7
3,3

7,3

4,
7,4
5,9
7,5

20

30

Nr.
crt.

Nr.
inV.

340
341

7 433
7 467

Corău

Coordonatele descoperiril

342

7470

Corău

343
344

7473

Corău

7474

Corău

345

7488

Corău

346
347

10530
10566
10 709

348

349

10 751

II,
II,
II,
II,

Corău

Rocă

cuarţitică

Malul
Malul
Malul

Barcăului
Barcă ului

cuarţit

Malul

Barcă ului

gresie

Barcăului

II, Malul

gresie
gresie

5,9

2,9

5,9

VB
VB

3,4

3,5

4,9
5,1

VB
VB

3,7
4,3

4,6

paragnais
amfibolitic

VB

4,8

6.3

clorit

VB

3

VB

7
2,7

Corău
Corău

II, Cas. I, niv. li

cuarţit

Corău

II, Malul
niv. I

350

11167

Corău

351
352

11167

Corău

4 768

Corău

353

7031

Corău

II, Malul

alb

Barcăului,

I, Loc. nr. 5, niv. I
I, Loc. nr. 5, niv. I
Barcăului

cuarţitică

gresie
gresie

cuarţitică

cuarţit

354

7 457

I, S 1, 012, niv. I
-0,55 m
Corău II, Malul Barcăului

355

7460

Corău

II, Malul

Barcă ului
Barcă ului

gresie

cuarţltlcă

Barcăului

gresie

cuarţitică

Barcă ului

vc

7,0

vc

5,8

cuarţitică

VC

7

cuarţit

vc
vc
vc

7,2

7 463
7 465

Corău

358

7471

Corău

II, Malul
II, Malul
II, Malul

359

7 476

Corău

II, Malul

Barcă ului

paragnais
amfiboli tic
gresie cuarţitică

II, Malul
II, Malul

Barcăului

gresie

cuarţitică

Barcăului

gresie

cuarţitică

360

7 477

Corău

361

7 489

Corău

362

7 615

Corău II, Malul Barcăului

cuarţit

363

7621

Corău

364

7625

365
366

7 526
7 521

Corău II, Malul Barcăului

cuarţit

367

10603

Corău II, Cas. III, Loc. nr. 7,

cuarţit

vc
vc
vc
vc
vc

8,7
5.3

9
5,3
5,8
8,5
7,1

Barcăului

gresie

cuarţitică

VC

6,2

Corău

II, Malul
II, Malul

Barcăului

gresie

cuarţitică

II, Malul

Barcăului

vc
vc
vc
vc

5

Corău

5,9

vc

5

vc

9,8

niv. II
Corău II, Cas. V, Loc. nr. 9,
Corău

10 751

7,5
11.4
7,5

gresie

356

369

5,3

cuarţitică

357

10 692

VB

6,5
5,1

gresie

Corău

3&8

l0um.

VB

calcar grezos

VB
VB

I

VB

alb
cuarţitică

andezit
andezit

II, Cas. VI. loc. nr. 10,
niv. II

TIP

4,3
4,4
5,4

cuarţitică

Barcă ului
II, Malul Barcăului
I, Loc. nr. 3, niv. I

Corău

I I

niv. I

II, Malul

am li bolit

gresie

Barcăului
cuarţit
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cuarţitică

4,9
5

21

31
L.tGENDE DES ILUSTRATIONS

Planche I, fig. 1-4, haches hautes, Ai. A2•
Planche II, flg. 1-2, haches hautes, Ai
Planche II, fig. 3-4, haches plates, B1
Planche III, fig. 1-2, l}aches plates, B2
Planches III, fig. 3-4, baches, C
Planches IV, fig. 1-2, haches, D
Planche IV, fig. 3-4, haches perforees, II A
Planche V, flg. 1-4, haches perforees, II B 11 II~
Planche VI, fig. 1-5, ciseaux plats rectangulalres, Aia• A 28
Planche VI, flg. 6-11, ciseaux plats trapezoidales A 28, A2b;
Planche VII, fig. 1-3, A2c
Planche VII, fig. 4-6, ciseaux hauts, III B
Planche VII, fig. 7-8, herminettes, IV
Planche VIII, fig. 1-4, pieces utilisees pour ecrasement, V A, A 1
Planche IX, fig. 1-4, pieces utilis~s pour ecrasement, V B, V C
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LA TYPOLOGIE DES OUTILS
EN PIERRE POLIE DE L'HABITAT
NEOLITHIQUE DE SUPLACU DE BARCAU
(DEPARTEMENT DE BIBOR)
(Resume)

Dans !'habitat neolithique de Suplacu de Barcău Ies recherohes archeologiques ont etabli l'existence des deux niveaux d'habitation.
Cet habitat est pour le moment unique dans le nord-ouest de la Roumanie. Le groupe Supiac, evolue sur un fond â ceramique peinte, constitue, â ce qu'il parait, de meme que le groupe Iclod du centre de la Transylvanie, un fond looal pour la genese des civilisations de la periode de
l'eneolitique ancien.
Dans !'habitat et surtout dans des habitations on a decouvert un
nombre de 369 outils polis, intacts ou presque intacts et 208 pieces en
etat fragmentaire. Les outils 'Ont ete confectionnes en place, dans !'habitat, en roche locale, tres dure, dure et molie. On a decouvert des pieces de roche brute, des dechets de fac;onnage, mais aussi des pieces finies dans toutes Ies habitations. Du nombre total de pieces, 80/o son't en
cours de fac;onnage et 160/0 inutilisees.
Dans l'etat actuel des reoherches neolithiques sur le territoire de
notre pays, mais ni sur Ies territoires V'Oisins, on ne connait pas encore
une telle frequence des outils en pierre polie.
Toutes cettes conclusions nous autorisent â affirmer qu'â Suplacu
de Barcău existait un village neolithique specialise dans le fac;onnage
des outils en pierre polie qui desservait probablement Ies communautes
des environs.
La technique de facronnage est celle du polissement simple. On a
decouvert seu1ement 20 haches perforees, toutes en etat fragmentaire.
Du point de vu typologique, on peut etablir Ies suivantes categories
de formes:
-

/hautes
Haches "'plates
Haches perforees
/plats
Ciseaux"'hauts

-

Herminettes

-

Pieces utilisees pour ecrasement
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Chaque type a plusieurs groupes et varietes. L'utilisation de ces outils
est diversifiee selon les types.
On pcuvait utiliser les haches confectionnees en roches tres dures et
dures pour defricher, tandis que Ies haches plates, comme les herminettes, pour couper les troncs des arbres. Elles pouvaient servir aussi comme houes, vu que dans !'habitat entier on n'a pas decouvert aucun outil en os ou en corne.
Les ciseaux etaient utilises pour degrossir et pour couper et ceux
de petites dimensions, confectionnes en roches mollcs pour oeuvrer le
cuir.
Les pieces utilisees pour ecrasernent prouvent la cultivation primitive des plantes.

3 - Studii

şi comun1cări,

V-VI.
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UN VAS-BIBERON ENEOLITIC
DESCOPERIT LA CIUMEŞTI
N.

IERCOŞAN

In colecţiile Muzeului orăşenesc Carei se găseşte un vas-biberon
eneolitic (fig. 1), formă ceramică destul de rar întîlnită in aşezările preistorice din Europa• şi 'din ţara noastră 2 , care a suscitat numeroase ipoteze, discuţii şi controverse cu privire la originea, semnificaţia şi utilitatea acestui tip de vas3.

o
Fig. 1. Vas-biberon eneolitic descoperit la

2

4

Ciumeşti.

Bologa, „Gutti" (biberoane) romane din sticlă, în OmD, 1960, p. 57; E. Crip. 405-407, notele 8-10; N. Har(jud. Brăila), MemAntiq., IV-V,
1972-1973, p. 265-268, nota 9; D. Monah, Cfteva observaţii asupra vaselor neoeneolitice cu tu.b de scurgere, MemAntiq., IV-V, 1972-1973, notele 21 şi 22;
Hermann Maurer, Ein Mittelneolithisches sauggefass aus Untermixnitz, Nieder{jsterreich, Archiiologisches korrespondenzblatt 8, 1978, p. 9--11, Fig. 1 şi Pl. 2; Gabriel
Champ, Manuel de recherche prehistorique, Paris, 1979, p. 216, Fig. 97/1; Raymond
Waringo, Ein urnenfelderzeitliches sauggefass von Peppingen (G. H. Luxemburg),
A.rchâologisches korrespondenzblatt, 11, 1981, 2, p, 117-118, PL 30.
2 A. Zrinyi, Două gutti-biberoane romane din ceramică fn colecţiile muzeului
din 1'frgu Mureş, Studii şi materiale, II, Tg. Mureş, 1967, p. 73-77, Pl. 49 şi 50;
E. Crişan, art. cit., N. Harţuche, art. cit.; D. Monah, art. cit., şi nota 4.
1 Ibidem; St. Cucoş, Vase eneolitice cu tub şi semnificaţia lor, SCJVA, 25,
1974, 1, p. 125-130.
1

şan, Un biberon hallstattian, ActaMN, V, 1968,
ţuche, Vasul-biberon eneolitic de la Rfmnicelu

3•
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Vasul (inv. 4 210) a fost descoperit incidental, in vara anului 19
la 2,5 km de satul Ciumcşti4, com. Sanislău, jud. Satu Mare, cu oca
lărgirii gropilor de silozuri şi recuperat de cercetătorul I. Nemeti 6.
Păstrat întreg, vasul este lucrat cu mîna, dintr-o pastă de bună
litate şi este acoperit cu o angobă superficială; arderea oxidantă dînd
o culoare gălbuie-cărămizie cu pete cenuşii. După ardere vasul a f
vopsit cu o culoare roşie-maronie, atît în interior cît şi în exterior, p
trîndu-se urme vagi ale acestei iculori sub formă de mici pete. Are fo
semisferică şi următoarele dimensiuni: înălţimea: 61 mm; diametrul ~
rii: 86mm; diametrul bazei: 54mm; diametrul maxim: 92mm; grosim
pereţilor: 6 mm; greutate: 180 gr. şi capacitatea: 185 ml. Tubul de se
gere, de formă cilindrică. este aşeza't în partea superioară a vasului, ap
iximativ pe linia diametrului maxim al acestuia, are lungimea de 16
diametrul interior de 3 mm iar cel exterior de 9 mm la vîrf şi 12 mm
bază. Tubul prezintă două mici nodozităţi aplati1Jate şi are vîrful uş
ridicaL Fundul vasului este plat la exterior şi oval în interior; buza fii
trasă puţin spre interior.
Pe baza observaţiilor de teren efectuate odată cu descoperirea,
roborate cu descoperiri'le mai vechi din acelaşi punct6, vasul se poa
data în eneoliticul timpuriu7 şi aparţine culturii Bodrogkereszrur, u
tima perioadă a complexului cultural Tisa8 •
4

Localitatea

Ciumeşti

este bine

cunoscută

în literatura de specialitate arh

logică:

Al. Păunescu, Pere:Jitki turdenuazskoi kulturt v drevnem neolite v Ciume
Dacia N. S., VII, 1963, p. 467-475; E. Comşa, K voprosu o periodizaţii neolittces
kultur na severo-zapade RNP, Dacia N. S., VII, 1963, p. 477-484; Al. Păune
Cu privire la perioada de sfîrşit a epipaleoliticului fn nord-vestul şi nord-est
României şi unele persistenţe ale lui tn neoliticul ve"c hi, SCIV, 15, 1964, 3, p. 321
336; M. Rusu, Ciumeşti în MEPPE, I, Praga, 1966, p. 236; C. Kacs6, Morminte d"
perioada de tranziţie spre epoca bronzului de la Ciumeşti, Satu Mare StCom,
1969, p. 49-56; E. Comşa, Uber das Neolithikum in Westrumănien, ActaAnArc
XIV, 1971, p. 31-43; idem, Quelques problemes concernant la civilization de Ciu
meşti, AAC, XIII, 1972-1973, p. 39-49; Dicţionar de istorie veche a României (Pc
leolitic - sec. X), 1976, p. 164-166; T. Bader, Epoca bronzului fn nord-vestul Tra
silvaniei, 1978, p. 18; P. Roman, I. Nemeti, Cultura Baden în România, 1978, p. 15
17 i;i 24-27; T. Bader, Mărturii arheologice din judeţul Satu Mare, 1980, p. 9
II. Daicoviciu, R. Florescu, Dicţionar enciclopedic de arti1 veche a României, 1980

p. 102-103.

s

Mulţumim

colegului I. Nemeti pentru amabilitatea cu care ne-a pus la di

poziţie informaţiile privitoare la această descoperire.
e Din acelaşi loc „La silozuri" mai provine încă
zeul orăşenesc Carei, inv. 4.209; C. Kacs6, art. cit.

un vas, material inedit, Mu

7 Gh. Lazarovici, Despre eneoliticul timpuriu în Banat, Tibiscus, IV, 1975,
p. 9-31.
s Ibidem, p. 14, nota 32; M. Rusu, Cultura Tisa, Banatica, I, 1971, p. 77-82,
vezi şi nota 1; N. Vlassa, Contribuţii Za cunoaşterea culturii Cheja-Bodrogkeresztur
tn Transilvania, SCIV, 15, 1964, 3, p. 351-367; idem, Neoliticul Transilvaniei, 1976,
p. 56-71; idem Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei, Acta MN, IV, 1967,
p. 403-423; idem in Neoliticul Transilvaniei 1976, p. 113-141, vezi bibliografia;

ln cultura BodrogkeresztUr, nu s-au descoperit,
maţie T. Bader.
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Descoperirea de la Ciumeşti este importantă prin faptul că este al
patrulea vas-ibiberon eneolitic descoperit întreg, pe teritoriul patriei noastre9, alături de cele de la Rîmnicelu (jud. Brăila) 10 , Bîrgăoani-Gh~lăieşti,
punctul Nedeia (jud. Neamţ) 11 şi Vermeşti-Comăneşti, punctul Cetăţuia
(jud. Bacău) 12 ; aria cunoscută de răspîndire, a acestui tip ceramic, extinzîndu--se şi în nord-vestul României.
. . 'l

9 Menţionăm un fragment de vas-biberon eneolitic, din Transilvania, descoperit 1n context Ariuşd, cf. Roska M., Az Erdely oskori festett agyagmfivesseg,
Kozlemenyek, III, 1943, 1, p. 61-80, fig. 2/2, p. 63.
io N. Harţuche, art. cit.; E, Crişan, art. cit., fig. 3.
11 St. Cucoş, art. cit.; D. Monah, art. cit., p. 402, fig. 4/1.
12 D. Monah, art. cit„ fig. 1/2 şi 414.
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UN VASE-BIB.ERoN EN°tOUTIDQE
Df:COUVERT A CIU~TI
(Resume)

L'auteur presente un vase-biberon eneolithique, decouvert ă Ciudepartemen't de Satu Mare, dans le nord-ouest de la Roumanie,
qui a ete date ala fin du civilization Tisa.
Le vase de Ciumeşti est Ie quatrieme exemplaire decouvert en Roumanie.

meşti,
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CONSIDERAŢII

ŞI

PH.IVIND APARIŢIA
DEZVOLTAREA FIBULELOR
IN TRANSILVANIA*
T. BADER

Apariţia şi evoluţia fibulelor a stat şi stă în atenţia cercetătorilor,
începînd încă din a doua jumăta'te a secolului trecut. incă de atunci arheologii care s-au ocupat mai detailat cu fibulele din această epocă:
Hillebrand, Montelius, Undset, Beltz, Kossina, Marton şi alţii ·a u recunoscut importanţa cronologică a acestei categorii de piese. 1n literatura
arheologică antebelică, încă înain'te de 1914 discuţie aprigă a avut loc
în jurul originii fibulelor, unii susţineau originea cen1tral-europeană {Undset), italiană sau balcanică i(Monte'lius) sau originea nordică {Kossina).
Ample discuţii au avut loc după primul ră21boi mondial în jurul apariţiei a celei mai vechi fibule descoperite in Europa. G. Eckholm publică
în WPZ, 1924 un articol prin care redeschide discuţia, susţinînd existenţa fibulei, un prototip al fibulei ·Pesohiera in cadrul culturii Aunjetitz, în necropola de la Gemeinlebarn. După Eckholm această fibulă s-ar
fi dezvoltat din Rollennadel, din „zyprische &hleifennadel". După un
an P. Reinecke în lucrarea sa: Zur Geschichte der ăltesten Fibeln, avea
dubii serioase privind exisltenţa fibulei în cultura Aunjetitz. Totuşi mai
tîrziu G. Childe, în opera sa cunoscută, ·P reistoria Danubiei, a !fost de
părere după G. IDk.holm şi Schranil că oele mai vechi fibule Violinbogenfibel apar în cultura Aunjetitz în Boemia şi în Austria de
Sus. El a datat cele mai vechi fibule în Perioada V '(după cronologia
sa), adică Reinecke B - 1600-1400 î.e.n. Aceiaşi părere a fost susţi
nută şi de J. Bohm, pe baza a două descoperiri: Popelny şi Ledwice
din Boemia-, da'tîndu-le în sec. XV î.e.n. şi susţin.înd că iftbulele sînt
mai vechi în cadrul culturii Aunjetitz decit în !'talia.
Ordine a încereat să facă arheologul finlandez J ohann Sundwall,
mai întîi într-o comunicare susţinută la Congresul de arheologie din
Berlin, 1939, apoi într-o lucrare apărută la Helsinki în 1942 şi în opera
monumentală: Die ălteren italischen Fibeln, apărută în 1943 la Berlin,
datînd cele mai vechi fibule ilin Italia şi din Grecia 1n sec. XILI i.e.n.
Mai amintim datarea lui G. V. Merhart a unei fibule de Peschiera de la
Unesic în sec. XII te.n. şi faptul că Milojcic susţinea originea nord-vest
balcanică a fibulelor.
Astăzi în general este acceptată părerea că, atît în spaţiul Balcanic,
Grecia şi Iugos'lavia cit şi în Italia cele mai vechi fibule - de tip Pe-
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schiera -

apar concomitent, în complexe bine datate, deci nu se poo
stabili o întîictate în favoarea vreunui spaţiu geografic, adi<
cu alte cuvinte a locului de baştină, a originii sale. Probabil acest pr<
ces a avut loc concomitent, independent, în mai multe zone gcografio
In timp această perioadă corespunde cu sec. XIV cel mai devreme, d<
prezenţa fibulei de tip Peschiera este absolut sigură în sec. XIII i.e.r
atît în Italia (Peschiera Boccatura del Mincio) cit şi în Peninsula Bal
deocamdată

canică.

Fibula a fost considerată de arheologi ca un Leitfossil pentru data
rea complexe'lor arheologice, ca m oneda în antichitate. Acest concep
putem să-l acceptăm numai parţial. Deoarece unele tipuri şi variante d1
fibule sînt extrem de preţioase pentru datarea complexelor, altele ma
puţin, dar în totdeauna fibula în sine nu datează obiectivul arheologic
ci numai prin asocierea pieselor din complexul de descoperire. La aceasU
concluzie am ajuns după studierea aproape exhaustivă a literaturii dt
specialitate şi •a tuturor descoperirilor din ţară. De asemenea am aduna
şi desenat toate piesele accesibi'le în vederea publicării lor în cadrul serialului PBF. - Fibeln in Rumanien - . 1n total în România, din răs
timpul Bronz tîrziu Hallstatt au fost descoperite peste patrusute de piese
care provin din aşezări, din necropole, depozite sau descoperiri izolate.
Cel mai vechi tip de fibulă cunoscută în ţară .este tipul Peschiera,
care reprezintă un grup din Violinbogenîibel. Este ~onfecţionată din
sîr.mă simplă, în formă de arcuş de vioară, arcul şi acul iar resortul şi
piciorul· sînt simple. In ţară avem două descoperiri, una de la Rateşu
Cuzei, jud. Vaslui, dintr-o aşezare a culturii Noua .(sec. XIII î.e.n.) şi
alta. de la Sacoţi, jud. Vîlcea dintr-un depozit, car e „.oge poate data în sec.
XII î.e.n. Aceasta ar fi în momentul de faţă cele imai vechi .descoperiri
de fibule din ţară. Tipul Peschiera nu este cunosoilt în Transilvania.
Fibula de tip Grossmugl. Este de construcţie .:Vilolinbogenfibel. A rcul mai tare decît la Pesroiera şi bogat ornamentat. . Avem o singură
d escoperire de la Moldova Veche, descoperire izolată sau provine dintr-un depozit. Datarea probabilă sec. XII î.e.n. Tipul are o largă răspîn
dire. în spaţiul Dunării mijlocii: Austria de Jos, Ungaria, nordul Iugoslaviei .şi sud-estul României.
·
Fibula de tip Unter Radl. Este un tip similar · în constr.u<:ţie cu tip
Grossmugl şi Peschiera1 însă spre deosebire de acesţea are la picior un
disc spiralic; După anumite semne, particularităţi cim reuşit să deosebesc trei variante. in Transilv~nia au fost descoperjte le\ Cernatu două
exemplare, la Ghirişu Român două exemplare (depozit) şi Cucerda un
l•xemplar (aşezare). In privinţa datării acec:tor piese s-au ivit a.J1umite
0 reutăţi: adică materialul din contextul arheologie datează fibula sau
invers, în cadrul aşezării de la Cernatu şi din depozitul d e la Ghirişu
Român? Cei care au publicat aceste două descoperiri susţin o datare
tirzie. Dar este adevărat şi :faptul că fibulele de acest tip 11-au nicăieri
o viaţă de ci jumătate de mileniu, adică cinci sute d e ani, la Cernatu
probabil avem de-a face cu două niveluri de aşezare.
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Fibula de Za Bădeni. Descoperirea de la Bădeni este unică în felul
ei, ea poate fi aşezată tipologic între tipurile Unter Radl şi Văsendorf,
totuşi ea reprezintă un 1ip aparte, denumit de noi fibula de tip Bădeni.
Fibula de tip Caka. Este construită din sîrmă, arcul formează 57 opturi (A0hterschleifenbligelfibel). In Transilvania avem doar două
descoperiri: Zlatna (depozit) şi Tăşad (aşezare). Am încercat să elaborez
o tipologie a tipului, stabilind două variante şi două subvariante. Ele
pot fi datate în .HaAi. avînd o largă răspîndirc în Europa (Cehoslovacia,
Ungaria, Transilvania).
Fibula de tip Sanislău. Arcul, adică corpul este modelat în for.mă
de scut şi ornamentat. Avem două exemplare, descoperite la Sanislău
jud. Satu Mare. Datarea Ha A 2-B1 . La fel a fost elaborată o tipologie
şi o cronologie pentru acest tip de fibulă, publicată în revistele SCIV
şi Acta A11cheologica.
Fibula de tip Gemeinlebarn. Este construită din două părţi (zweiteilig), pe de o parte: corpul, resortul, piciorul şi pe de alta acul cu cap.
Arcul are o formă de frunză, ornamentat cu Sandhurmuster. Descope'riri'l e din Transilvania sînt: Cugir, Uioara de Sus, Bistriţa, Daterea:
HaA1 •
Fibula de tip Bohdalice. Asemănător cu tipul Gemeinlebarn, însă
corpul este ornamentat cu două sau mai multe Sanduhrmuster. Avem
două descoperiri: Cincu şi Bicaz, amîndouă au apărut în cadrul unor depozite. Daterea: Ha Ai.
Fibula de tip Guşteriţa. O formă aparte are fibula de la Guşteriţa,
neîni iln ită în alte zone. Datarea Ha Ai. Descoperire unică.
Fibula nordică de tip Sebeş. Din T ransilvania cunoaştem două descoperiri publicate de M. Rusu, un fragment de la Sebeş şi o valvă de
tipar de la Geoagiu, aparţinînd fibulelor nordice. Datarea: Monte'Uus
IV-V.
Fibula de tip Passmenterie. La noi sînt reprezentate două tipuri
Typ A - Rimavska Sobota, care după numărul spiralelor laterale prezintă trei variante. Descoperirile din Transilvania sînt: Cincu, Corne~ti,
Sînpetru German, Oradea, Satu Mare. Datarea: Ha A 1-B1 . Grupul C
are două tipuri, Suseni şi respectiv Sadskă. Cea mai reprezentativă descoperire de fibulă este cea de la Suscni, exemplar unic în Europa. Datarea tipului: Ha A 1-Ha A 2 •
Fibula de tip ochelari. în Transilvania sînt prezentate următoarele
tipuri: Tip Santa Lucia (Bri'l lenfibcl ohne Achterschleifen), fără optul
între cele două spirale. Descoperiri: Band, Ciumbrud, Cristeşti, Suseni,
Zlatna. Datarea: Ha A 1-Ha D.
Tipul Haslau Regelsbrunn (mit Achterschleifen) cu optul între spirale. Descoperiri in 'I1ransilvania: Fizeşu Gherlii. Iernut, Partoş - Alba
Iulia, Vaidei. Datarea Ha B 2-C. în Europa sînt peste o sută de descoperiri.
Tip Schrotzhofen. Este „mehrteilig", din mai multe părţi, pe de o
parte, cele două spirale cu optul şi pe de altă parte, acul şi piciorul în
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mijlocul celor două spirale. Descoperiri din Transilvania: Blandiana,
de Jos. Datarea: HC1-Ha D 1 . Am putut stabili trei grupe locale:
vestică, nordică şi sudică, din ultima fac parte descoperirile noastre.
La fibula de tip navicella, Kahnfibel, aproape fiecare descoperire
reprezintă un tip aparte, ca Deva, Oradea, A lba Iulia, Toteşti, Gogoşu,
etc. Ele se incadrează cronologic în perioada Ha C-D.
In concluzie: fibula cu nenumăratele sale tipuri şi variante, prin
sensibilitatea ei tipologică ne ajută foarte mult la datarea complexelor
arheologice, dar nu sînt infailibile, aşa cum se întîmplă şi în cazul monedei. Totuşi credem că prelucrarea şi prezentarea tuturor descoperirilor din Transilvania esie uti'lă reprezentînd un instrument de lucru
în cercetarea preistoriei ţării.

Vinţu

1

* Prezenta comunicare a fost susţinu tă la Sesiunea anuală a Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca, mai 1980. Pentru bibliografia problemei, vezi T. B ader, Die Fibeln in Rumanien, PBF, XIV,
6, 1982.
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DIE BRONZEZEITLICHEN
UND HALLSTATI'ZEITLICHEN FIBELN
IN SIEBENBORGEN
(Zusammenfassung)

ln der vorliegenden Mittcilungen befindet sich eine kurze Zusammenfassung <ier bronzezeit1ichen und hallstattzeitlichen Fibeln aus Siebenbiirgen, die in einem Band der Reihe PBF. Dic Fibeln in Rumanien
vollstiindig behandel t wurden.
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DESCOPERffil DE LA INCEPUTUL
HALLSTATT-ULUI IN ZONA
CAREIULUI
IOAN NeM ETI

Zona Careiului se încadrează în marea unitate geografică numită
Cimpia Tisei, mai precis în sectorul nordic a l acesteia, în Cîmpia Someşului. Jn partea vestică a blocului someşan se află Depresiunea Crasnei
inferioare, care la contactul cu blocul Nirului a dat naştere unei cimpii
joase, slab drenată şi în bună parte înmlăştinată, numită Cimpia Ecedea
(fosta Mlaştină Ecedea). Şanţul tectonic al Ieriului s-a format între Blocul Nirului şi Platforma Sălăjană, o zonă de divagare cu tendinţe de înmlăştinare (azi drenată). Inaintea efectuării unor lucrări de hidroamelioraţii de mari proporţii, cîmpiile joase erau mereu expuse inundaţiilor periodice, de care erau ferite numai grindurile sau interfluviile mai înalte.
Cîmpia Nirului prezintă un aspect colinar format din şiruri de dune
paralele, între ele găsindu-se terenuri joase care adăpostesc o serie de
albii părăsite, cu zone întinse mlăş tinoase 1 . Reţeaua hidrografică a Cîmpiei
Nirului este formată din rîuri de interdune şi albii marginale, care colectează şi aduc apele în diferite direcţii, dinspre centrul zonei înspre periferie. Jn zona de nord, o albie lată, care marchează tocmai periferia Cîmpiei Nirului şi care părăseşte nisipurile la comuna Ur:i:iceni (jud. SatuMare), conduce apele teritoriului spre fosta mlaştină Ecedea (azi cursul
Crasnei). De pe teritoriile învecinate din judeţul Bihor, apele Cîmpiei
Nirului gravitează spre Valea Ieriului, fiind drenate prin cîteva văi (Ieriul
Rece, Ganaş, Noubordă) care curg spre satul Văşad şi se varsă în Ier.
Această mică introducere geografică are menirea de a reconstitui
mediul şi condiţiile geografice din antichitate, care pe baza descoperirilor arheologice, au fost foarte prielnice pentru umanizarea acestui teritoriu încă în epoca neolitică. Totodată, chiar dacă unele zone par izolate,
la reconstituirea mediului antic, putem constata că existau posibilităţi de
legătură intre ele, fapt care se observă şi din materialele arheologice descoperite din diferite epoci ale antichităţii.
Acest teritoriu a fost locuit în epoca bronzului de purtătorii culturii
Otomani2• Intr-un articol il'ecent publicat au fost adunate descoperirile
1 Z. Benedek, Comunicări de geografie. II. Bucureşti, 1969, p. 51-61; C. Kară
csonyl, StCom Satu Mare, lll, 1975, p. 231; V. Mihăilescu, Geografia fizică a României, Bucureşti, 1964, p. 131.
2 I. Ordentlich, Marmaţia, II, 1971, fig. 1 (harta de răsptndire); T. Bader,
Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, cultura pretracică şi tracică, Bucureşti, 1978, pl. X (harta de răspîndire).
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de la sfîrşitul epocii bronzului3 (Sanislău, Ciumeşti, Foieni, Pişcolt-Nisi
părie, Curtuişeni, Valea lui Mihai, Andrid, Cehăluţ-Telek, Unimăt, Supurul de Jos - Dealul Sentiului) materialele arheologice care au o scrie de
note distincte faţă de faza a III-a a culturii Otomanî4• Datorită intensificării cercetărilor mai putem menţiona următoarele descoperiri care se
includ tot în acest orizont cultural: Văşad - Dîmbul ţiganilor, Tiream „La solarii", Acîş - Crasna veche, Carei - Bobald II şi VIII, Biharia5 11Lutărie"; Oradea Cimitirul Rc.likovsky 6 ; Oradea - Salca7 ; Suplacu
de Barcăus.
Pe baza descoperirilor menţionate se poate constata că pe fondul fazei
a III-a a culturii Otomani, datorită influenţelor şi contactelor mai strînse
cu elementele „Culturii tumulare", se nasc noi fenomene cultural-e locale,
sesizate tocmai prin aceste descoperiri. Aceste aşezări au un singur nivel
foarte subţire de locuire; materialul arheologic mai substanţial provin~
numai din diferite gropi, dar, ceea ce credem că este important, aceste
complexe arheologice nu se suprapun aşezărilor specifice culturii Otomani şi se formează totdeauna aşezări distincte, chiar dacă se situează
uneori în apropierea acestora. Aceste materiale arheologice apar, relativ
des, împreună cu ceramica de tip Suciu de Sus - faza evoluată (Culciu
Mare). Aceste descoperiri au fost datate în Br.D. sau între Br.D şi Hallstatt A11 într-o etapă care depăşeşte cronologic orizontul fazei a III-a a
culturii Otomani, fiind contemporane cu grupurile culturale Hajdubagos.
Berkesz-Demecser, Egyck din zonele limitrofe.
Analizind aceste complexe arheologice - mai ales pe baza ceramicii
- T. Bader9 ajunge la concluzia că ele reprezintă din punct de veder~
cultural faza a IV-a a culturii Otomani (faza finală) care încheie evoluţia lungă a acestei culturi şi după care, cronologic, urmează cultura
Gava. în legătură cu această constatare dorim să menţionăm că, deşi pare
evidentă continuitatea unor elemente din fondul bronzului clasic, credem
că denumirea de „faza Otomani IV" nu acoperă şi nu reflectă acel proces
de sinteză care ar fi trebuit să ducă în final la apariţia culturii Gâva. Ni
se pare mai verosimil că purtătorii acestui nou orizont mai degrabă înaintează dinspre zonele bihorene spre zona de baştină a culturii Otomani,
ajungînd pină la marginea Platformei Sălăjenc, unde vin în contact cu
cultura Suciu de Sus, cum ne arată descoperirile de la Crasna şi Doh10•
3
4

I. Nemeti, SCIVA, 29. 1978, 1, p. 99-121, fig. 3/1 (harta de răspîndire).
I. Ordentlich, Dacia, N. S., VII, 1963, pl. 14/1-8; pl. 15/1.6; Idem, Crisia, 1974.

p. 148-150; T. Bader, op. cit., Bucureşti, 1978, pl. XXXIII/44-64.
5 S. Dumitraşcu, I. Emodi, ActaMP, IV, 1980, p. 47-67; S. Dumitraşcu, Materiale şi cercetări arheologice a XIV-a sesiune anuală de rapoarte, Tulcea, 1980,
p. 137; S. Dumitraşcu, I. Emodi, Ziridava, XIII, 1981, pl. II, V, VI/1; p. 75-76.
8 Repertoriul monumentelor din judeţul Bihor, Oraden, 1974. p. 47.
7
I. Em6di, Lucrări ştiinţifice - Istorie, Oradea, 1979, p. 149-153; Idem, Crisia,
IX, Oradea, 1979, p. 135-143.
8 D. Ignat, Aşezarea din epoca bronzului de la Suplacu de Barcău, comunicare prezentată la Colocviul de tracologie, Baia Mare, 10--13 mai 1982.
T. Bader, Op. cit., p. 62.
1
C. Kacs6, ActaMP, IV, 1980, Zalău, p. 41 (nota 39).

°
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Cert este că acest orizont, încă insuficient cunoscut, în toată complexitatea lui, constituie cronologic o oarecare verigă de legătură spre grupul
cultural Gâva - Holibrady, care, după cum vom vedea, este prezent
prin numeroase descoperiri fortuite sau semnalat prin cercetări de teren
şi în zona Careiului.

CATALOGUL DESCOPERIRILOR DIN CULTURA
GAVA-HOUHRADY
1. Andrid (jud. Satu-Mare)

La locul numit „Korlat", pe o insulă întinsă din valea Ieriului prin
periegheze au fost stabilite urmele unei aşezări deschise. Au fost adunate
fragmente ceramice aparţinînd diferitelor tipuri de vase.
a. Fragmente din vase - borcane, de mărimi diferite, de culoare că
rămizie, ornamentate cu butoni aşezaţi sub buza vasului. (Pl. XIII/4,5).
b. Fragmente din vase mari de culoare brună sau neagră în exterior,
roşiatică în interior. Aceste fragmente sînt ornamentate cu caneluri orizontale sau verticale. (Pl. XIII/6-7).
2. Berea (comuna

Sanislău,

jud. Satu Mare)

Din vatra satului, pe malul unui pîrîiaş, în anul 1968 a fost descoincidental o strachină de culoare cenuşie, cu marginea buzei invazată, ornamentată cu patru proeminenţe mici aşezate simetric. Dimensiuni:
inălţ=9 cm; diam. g=30 cm; diam. f.=10,5 cm; diam. m=·3 3 cm, inv.
5602. (PI. XIX/12).
Din hotarul localităţii mai sînt menţionate fragmente ceramice de culoare neagră în exterior şi roşiatică-cărămizie în interior, ornamentate cu
caneluri, în „Colecţia Kovacs" de la Berea IX; (Dollaros); Berea XIV
(Viile Berei) 11 •
perită

3. Carei -

Bobald VI (jud. Satu Mare)

Pe malul stîng al pîrîului Mergeş, în anii 1980-1981, cu ocazia unor
de canalizare în profilul şanţurilor, au fost observate gropi de menajere care conţineau fragmente ceramice, oase de animale, cenuşă, chirpici. Şanţurile au fost săpate paralel cu şoseaua Carei-Satu Mare la dislucrări

11

Materiale 1n Muzeul

judeţean Maramureş,

nr. inv. 10.699-10.716; 11.141-

11.142.
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'tanţa de cca 250 m unul de altul, limitiind în acest fel o aşezare relativ
întinsă.

Groapa nr. 1/1980 avea în profilul şanţului o lungime de 6,20 m şi
adîncimea de 1,25 m (iniţial era mai adîncă).
Din groapă au fost recuperate numeroase fragmente de vase de culoare neagră sau brună in exterior, ornamentate cu caneluri orizontale.
Sînt frecvente fragmentele de oale neornamentate. (Pl. XII/11-12).
Groapa nr. 1/1981 s-a conturat bine în profilul şanţului cu dimensiunile: 2,60 m lungime şi 1,80 m adîncime. Groapa era umplută cu fragmente
ceramice, oase de animale, chirpici, cenuşă şi cărbuni. Din groapă s-au
adunat fragmente ceramice de culoare neagră în exterior şi roşiatică în
interior, ornamente cu caneluri orizontale; un fragment de castron de culoare neagră, lucioasă; un fragment dintr-o strachină uşor invazată, cu
buza lobată. (PI. XX:/2; XII/13, 14, 15).
4.

Căuaş

(jud. Satu Mare)

In locul numit „Sighetiu", pe o

insulă întinsă, înconjurată cu mlaş
se întinde una din cele mai mari aşezări deschise din prima epocă
a fierului. Această staţiune preistorică a fost semnalată deja la sfîrşitul
secolului trecut, atribuită însă epocii r omane.12 Această aşezare avc>a o
singură „poartă", o intrare îngustă, probabil naturală. In urma cercetă
rilor de teren şi pe baza unui mic sondaj efectuat de T. Bader apoi stratigrafia observată în malul unui canal care taie aşezarea tocmai la intrare
am constatat un singur nivel de locuire, format din locuinţe de suprafaţă.
Urmele locuinţelor - o cantitate însemnată de chirpici - se disting bine
pe arătură. ln această parte a hotarului comunei din apropierea aşezării
provin: un depozit de bronzuri (Căuaş III) 13 şi altul de aur de la „Tarlaua Unghiura" (Cătlaş IV)H, aproximativ contemporane cu aşezarea
menţionată de la „Sighetiu".
Pe lingă o cantitate însemnată de ceramică s-au găsit la suprafaţă un
cuţitaş de fier şi cîteva figurine zoomorfe din lut.
a. Cuţit de fier găsit împreună cu fragmente ceramice hallstattiene
timpurii, dar aflate la suprafaţă. Dimensiuni: 1= 18,7 cm; lăţime m.=2,4 cm.
nr. inv. 2237 (MC). (Pl. XIV/3).
b. Fragmente ceramice din vase de mărimi diferite, de culoare cenuşie sau neagră în exterior şi cărămizi în interior, ornamentate cu caneluri orizontale sau verticale. (PI. XV/3).
tină,

12 Petri M6r, SzHclgy vdrmegye monogr(ifiiija (Monografia comitatului Sălaj).
III, 1902, p. 385-386.
13 T. Bnder, Op. cit., pl. LXXIV/12-15; M. Petrescu Dîmboviţa. Depozitele de
bronzuri din Romdnia, Bucureşti, 1977, pl. 127/1-4.
14
Dorin Popescu, Tibiscus, 4, 1978, Timişoara, pl. VII/1-6.
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c. Fragmente ceramice din vase mari ornamentate în interior la gîtul
cilindric cu caneluri. (Pl. XIV/10, 11, 12).
d. Fragment de strachină, ornamentat în interior cu caneluri dese.
(PI. XV/1).
e. Fragmente din vase de tip borcan, ornamentate cu proeminenţe
aplatizate. (PI. XIV/8).
f. Fragment dintr-o strachină cu picior scund.
g. Figurine zoomorfe : trei figurine şi un fragment reprezintă. taurine,
una reprezintă un cline sau un lup?, nr. inv. 2232-2236. (Pl. XV/4, 5, 6, 7).
h. Fragmente ceramice (oale?) ornamentate cu linii incizate în val.
(Pl. XIV/4, 5, 6).
i. Un fragment dintr-o rîşniţă.
5.

Ciumeşti

(comuna

Sanislău,

jud. Sau Mare)

In vatra satului, la grădina sediului C.A.P.-ului (Ciumeşti VII), cu
ocazia unor construcţii edilitare au fost descoperite fragmente ceramice de
culoare neagră, ornamentate cu caneluri verticale.
6.

Curtuişeni

(jud. Bihor)

In apropierea staţiunii arheologice numită „Dîmbul ars", pe malul
pîrîului care marchează limita zonei nisipoase, în primăvara anului 1982,
cu ocazia unor lucrări de hidroamelioraţii, au fost scoase la suprafaţă
fragmente ceramice de culoare neagră în exterior şi cărămizie în interior, ornamentate cu caneluri. Pe baza unor cercetări de teren (zona străzii
Meşteşugarilor Mester utca) aici se conturează o aşezare deschisă.
(PI. XII/9-10).
7.

Dindeşti

A.

Dindcşti

-

(comuna Andrid, jud. Satu Marc)
,,Cetate"

Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate în anul 1965 în secţiunea
„C" a apărut o groapă de menajere. Din inventarul gropii menţionăm:
a. fragmente ceramice aparţinînd unor vase de tip borcan de culoare
cărămizie, ornamentate cu butoane mari aplatizate sau conice. (Pl. XI/
1-2).
b. Fragmente ceramice aparţinînd unor vase mari de culoare neagră
în exterior, brună sau cărămizie în interior, ornamentate cu proeminenţe.
(Pl. XI/3-4).
c. Ac din bronz cu capul în formă de ceapă, neornamentat. (1=11,5 cm,
nr. inv. 547). (PI. XI/5).
4 - Studii

şi

comunic!irl, V-VI.
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B.

Dindeşti

-

blocul inginerului agronom (casa nr. 31)

In curtea blocului, cu ocazia unor lucrări edilitare (anul 1976) a fost
deranjată o groapă de menajere. Groapa s-a conturat bine în lutul galben-roşcat, avînd diametrul de 1,30 m, decapitat de lucrările executate,
s-a păstrat „în situ" - doar fundul ei. Din groapă şi din pămintul mişcat
au fost recuperate fragmente ceramice aparţinînd diferitelor tipuri de

vase.
a. Fragment de strachină cu buza îngroşată în interior, de culoare
brună, nr. inv. 2257. (Pl. XI/8).
b. Fragment dintr-un vas mare de culoare neagră în exterior, roşia
tică în interior, ornamentat cu caneluri late, oblice, cu marginea canelurii
conturîndu-se în r elief, nr. inv. 2256. (Pl. XI/10).
c. Fragment dintr-o oală de culoare neagră în exterior şi brună în
interior, ornamentat cu caneluri verticale, nr. inv. 2263. Un alt fragment
de strachină ornamentat in interior cu caneluri dese, nr. inv. 2264.
(Pl. XI/11).
el. Fragmente de castron cu buza invazată, de culoare neagră.
(Pl. XI/7, 9).
C,

Dindeş ti

-

nr. casei 322

Pe latura stingă a şoselei Dindeşti-Andrid (terasa Ieriului) la cca
o distanţă de 200 m au fost semnalate fragmente ceramice similare descoperirilor anterioare. (Pl. XII/1-2).
Se pare că în această zonă se conturează prin cele două puncte
menţionate (Dindeşti B-C) o aşezare nefortificată pe terasa înaltă a
Ierîului.
8. Foieni (jud. Satu Mare)

ln hotarul comunei la punctul numită „Nisipărie veche" (Regi homokbanya), în primăvara anului 1982 prin cercetări de teren au fost identificate urmele unei aşezări din prima epocă a fierului. Au fost găsite fragmente teramîce de culoare neagră, ornamentate cu caneluri şi cu proeminenţe aplatizate şi o strachină fragmentară cu buza invazată. (Pl. XIV/
1-2).
9. Hotoan (comuna

Căuaş,

jud. Satu Mare)

La capătul satului, pe terasa stingă a Ieriului, lingă grajdurile C.A.P.ului, prin cercetări de teren a fost identificată o aşezare deschisă. Fragmentele ceramice adunate sînt de culoare neagră în exterior şi cărămizie
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in interior, ornamentate cu caneluri sau linii incizate. Un fragment dintr-o oală ornamentată cu caneluri verticale şi cu „umflătură" împinsă
dinăuntru. (Pl. XII/6-8).
10.

Pişcol t

(jud. Satu Marc)

Pe malul stîng al unui pîrîiaş de interdune, la locul numit „Via
veche", a fost identificată o aşezare nefortificată. Au fost adunate numeroase fragmente ceramice, o fosaiolă, un coif de bronz şi o ceaşcă din
bronz. (Pl. XVI/3, 6). Piesele metalice au fost publicate 1·\ aici ne vom
opri numai asupra fragmentelor ceramice.
a. Fragment dintr-o strachină cu buza invazată, de culoare brună,
nr. inv. 2293. (Pl. XVI/1, 4).
b. Fragmente din vase mari de culoare neagră în exterior şi brună
în interior, ornamentate cu caneluri late, oblice. (Pl. XVI/8, 10).
c. Fragmente dintr-o oală de culoare neagră ornamentat pc umăr cu
caneluri verticale şi cu „umflătură" împinsă din interior. (Pl. XVI/9).
d. Fragment dintr-o oală neagră, lucioasă, ornamentat cu buton aplatizat şi cu caneluri dese. (Pl. XVI/7).
e. Ceaşcă tronconică (fragment) de culoare brună. (Pl. XVI/5).
f. Fusaiolă ornamentată cu crestături adînci. (Pl. XIV/2).
11.

Sanislău

A. Sanislliu -

(jud. Satu Mare)
Livadă

!n vara anului 1968, la sud-est de comuna, m direcţia satului Resighea, cu ocazia arăturilor adînci pentru plantarea pomilor fructiferi, a fost
distrusă o necropolă din prima epocă a fierului. In toamna acestui an
Muzeul orăşenesc Carei a organizat o mică săpătură de salvare, fiind
identificate un număr de opt complexe funerare şi salvată o parte din
inventarul lor. (PI. XVII/I).
Uneori materialele din aceste „complexe funerare" indică prezenţa
iniţială a mai multor înmormîntări, fără să putem stabili cu exactitate
numărul înmormîntărilor. Din inventarul acestor morminte distruse fă
ceau parte, cu siguranţă, şi cele două fibule cu scut dintr-un singur fir
de tip Sanislău (eingliedrige Schildfibel Sanislău-Typ). lntrucît fibulele
au fost publicatc16, asupra lor aici nu mai revenim, ci discutăm doar materiale salvate de noi. (Pl. XVII/2).
15 Nemeti, St Com Satu Mare, II, 1972, fig. 1, 2, 3, pl. XXVII/ 4; pl. XXVI/1,
2,; T. Bader, Op. cit., Bucureşti, 1978, pl. LXI/6, 7,; M. Petrescu - Dimboviţa,
Op. cit., Bucureşti, 1977, p. 132, pl. 314/4, 5.
ie T. Bader, SCIV, 21, 1970, 2, p. 209-223, fig. 1; Idem. Acta Antigua et
Archaeologica, XIV, (Szeged), 1971, p. 63-71, fig. 1; Idem, Op. cit., 1978, Bucureşti,
pL LXl/5.
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M ormîntul nr. 1

Mormînt de incineraţie în urnă. Oasele umane sint relativ numeroase,
slab calcinate. Urna a fost acoperită cu un castronaş.
1. Urna este un vas de tip borcan, fragmentar, de culoare cărămi
zie, nr. inv. 1952. (Pl. XVII/4).
2. Castronaş de culoare brună, de formă tronconică, cu marginea buzei uşor îngroşată, dimensiuni: d.g.=15,3 cm; inălţ.=12 cm; d.f.=10 cm;
nr. inv. 1951. (Pl. XVII/3).
3. Strachină cu picior scund, goală în interior, de culoare cărămizie,
buza lobată, dimensiuni: d.g.=18 cm; înălţ.=15 cm; nr. inv. 1931.
(Pl. XVII/5).
Mormîntul nr. 2

Mormînt de incineraţie în urnă. Au fost adunate puţine oase umane
arse şi fragmente ceramice din trei vase sparte, precum şi un fragment
dintr-un cercel din bronz.
1. Urna probabil era o oală cu buza evazată de culoare neagră în exterior şi cărămizie în interior, ornamentată cu caneluri, nr. inv. 1974.
(Pl. XVIII/2).
2. Strachină-capac, de culoare roşiatică, cu buza invazată, canelată
pe umărul vasului, d.g.=30 cm?, nr. inv. 1935. (Pl. XVII/ 6).
3. Fragmente dintr-o oală de culoare cărămizie, ornamentată cu brîu
în formă de seniilună crestată. (PI. XVIII/1).
4. Printre oasele calcinate se afla un cercel din bronz, deformat, ars,
cu un capăt ascuţit. (Pl. XVIII/3).
Mormîntul nr. 3

Mormînt de

incineraţie

în

urnă.

Urna probabil a fost

acoperită

cu un

c<1stronaş.

1. Urna fragmentară este un vas tip oală de culoare cărămizie, lucrată
dintr-o pastă poroasă, de slabă calitate. Din ea s-au recuperat fragmente
mari ornamentate cu frîntur'. de brîu în formă de semilună, crestată şi cu
striuri, nr. inv. 1947. (Pl. XVIII/6).
2. Castronaş de culoare neagră, buza uşor îngroşată şi trasă spre interior. Dimensiuni: d.g.=17,5 cm, nr. inv. 1946. (Pl. XVIII/4).
3. Un vas cu pereţii aproape verticali, de culoare cenuşie, lucrat dintr-o pastă mai fină, ornamentat cu caneluri orizontale. Dimensiuni:
înălţ.=16 cm; d.g.=13 cm; d.f.-6 cm; nr. inv. 1933. (PI. XVIII/5).
Mormîntul nr. 4

Mormînt de incineraţie în urnă. Urna a fost acoperită cu un capac.
1. Urna este o oală cu buza evazată, de culoare cărămizie, ornamentată cu motive în relief în formă de semilună crestată şi cu striuri neregulate, nr. inv. 1957. (PI. XVIII/8).
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2. Castron adinc, de culoare brună, buza uşor trasă spre interior.
(PI. XVIII/7).
3. Fragment dintr-un vas mic, de culoare portocalie, lucrat dintr-o
pastă fină, ornamentat cu un buton perforat. (Pl. XVIII/9).
Mormîntul nr. 5

Mormînt de

incineraţie

în

urnă.

Urna este

acoperită

cu un

castronaş

1. Urna este probabil o oală lucrată din pastă poroasă de culoare cărămizie, poroasă fiind s- a sfărîmat. Au fost r ecuperate cîteva fragmente
ornamentate cu striuri neregulate. (Pl. XIX/l).
2. Strachină tronconică de culoare cenuşie. Dimensiuni: înălţ.=6 cm;
d.g.=16 cm; d.f.=9 cm; nr. inv. 1976. (PI. XIX/2).

Mormîntul nr. 6

Mormînt de

incineraţie

în

urnă.

Osemintele umane arse s-au aflat

!n bună parte „in situ". Urna a fost acoperită cu capac.
1. Urna este o oală de culoare brună , buza evazată, gîtul scund. In

partea superioară este ornamentată cu patru frînturi de brîu în formă
de semilună crestată, aşezate simetric. In partea inferioară vasul este
ornamentat cu decor striat. Dimensiuni: înălţ.=24 cm?; d.g.=27 cm;
d.f.=8,5 cm; nr. inv. 1976. (Pl. XIX/3).
2. Capacul urnei este un castronaş tronconic de culoare cenuşie-în
chisă. Dimensiuni: înălţ.=11,5 cm; d.g.=16 cm; d.f.=9 cm?; nr. inv. 1931.
(Pl. XIX/4).
3-4. Doi cercei mici, din bronz, cu capetele subţiate, nr. inv. 19771978. (PI. XIX/5-6)
Mormîntul nr. 7

Mormînt de incineraţie în urnă. Au fost recuperate puţine oase umane
şi fragmente ceramice care aparţin de trei vase diferite.
1. Fragmente dintr-un vas mare, de culoare neagră în exterior, şi
cărăm:zie în interior, ornamentat cu caneluri orizontale şi verticale, nr.
inv. 1959 (Pl. XIX/9).
2. Fragment dintr-o ceaşcă cu toartă. (Pl. IX/7) .
3. Fragment dintr-un vas mic de culoare neagră, ornamentat cu un
mic buton. (Pl. XIX/8).
arse

l\1ormintul nr. 8

Mormint de incineraţie în urnă; au fost adunate puţine oseminte
umane arse.
1. Urna era un mic borcănaş de culoare cărămizie, ornamentat cu
buton, nr. inv. 1958. (PI. XIX/10).
2. Fragment dintr-un castronaş tronconic, de culoare cenuşie, nr.
inv. 1960. (Pl. XIX/11).
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Mormintele erau distruse, dislocate, totuşi putem stabili anumite elemente ale ritului şi ritualului funerar. Defuncţii n-au fost arşi pe loc,
osemintele umane au fost aduse şi depuse într-o urnă şi acoperite cu capac. Se remarcă folosirea constantă pentru capac a vaselor de tip strachină sau castron. Probabil în unele cazuri au fost depuse şi vase adiacente. Nu am constatat prezenţa ofrandei de carne.
B. ln apropierea necropolei, la marginea livezii, spre calea ferată au
fost semnalate prin fragmente ceramice, chirpici, urmele unei aşezări contemporane cu necropola.
- fragmente ceramice de culoare neagră-lucioasă în exterior, brună
sau cărămizie în interior, ornamentate cu caneluri late.
- tot de aici provine şi o fusaiolă tronconică ornamentată cu linii
incizate 17 • (Pl. XII/3-5).
12.

Sălacea

(jud. Bihor)

In locul numit „Pe deal", terasa înaltă din malul stîng al Ieriului, prin
de teren au fost găsite fragmente ceramice de culoare neagră
lucioasă in exterior şi cărămizie în interior, ornamentate cu caneluri lat~
sau butoane aplatizate. (Pl. XIII/1- 3).
cercetări

13. Valea lui Mihai (jud. Bihor)

In locul numit „Groapa nouă de lut" au fost descoperite întîmplător
trei vase mari datate în prima epocă a fierului 18 •
14.

Văşad

(jud. Bihor)

A. „LuUirie"

In terasa stingă a pîrîului Ganaş, în profilul lutăriei, s-a observat o
r elativ mare de menajere de unde provin numeroase fragm ente
ceramice.
a. Fragment dintr-un castronaş tronconic, cu buza uşor îngroşată,
de culoare neagră. Dimensiuni: înălţ. =7 cm; d.g.=20 cm?; d.f.=10 cm.
(Pl. XIII/8).
b. Fragment dintr-o oală mare, cu gîtul evazat, ornamentată cu caneluri oblice. (Pl. XIII/9).
c. Fragment dintr-o ceaşcă de culoare neagră lucioasă, ornamentată
cu caneluri dese verticale.
groapă

17

18

Materialul arheologic se află în Şcoala generală Sanislău.
Repertoriul monumentelor din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 83.
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B. Tot pe terasa stingă a pirîului Ganaş, la 2 km de la „cartierul ţi
„anilor", spre şoseaua Curtuişeni-Pişcolt, prin cercetări de teren s-a
identificat o altă aşezare din prima epocă a fierului. Fragmentele ceramice
1.ulese provin din vase mari, de culoare neagră lucioasă in exterior şi că
rămizie în interior, fiind orinamentate cu caneluri late orizontale. (PL
XlII/ 10, 11, 12).

Aceste descoperiri

menţionate aparţin

în primul rînd

aşezărilor şi

nu-

mai complexele de la Sănislău-Livada pot fi legate de o necropolă. Toate
aşezările
ţiilor lor

semnalate sint nefortificate sau apărate natural datorită pozigeografice. Aşezările de la Andrid-Korlat, Căuaş-Sighetiu se află
pe insule înconjurate în antichitate cu mlaştini întinse, greu accesibile.
\!tele ca şi Carei-Bobald VI, Dindeşti-Cetate, Dindeşti-vatra satului, Să
Jacea - „Pe deal", Hotoan sînt aşezări deschise care s-au format pe t erasa
forlului.
Aşezările de la Ciumcşti-Berea, Sanislău, Pişcolt - Via veche, Curtui~eni, Văşad se situează pe malul pirilaşelor de interdune care gravitează
spre Valea Icriului sau spre fosta Mlaştină Ecedea.
Necropola de la Sanislău-Livada, deşi a fost distrusă, ne indică că
mormintele sînt plane, osemintele umane arse pe rug sînt adunate cu
atenţie şi depuse în urne acoperite cu capac. Probabil pe lingă urne erau
depuse vase cu ofrandă alimentară. Ofranda alimentară formată din carne
crudă lipseşte însă din aceste morminte.
Inventarul arheologic al acestor descoperiri constă, în primul rînd,
din ceramică şi cîteva obiecte din bronz, uneori însă de mare valoare pentru datarea complexelor menţionate.
A. Ceramica

Se pot deosebi următoarele forme de vase:
l. Vase mari cu buza evazată şi dreaptă, corpul bitronconic sau uşor
arcuit. Pasta vasului este neagră-lucioasă în exterior şi roşiatică în interior. Aceste vase sînt ornamentate cu caneluri oblice sau verticale, cu
proeminenţe conice înconjurate cu caneluri în formă de semilună. Această
formă de vas este binecunoscută şi larg răspindită in cultura Gâva 19 .
Fragmentele de vase de la Hotoan, Pişcolt-Via veche, pe lîngă ornamentul canelat sînt prevăzute cu „umflături" mari în formă de semiglob
împinse din interior, aşezate pe umărul vasului. Asemenea ornament
apare pe vasul de la Culciu-Mare20, atribuit culturii Găva. Din descoperirile menţionate lipsesc proeminenţele mari hipertrofiate cu excepţia
vaselor de la Valea lui MibaF 1 •
19 T. Bader, Op. cit., Bucureşti, 1978, pl. LX/2; S. Dumitraşcu, Crisia, IX, 1979,
pi. TV/1, 5, 6; P. Patay, FolArch, XXVII, 1976, fig. 2/1, 2.
20 T. Bader, Op. cit., Bucureşti, 1978, p, 79, pl. LX/3; Idem, Mărturii arheol<>
gice dln judeţul Satu Mare, 1980, fig, 23.
21 T. Bader, Op. cit., Bucureşti, 1978, pl. LX/4.
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2. Numeroase fragmente, mai ales de la Sanislău-Livada, aparţin
oalelor de diferite mărimi. Unele sînt ornamentate cu brîuri în formă de
semilună, cu striuri, iar altele au un decor incizat, vălurit.
3. Vasul-borcan este relativ frecvent, lucrat dintr-o pastă poroasă,
de culoare cărămizie, ornamentat cu butoane aplatizate.
4. Strachinile sînt de două tipuri:
a) Strachină tronconică, neornamentată, lucrată din pastă de bună calitate. Uneori, sînt ornamentate în interior cu caneluri dese.
b) Strachină cu buza invazată, ornamentată cu caneluri oblice şi ctt
mici proeminenţe.
Ambele variante sînt vase caracteristice culturii Gava. Analogii menţionăm din aşezările de la Sighetu! Marmaţiei22 şi Reci2a.
5. Vasul cu picior de formă tronconică, cu buza lobată este relativ rar.
6. Ceaşcă tronconică cu toartă mică.
Vasele cu picior şi ceştile tronconice fac parte din repertoriul ceramicii culturii Gava-Holihrady 24•
B. Obiecte metalice

şi

alte unelte

a. Cuţit din fier. Găsit la Căuaş-Sigbetiu în arătură împreună ~u fragmente ceramice de tip Gava şi o ;rîşniţă de piatră. Tipologic eventual poate
fi legat de obiectele similare cunoscute din Hallstatt-ul timpuriu25. Rămîne
însă incertă asocierea lui cu ceramica de tip Gava-Holihrady.
b. Fibule. Cele două fibule cu scut dintr-un singur fir descoperite în
necropola de la Sanislău-Livada au fost datate de T. Bader in Hallstatt-ul
A 2 (tip Sanislău). 2 6
c. Cercei. Cerceii din bronz cu capetele deschise şi subţiate se cunosc tot din necropola de la Sanislău-Livada. Asemenea obiecte au fost
descoperite la Peştera Igniţa. 27
d. Ac din bronz. Acul de bronz „cu cap de ceapă" de la Dindeşti-Ce
tate îşi găseşte analogii la Peştera Igniţa. 2s
e. Coiful din bronz descoperit la Pişcolt-Via veche, în formă de clopot a fost datat în Hallstatt B 1 •2 9
22 K. Horedt, Aşezarea fortificată din perioada tîrzie
Marmaţiei, Baia Mare, 1966, fig. 9/6, 9, 10.
23
Szekely, Aşezarea din prima vîrstă a fierului

a bronzului de la Sighetul

z.
în sud-estul Transilvaniei,
1966, J;l. lII/6, IV/11, 12! 14, 15.
.
.
.
T. Bader, Op. c1t„ Bucureşti, 1978, p. 78-79, H. I. Sm1rnova, SCIV, 25, 1974,
3, fig. 2 (Mahala III-Somotor I); Z. Szekely, Op. cit„ pl. II/1-4, II/1- 7 (Reci);
K. Horedt, Op. cit„ Baia Mare, 1966, fig. 8, 9; P. Patay, FolArch, XXVII, 1976
(pentru zona limitrofă).
25 A. Lâszl6, Acta Arch Hung, 29, 1-2, 1977, pl. 2/12, 13.
26 T. Bader, SCIV, 21,
1970. 2, p. 213; Idem, Acta Antiqua et Archaeologica,
(Szeged), XIV, 1971, p. 2.
27
I. Emodi, SCIVA, 31, 1980, 2, fig. 10/64.
28 Ibidem, fig. 5/5.
29 !. Nemeti, StCom Satu Mare, II, 1977, p. 113-119.
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f. Ceaşca din bronz a fost găsită împreună cu coiful de bronz.
g. Fusaiole bitronc-0nice ornamentate cu linii incizate.
h. Figurinele zoomorfe de la Căuaş-Sighetiu sînt binecunoscute în
cultura Gâva. Menţionăm analogiile de la Reciao, Lechinţa de Mureş 31 •
Poroszl6 (R. P. Ungară)a2.
Cultura Găva din care fac parte descoperirile menţionate din zona
Careiului este încă insuficient cunoscută din nord-vestul Român iei. Pe
baza hărţii de răspîndire (Pl. X/I) aceste vestigii arheologice se grupează
în două zone geografice: Valea Ieriului şi periferia zonei nisipoase a Ni-(
rului. Aceste descoperiri se încadrează perfect în aria de răspîndire a
culturii Gâva, făcînd parte din grupul Cîmpiei Someşului. 33
Cum se poate constata, materialele arheologice de tip Gava din zona
Careiului aparţin numai parţial unor cercetări sistematice, cu observaţiile
de rigoare, deci lipsesc elementele necesare pentru stabilirea cronologici
interne. Totu:?i, datarea necropolei de la Sanislău-Llvada, în mare în perioada Ha.A 2 este asigurată pe baza celor două fibule de tip Sanislău.
Coiful de bronz şi ceaşca pledează pentru datarea aşezării de la Pişcolt
„Via veche" în perioada Ha.B 1 şi constituie o nouă dovadă că cultura
Gâva din Hallstatt-ul timpuriu a supravieţuit pînă în această fază a Hallstatt-ului.34
Cercetarea sistematică a acestor aşezări menţionate din zona Carei ului constituie problema viitorului, dar credem că ele ar contribui la elucidarea unor probleme de ordin genetic al culturii Găva precum şi la stabilirea cronologici interne relative a acestei culturi materiale, creată într-o zonă geografică mai vastă de o populaţie de origine comună, r elativ
numeroasă, probabil de origine tracică. 3(;

z. Szekcly, Op. cit., 1966, pl. VIT/6.
K. Horedt, Dacia NS, VII, 1963, pL 2.
P. Patay, FolArch, XXVII, 1976, fig. 2n. 8, 9.
33 K. Horedt, op. cit., Baia Mare, 1966, p. 16; Idem, StCom Sibiu, 13, 1967,
p. 150; A. LAszl6, SCIV, 24, 1973, 4, p. 577, fig. l; G. I. Smirnova, SCIV, 25, 1974, 3,
fig. 1; T. Bader, Op. cit., Bucureşti, 1978, p. 77.
3 ' A. Lăszl6, Aluta, Sf. Gheorghe, 1976-1977, p. 40-41.
35 M. Rusu, Ziridava, XI, Arad, 1979. p. 117-122.
30

31

32
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ENTDECKUNGEN VOM BEGINN
DER BALLSTATrZEIT IN DER GEGEND
UM CAREI
(Zusammenfassung)

In dieser Abhandlung stellte ich die Entdeckungen in der Gcgend
um Carei în Katalogform vor, damlt man sie în die Gava-Holihrady kultur einordnen kann.
Die Merheit des archăeologischen Materials stammt aus Ste ifunden
oder aus der Bodenforschung.
Vom geographischen Standpunkt kamen dicse Entdcckungen im Ieriu-Tal oder im Randgebiet der Sandzone vor Nir zum Tageslickt.
Die Siedlungen sind: Andrid, Berea, Carei-Bobald VI, Căuaş, Ciumeşti, Curtuişeni, Dindeşti, (zwei Siedlungen), Hotoan, Foieni, Pişcolţ,
Sanislău, Sălacea, Valei lui Mihai (?), Văşad (zwei Siedlungen). Ein einziger Friedhof ist bekannt in Sanislău-„Livadă".
Chronologisch ordnen sich diese Entdeckungen in die Hallstatt A,
wie die eingliedrige Schildfibel Sanislău-Typ zeigt, und in die Hallstatt
B 1 wie der glockenformige Helm aus Bronze von Pişcolt weist,
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STADIUL CERCETARILOR
PRIVIND CIVILIZAŢIA DACICA
DIN NORD-VFSTUL ROMANIEI*
SEVER

DUMITRAŞCU

In deceniile postbelice cercetarea civilizaţiei şi culturii geto-dacice a
înregistrat rezultate demne de a fi remarcate. In acest sens este firesc să
fie amintite cele două sinteze îndeobşte apreciate: Burebista şi epoca sa,
de I. H. Crişanl şi Dacia de la Burebista la cucerirea romană, de H. Daicoviciu2, cuprinzînd temporal tratarea istoriei geto-dacilor în epoca civilizaţiei lor clasice (sec. I î.e.n.-I. e.n.).
Paralel au fost publicate lucrări de sinteză privind Monedele getodacilor, de C. Preda3 şi Tezaure de argint dacice, de D. Popescu 4 şi mai
multe monografii asupra cercetărilor arheologice întreprinse în cetăţi şi
aşezări dacice: Cetatea dacică de la Piatra Roşie, de C. Daicoviciu 5, Ziridava, de I. H. Crişan6 şi recent Buridava dacică de D. Berciu7 • Aceste lucrări de sinteză şi monografii, amintite de noi, sînt numai unele din numeroasele lucrări publicate în aceste decenii cu subiecte din istoria geto-dacilor în cadrul şi mai numeroaselor cercetări şi săpături arheologice întreprinse în toate judeţele ţării, practic pe întreg teritoriul patriei noastre.
Cercetările şi descoperirile arheologice din nord-vestul Românie:
prin care noi înţelegem cuprjnsul provinciilor Crişana şi Maramureş, dintre Mureş la sud şi cursul superior al Tisei în nord, acoperind administrativ partea de la nord de Mureş a judeţului Arad, judeţul Bihor, partea
de la răsărit de Meseş a judeţului Sălaj, judeţele Satu Mare, şi Maramureş, au constituit, la fel obiectul interesului a numeroşi cercetători, înregistrîndu-se citeva notabile r ezultate ce vor fi amintite de noi în rîndurile ce urmează.
Se ştie că şi descoperirile dacice din nord-vestul României au fost
pentru prima dată aduse în scena istoriografiei prin sinteza mereu remar• Comunicare prezentată la Simpozionul naţional de tracologie mai, 1982.
1
I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa 2, Rurureşti, 1977, passim.
2 H. Daicoviclu, Dacia de la Burebista ia cucerirea romană,
passlm.

Baia Mare,
Cluj,

1972,

3 C. Preda, MonedeLe geto-dacilor, Bucureşti, 1973, passim.
• D. Popescu, Tezaure de argint dacice, (I, II), in Buletinul Monumentelor
Istorice, XL, 4, 1971, p 19 sqq; XLI, 1, 1972, p. 5 sqq.
~ C. Daicoviciu, Cetatea dacicii de la Piatra Roşie. Morwgrafie arheol-0gică,

1954, passim.
I. H. Crişan, Ziridava, Arad, 1978, passim.
D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, passim.

Bucureşti,

8
1
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cabilă

a lui V. Pârvan, Getica (1926)8 I. Nestor (1933)0 şi mai apoi D. Popescu (1940, 1944, 1947) 10 completau descoperirile anterioare cu cele noi
apărute după moartea lui V. Pârvan, mai ales tezaure monetare şi de podoabe de argint. Pentru istoria dacilor liberi şi raporturile lor cu romanii
în sec. II-III e.n. de o însemnătate reală este sinteza Siebenbllrgen im
Altertum de C. Daicoviciu (1943, 1945) 11 •
Inainte de a trece la expunerea succintă a cercetărilor efectuate în
ultimele decenii se cuvine să amintim şi stadiul atins de investigaţia arheologică la nivelul anului 1945, înainte de care cu excepţia săpăturilor de
la Pecica 12 - Şanţul Mare, nu s-a făcut nici o săpătură arheologică sistemati că pentru cercetarea unei cetăţi, asezări, necropole dacice. Toate cercetările din Crişana şi Maramureş se întemeiau pe descoperiri întîmplă
toare: monede, podoabe de argint, ceramică şi alte piese.
Astfel că putem considera, fără a fi complicii nici unei exagerări, că
săpăturile arheologice sistematice în staţiuni arheologice dacice încep abia
după al doilea război mondial în condiţiile create şi ştiinţei arheologice în
cadrul dezvoltării generale a patriei noastre. in cele ce urmează ne vom
referi la săpăturile arheologice în primul rînd şi apoi la cercetările efectuate asupra tezaurelor monetare, de podoabe de argint sau altele, descoperite intîmplător.
I. Epoca

dacică clasică

(sec. II e.n. -

I e.n.)

Judeţul Arad. In acest judeţ au fost efectuate săpături arheologice
sistematice la Berindia13 în aşezarea de tip oppidan (nu exclus întărită),
în cetăţuia dacică de la Clit14 din masivul Moma-Codru, în importantul
e V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, passim (s.v.).
I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumănien, in BerRGK,
Berlin, 1933. p. 168 sqq.
10 D. Popescu, Objects de paru.re geto-daces en argent, in Dacia, VII-VIII.
1937-1940, p. 183 sqq.; idem, Le tresor de monnaies „daces" de Tulghes, în Dacia,
IX-X, 1941-1944, p. 201 sqq.; idem, Nouveaux tresor geto-daces en argent, irt
Dacia, XI-XII, 1945-1947, p. 35 sqq.; cf. şi A. Kcrenyi, Nagyniresi barbar tetradrah.malelet, în NumKlfal, XLIII, 1944, p. 9-14 şi O Gohl, KoisztobăTcus eremlel.et
Aranyos Medgyesen, in NumK5zl, II, 1903, p. 57-59.
11 C. Daicoviciu, Siebenbii.rgen im Altertum, Bucureşti, 1943, idem, La Transilvania neU' antichitâ, Bucureşti, 1943; idem, La Transylvanie dans l'Antiquite,
Bucureşti, 1945, p. 102-103.
12 Cf. L. DC>motor, R6mai korbeli edenyek a pecskai Nagyscincban, in ArchErt,
1901, p. 328-334; idem, A pecskai ostelepr6l szârmaz6 5ntomintâkr6l, in ArrhErt,
1902, p. 271-274; I. Haller, A pecskai sânczokr6l (Aradm.), în ArchE1·t, 1904, p. 235236; M. Roska, Asatâs a P ecska-Szemlaki hatiirban levo Nagy Sănczon, în Dol.g,
III, 1912, p. 1 sqq; idem, Despre importanţa cercetărilor preistorice în Banat, in
AO, II, 1923, p. 466-469.
13 S. Dumitraşcu, I. Ordentlich, Săpăturile arheologice de la Berindia, în Crisia,
III, Oradea, 1973, p. 47-97.
14 S. Dumitraşcu, Cetăţuia dacică de Ia Clit, in Lucrări ştiinţifice, Orarlea, 1970.
p. 147-161; idem, Dâcke hradisko v ClUe, 1n Vvchodostoven.ţky Pravek, Ko!iice, 2,
1971, p. 31-49.
8
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centru dacic de la Pecica15 (săpături în continuarea celor amintite) şi în
din cîmpia joasă a Crişului Negru de la Zerindul Mic 16• Toate
aceste cercetări au fost publicate de către arheologii care au executat să
păturile, respectiv: I. H. Crişan, S. Dumitraşcu, N. Chidioşan, I. Oraşezarea

dentlich.

Prin grija descoperitorilor - ţăranii din părţile Aradului mai
multe tezaure de monede dacice de argint au fost salvate şi publicate.
Astfel sînt tezaurele de la Almaş 1 i, Fenis 18 şi Şilindiarn, acesta din urmă
cu 800 de piese.
Judeţul Bihor. Cele mai vechi săpături arheologice într-o aşezare dacică s-au efectuat în Bihor la Oradea20 Salca. Săpături au mai fost
efectuate în cetăţuia dacică de la Săcălăsău Nou 21 , în aşezarea de la Girişul de Criş 2 z Pietroasa, din cîmpia joasă a Crişului Repede, la vest
de Oradea. In prezent se efectuează săpături arheologice în interesanta
aşezare dacică de la Tăşad23 , în zona piemontană a Munţilor Pădurea Craiului. Şi aceste săpături au fost publicate de cei ce le-au executat:
M. Rusu, N. Chidioşan, S. Dumitraşctt.
Şi în Bihor prin grija ţăranilor bihoreni - mai multe tezaure de
podoabe de argint ca cele de la Oradea - Sere 24 , Sacalasău Nou25, Dră15

I. H.

Crişan,

op. cit., passim.

N. Chidioşan, Aşezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna
Arad), în Crisia, VII, Oradea, 1977, p. 65-77.
17 E. Chirilă, N. Chidioşan, Tezaurul de monede dace de la Almaş, în ActaMN,
II, 1963, p . 111-118.
1s E. Chirilă, I. Ordentlich, N. Chidioşan, Tezaurul de monede dace de la Fenis, Oradea, 1967, passim.
19
E. Chirilă, N. Chidioşan, I. Ordenllich, N. Kiss, Der Milnzhort von Şilinida,
Oradea, 1972, passim.
20 M. Rusu, V. Spoială, L. Ga!amb, Săpăturile arheologice de la Oradea-Salca,
tn Materiale, VIII, 1962, p. 159-163.
21 S. Dumitraşcu, Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest a Munţilor Apuseni, in Crisia, II, Oradea, 1972, p. 121-148.
22 S. Dumitraşcu, L. Mărghitan, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi
nord-vestul României din sec. III t.e.n. - II e.n., în Sargetia, VIII, Deva, 1971,
p. 45-57.
~ N. Chidioşan, Raport asu.pra săpăturilor arheologice întreprinse în anul 1978
fn satul Tdşad, comuna Drăgeşti, în Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979,
p. 85-89.
21 N. Chidioşan, I. Ordentlich, Un tezaur de argint descoperit la Oradea, în
Crisia, III, Oradea, 1973, p. 47-97.
zs S. Dumitraşcu, E, Molnar, Tezaurul de podoabe dacice de argint de la Săcă
lăsău Nou, 1n Cr~ia, V, Oradea, 1975, p. 45-69.

ia S.

Zerind

Dumitraşcu,

(judeţul
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geşti26 şi

un tezaur de monede de la Sînnicolau Român2.1 , au putut fi salpublicate.
Judeţul Sălaj. Săpăturilor din necropola dacică de pe „Măgura" de la
Moigrad 28, i-au urmat, ceva mai tîrziu, cele întreprinse în cetatea dacică
de la Marca29 şi cele de la Şimleul Silvanieia 0• Şi aceste cercetări sistematice au fost publicate de cei care le-au executat: M. Macrea, M . Rusu,
vate

şi

S. Dumitraşcu, Al. V. Matei.
Judeţul Satu Mare. Au fost efectuate săpături în aşezarea dacică de

la Lazuri, publicate de Gh. Lazin şi recent la Acîş 31 •
Un tezaur de monede dacice a fost descoperit de ţărani la Turulung 32
şi publicat de T. Bader.
Judeţul Maramureş. La Onceşti 33 a fost săpată prima aşezare dacică
de pe teritoriul Maramureşului, rezultatele obţinute fiind publicate de
H. Daicoviciu, O. Bandule şi I. Glodariu.
I. Dacii liberi de

epocă romană

Judeţul Arad. Primele cercetări şi săpături au fost executate la Sîntana34 - Arad de către E. Dorner, care le-a şi publicat incă în 1960. Săpă
turile şi cercetările au rămas însă în acelaşi stadiu aproape două decenii,
pînă recent, cînd ele au fost reluate. Ulterior descoperirii de la Sîntana
s-au efectuat săpături arheologice la Cicir şi Ceala de I. H. Crişan şi în
aşezarea de la Moroda35 , pe Cigher, în Depresiunea Zarandului, de S. Dumitraşcu.
26 N. Chidioşan, Al. Săşlanu, N. Beladan, Tezaurul dacic de la Drăgeşti, in
Crisia, VIII, Oradea, 1978, p. 27-51.
27
S. Dumitraşcu, Al. Săşianu, Tezaurul de monede dacice de la Slnicolau Român, în Crisia, VII, Oradea, 1977, p. 9-27.
26 M. Macrea, M. Rusu, Der dakische Friedhof von Porolissum und rlas Problem
der dakischen Bestaltungsbrăuche in der Spiitlatenezeit, in Dacia, IV, 1960, p. 219221.
29 S. Dumitraşcu, V. Lucăcel, Cetatea dacică de la Marca, Cluj, 1974, p. 3-37.
30
Al. V. Matei, Repertoriul de aşezări şi descoperiri dacice pe teritoriul judeţului Sălaj, in Acta MP, III, 1979, p. 17-20; cf. şi Z. Szckely, Tezaurul dacic de la
.)imleul Silvaniei în Materiale şi cercetări de istorie veche, Bucureşti, 1951, p. 4549; S. Dumitraşcu, I. Căbuz, Descoperiri arheologice la Şimleul Silvaniei, in Lucrări
ştiinţifice, Oradea, 1971, p. 28 sqq.
31
Gh. Lazin, Şantierul arheologic Lazuri şi aşezarea dacică din sec. I i.e.n., comunicare prezentată la cea de-a XII-a Sesiune de rapoarte privind rezultatele să
păturilor arheologice din cursul anului 1977, Bucureşti, 1978; informaţii despre
Aciş

de la Gh. Lazin.
T. Bâder, Tezaurul monetar cu imitaţii de tip Filip II descoperit la Turul
Lung, in Acta MN, XII, 1975, p. 75-92.
33 H. Daicoviciu, O. Bandula, I. Glodariu, Cercetările de la Onceşti din Maramureş, in Studii şi cercetări maramtireşene, Baia Mare, 1965, passim.
34
E. Dorner, Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 155-159.
35
S. Dumitraşcu, D. Mălăiescu, Fl. Dudaş, Aşezarea dacică de la Moroda din
sec. II-IV e.n., in Lucrări ştiinţifice, Oradea, 1970, p. 161-170.
32
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Judeţul Bihor. La Oradea-Salca, în amintita staţiune, au fost descoperite şi materiale ce datează din epoca romană, ceramică de factură
provincial romană sau imitaţii ale acesteia şi fibule romane, de tipul
cu piciorul întors pe dedesubt36 (Fm US). Ulterior s-au efectuat cercetări
la Cociuba Mare3 7 şi Tinca-Rîpa38, unde a fost prins un nivel datînd din
sec. II/III-IV e.n. Cel mai îndelung cercetată, între 1973-1981 este staţiunea cu nivele dacice de epocă romană de la Biharea39, unde au fost
descoperite - într-o necropolă? cele mai însemnate vestigii dacice de
epocă romană (sec. I- IV e.n.) din Bihor, pînă în momentul scrierii acestor
rînduri. O parte din rezultatele cercetărilor obţinute în primele campanii
de săpături au fost publicate de S. Dumitraşcu.
Judeţul Sălaj. Cercetările arheologice din partea de vest a judeţului
Sălaj sint abia la început. Săpături mai însemnate au fost executate de
Al. V. Matei la Zalău, în hotarul cătunului Valei Miţii4 o.
Judeţul Satu Mare. La Medieşul Aurit a fost cercetată cea mai importantă staţiune arheologică a dacilor liberi din Crişana fiind săpată
necropola şi parţial aşezarea. Săpăturile au fost in parte publicate de cei
care au executat săpăturile S. Dumitraşcu şi T. Bader. Pentru nivelul din
sec. III-IV e.n. Gh. Lazin a efectuat săpături şi cercetări la Lazuri şi
Satu Mare 42 •
Judeţul Maramureş. R. Popa şi C. Kacs6 au efectuat săpături arheologice, pe care le-au şi publicat ulterior în aşezarea dacică de epocă romană de la Călineşti 4 3. Un nivel din sec. IV e.n. a fost cercetat de Georgeta M. luga la Mesteacăn, pe Valea Chioarului.
Aceste cercetări, mai ales săpăturile arheologice specifice mai sus,
la care trebuie adăugate şi descoperirile întîmplătoare - ceramică, monede, alte piese, au constituit temeiul scrierii mai multor lucrări cu ca3e Muzeul Ţării Crişurilor, Secţia de istorie, inv. nr. 3313.
a7 S. Dumitraşcu, Cercetdri arheologice fn Depresiunea Holodului (I).
turile de la Cociuba Mare, j. Bihor, tn Crisia, Ill, Oradea, 1973, p. 139-150.

Săpă

as Idem, Cercetiiri arheologice în Depresiunea Holodului (II). Săpiiturile arheologice de la Tinca-R!pa, j. Bihor, in Lucrări ştiinţifice, Oradea, 1972, p. 49-67.
39 Idem, Descoperiri arheologice dacice de epocă romană de la Biharea, 1n
Ziridava, XI, 1972, p. 195-215.
40 Al. V. Matei, op. cit., loc. cit., p. 22.
4 1 S. Dumitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, Oradea, 1967, passim.
42 Gh. Lazln, Cuptoare dacice de ars ceramică din sec. III-IV e.n. descoperite la Satu Mare, în Satu Mare St Com, Oradea, 1980, p. 133-142.
43 R. Popa, C. Kacs6, Cercetiiri arheologice la Călimăneşti-Mâramureş, in
SCIVA, 25, 4, Bucureşti, 1974, p. 561-578.
44 Georgeta M. Iuga, Raport preliminar privind cercetarea arheologică de La
Mesteacăn, in Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979, p. 310-314.
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racter general de M. Macrea45, E. Dorner46, I. H. Crişan, S. Dumitraşcu41,
Gh. Bichir, Gh. Lazin, I. Nemethi49, Al. V. Matei50 pentru descoperirile arheologice şi de Gh. Lazin51 şi Al. Săşianu52 pentru cele numismatice cunoscute anterior din literatura de specialitate sau descoperite întîmplător
mai recent. S-a încercat chiar şi o lucrare de sinteză asupra tuturor acestor descoperiri de S. Dumitraşcuf>3.
Rămîne astfel problematica vastă a temei cercetării istoriei dacilor
din nord-vestul României, în vremea Daciei preromane şi a Daciei romane cu descoperirile certe amintite.
în acelaşi timp, se ridică, ca întrebări fireşti economiei interne a oricărei cercetări ştiinţifice şi probleme noi, inedite, unele chiar nebănuite.
Asupra unora dintre acestea vrem să atragem atenţia în rîndurne ce urmează.

Prima dintre ele priveşte arheologia secolelor de dinainte de ridicarea
dacilor din nord-vestul Daciei, de sub dominaţia celtică şi de dinainte
de dominaţia celtică, din întreg cuprinsul mileniului I. î.e.n. acoperind
prima şi parţial a doua vîrstă a epocii fierului în Crişana şi Maramureş.
Pentru aceasta ne cerem îngăduinţa să aducem în discuţie unele date
noi, parţial inedite, privind studierea arheologiei mileniului I. î.e.n.
Astfel, se ştia încă mai de mult, după sesizările penetrante ale lui
K. Horedt, că există unele descoperiri - cele de la Oradea - cimitirul
Rulikovschi, care postulează un facies cultural aparte cuprins între sfîrşitul epocii bronzului şi începutul Ha. Se cunoşteau în acest sens şi unele
M. Macrea, Les Daces libres ci l'epoque romaine, in VII Congres I nternades Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Praga, 1966.
~6 E. Dorner, Urme ale culturii materiale dacice pe teritoriul arădan, Arad,
1968, passim; Idem, Dacii şi sarmaţii din sec. II- IV e.n. fn vestul Romaniei, în
Apulum, IX, 1971, p. 681-693; cf. şi I. H. Crişan, Continuitatea dacică în cîmpia
Araduluî, în Apulum, Vil, 1, 1968, p. 241-251.
47 S. Dumitraşcu, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi nor'l-vestul României în sec. 11- IV P..n„ în Lucrări ştiinţifice, Oradea, 1968, p. 238-256; Idem, Aşe
zări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest a Munţilor Apuseni, în Crisia, II,
Oradea, 1972, p. 121-149; Idem, Dacian fortifications in Crşana, în Traco-Dacica,
Bucureşti, 1976, p. 259- 285; Idem, Dacii liberi din vestul şi nord-vestul României
(sec. 11- IV e.n.) în Crisia, VII, Oradea, 1977, p. 65-77; Idem. L es Daces libres de
Crişana (II-IV), în Actes du 11-e Congres International de Thracologie, II, Bucureşti, 1980, p. 351-359.
4s Gh. Bichir, Les Daces Hbres de Z'epoque romaine
la lumiere des donnees
archeologiques, in Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, p. 287-309.
49 Gh. Lazîn, I. Nemethi, Descoperiri dacice din secolele 11-IV e.n. în zona
Carei, în Crisia, II. Oradea, 1972, p. 199-213.
so Al. V. Matei, op. cit„ passim.
51 Gh. Lazin, Circulaţia monetară în nord-vestul României, în Satu Mare.
Studii şi comunicări, I, Oradea, 1969, p. 111-119; Idem, Circulaţia monetară în
vestul României, în Aluta, Sf. Gheorghe, 1970, p. 109-115.
52 Al. Săşianu, Moneda antică în vestul şi nord-vestul României, Oradea, 1980,
passim.
s3 S. Dumitraşcu, Teritoriul dacilor liberi din vestul şi nord-vestul României
în vremea Daciei romane, I, II, Cluj, 1972 (teză de doctorat); Idem, ibidem, Bucureşti, 1978 (rezumatul tezei de doctorat).
45
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Repede, studiate de

I. Emodi, asupra cărora se cuvine să-şi exprime însuşi opinia. ln ce ne
priveşte ne vom referi la săpăturile noastre de la Biharea unde au fost
dezvelite locuinţe cu întregul inventar, morminte şi alte complexe arheologice aparţinînd unui facies cultural ce nu mai este cultura Otomani,
deci este post-Otomani şi nu este nici cultura Gava, ci este ante-Gava.
Citeva importuri leagă unele orizonturi ale acestor descoperiri cu alte
culturi cum ar fi cultura Egyek, Kyjatice sau Piliny şi cu descoperirile
de tip Suciu-Lăpuş. Menţionăm că este vorba numai de unele foarte puţine fragmente ceramice (2-3, în masa de sute de fragmente ceramice),
decj de importuri. ln acelaşi timp unele materiale permit plasarea cronologică a descoperirilor de la Biharea nu numai în Br. C-D, ci şi în Ha Al.
Dăinuirea îndelungată a descoperirilor de la Biharia, din Br. C-D pînă în
Ha A11 cît şi descoperirea întregului sistem de vestigii ce acoperă un cadru social-economic şi cultural distinct, ne îndeamnă şi ne permit să considerăm că avem de-a face, nu cu un grup cultural sau cu un facies cultural, ci cu o cultură de sine stătătoare cu mai multe faze de evoluţie .
Datorită faptului că ea a putut fi pentru prima dată cercetată la Biharea, noi credem că ea se poate numi cultura Biharea, caracteristică pentru
Crişana şi acoperind temporal spaţiul perioadei de trecere de la epoca
bronzului (Br. C-D) la prima vîrstă a epocii fierului (Ha A 1) 54 • Ea delimitează limpede transformările petrecute la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul Ha. Pentru a nu mai zăbovi asupra detaliilor acestei probleme
menţionăm că aceste materiale au fost deja parţial publicate (v. ActaMP,
IV, 1980) şi altele se află sub tipar.
In ce priveşte cultura Gava nu ne putem pronunţa deoarece încă descoperirile de la Biharca sînt cu totul nesemnificative deocamdată (sint
doar cîteva cioburi ornamentate cu striuri sau canelate, din cunoscuta
specie ceramică neagră-lustrită în exterior şi cărămizie în interior). Nu
excludem însă posibilitatea ca descoperirile de tip post-Otomani şi anteGava - adică cultura Biharea să constituie elementul sau un element de
luat în seamă în formarea culturii Gava.
Există în schimb, la Bibarea, suficiente materiale ceramice aparţi
nînd unui fond local, cu foarte puţine elemente illyre sau scitoide ce se
înscriu cronologic în Ha C. O parte din aceste m ateriale au fost publicate
de noi recent pentru a atrage atenţia specialiştilor în materie asupra acestor importante descoperiri ce acopăr, parţial, centrul Crişanei în Hallstattul mijlociu55• Ceea ce frapează sint unele tipuri ceramice ce dăinuie
pînă tîrziu în ceramica protodacică şi dacică arhaică: vasele în formă de
w S. Dumitraşcu, I. Em&U, Materiale arheologice de la sfîrşitul epocii bron-

zului

şi

de la tncepUtul epocii fierului descoperite la Biharea, în ActaMP, IV,
Dumitraşcu, Săpliturile arheologice de la Biharea, în Materiale şi cercetlfri arheologice, Tulcea, 1980, p. 137-139.
65 S. Dumitraşcu, I. Emocll, Descoperiri arheologice hallstattiene de la Biharea,
in Ziridava, XIII, Arad, 1981, p. 75-109.
Zalău,

1980, p. 48-67; S.

5 - Studii

şi comunicări,

V-VI.
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sac ornamentate în brîuri alveolare şi vasele bitronconice oramentate cu
proeminenţe şi chiar unele străchini şi căni.
Tot la Biharea au fost descoperite fragmente ceramice provenind de
la vase-borcan ornamentate cu briuri şi butoni ce formau „ghirlande" pe
corpul vaselor şi desigur ceramică cenuşie lucrată la roată, materiale ce
se încadrau - după opinia noastră, perfect, în arealul de descoperiri de
tip Cernavodă-Enisala din Dobrogea. După publicarea în volumul Studii
daciceG<; a acestor timide materiale, în cercetările din anul 1981 a fost
dezvelită o locuinţă cu ceramică de acelaşi fel suprapusă de o locuinţă
celtică. Descoperiri quasi analoage s-au făcut şi în zona Carei, unele cunoscute mai demult, altele publicate recent58•
Asupra acestor descoperiri o importantă analiză a făcut Vl. Zirra din
care ne permitem să cităm un pasaj mai lung pentru ilustrarea însemnă
tăţii studierii acestor materiale din nord-vestul României:
„M. Dusek, descoperitorul importantului cimitir de la Chotin de tip
Szentes - Vekerzug din sud-vestul Slovaciei, a fost primul care a făcut
pe baza olăriei la roată dar şi cu mina a acestei culturi primele apropieri cu producţia ceramicii traco-getice din epoca timpurie Latenc din
Balcani şi de pe coasta vestică a Mării Negre. Tot arheologul slovac a
întrevăzut şi documentat migraţia unui grup nord-tracic în cursul primei
epoci a fierului care a atins cîmpia nordică a Tisei şi sudul Slovaciei unde
a participat la un moment dat, alături de sciţi (şi iliri?), la constituirea
aspectului cultural septemtrional al culturii Szentes - Vekerzug- Chotin.
Aşadar in zona dintre Zagyva - Tisa şi mai spre est, va fi existat un
grup tracic, căruia îi erau specifice i ncineraţiile în urnă, ca la tracii şi
geţii din Balcani şi de la Dunărea de Jos, şi acolo şi aici folosindu-se o
ceramică făcută cu mina dar şi cu roata«s9 _
Observaţiile pertinente ciatate mai sus din studiul lui VZ. Zirra ne
îngăduie să nu mai aducem date în plus asupra însemnătăţii studierii
acestor materiale datînd din vremea anterioară celţilor sau din timpul
~~· ~'-.~~~
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sac ornamentate în brîuri alveolare şi vasele bitronconice oramentate cu
chiar unele străchini şi căni.
Tot la Biharea au fost descoperite fragmerite ceramice provenind de
la vase-borcan ornamentate cu briuri şi butoni ce formau „ghirlande" pe
corpul vaselor şi desigur ceramică cenuşie lucrată la roată, materiale ce
se încadrau - după opinia noastră, perfect, în arealul de descoperiri de
tip Cernavodă- Enisala din Dobrogea. După publicarea în volumul Studii
dacice5° a acestor timide materiale, în cercetările din anul 1981 a fost
dezvelită o locuinţă cu ceramică de acelaşi fel suprapusă de o locuinţă
celtică. Descoperiri quasi analoage s-au făcut şi în zona Carei, unele cunoscute mai demult, altele publicate recent58.
Asupra acestor descoperiri o importantă analiză a făcut Vl. Zirra clin
care ne permitem să cităm un pasaj mai lung pentru ilustrarea însemnă
tăţii studierii acestor materiale din nord-vestul României:
„M. Dusek, descoperitorul importantului cimitir de la Chotin de tip
Szentes - Vekerzug din sud-vestul Slovaciei, a fost primul care a făcut
pe baza olăriei la roată dar şi cu mîna a acestei culturi primele apropieri cu producţia ceramicii traco-getice din epoca timpurie Latene din
Balcani şi de pe coasta vestică a Mării Negre. Tot arheologul slovac a
întrevăzut şi documentat migraţia unui grup nord-tracic în cursul primei
epoci a fierului care a atins cîmpia nordică a Tisei şi sudul Slovaciei unde
a participat la un moment dat, alături de sciţi (şi iliri?), la constituirea
aspectului cultural septemtrional al culturii Szentes - Vekerzug- Chotin.
Aşadar în zona dintre Zagyva - Tisa şi mai spre est, va fi existat un
grup tracic, căruia îi erau specifice incineraţiile în urnă, ca la tracii şi
geţii din Balcani şi de la Dunărea de J os, şi acolo şi aici folosindu-se o
ceramică făcută cu mîna dar şi cu roata"s9.
Observaţiile pertinente ciatate mai sus din studiul lui VZ. Zirra ne
îngăduie să nu mai aducem date în plus asupra însemnătăţii studierii
acestor materiale datînd din vremea anterioară celţilor sau din timpul
convieţuirii cu aceştia. In acelaşi timp se realizează şi mai nuanţat însemnătatea cercetării materialelor arheologice datînd din epoca fierului pentru cunoaşterea arheologiei mileniului I. î.e.n., a studierii originii civilizaţiei şi culturii dacice şi în nord-vestul României.
Cea de-a doua problemă priveşte arheologia studierii civilizaţiei şi
culturii dacice în epoca post-romană, romană tîrzie sau romano-bizantină
(sec. IV-VII e.n.) şi în nord-vestul ţării noastre. Ne referim la arheologia
sec. IV, V şi VI deci între 271/275 - 602 e.n.
proeminenţe şi

se S. Dumitraşcu, Descoperiri daco-get'ice de la Biharea, in Studii dacice, ClujNapoca, 1981, p. 117-127.
57

I. H. Crişan, Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la Ciumeşti şi

problema raporturilor dintre daci şi celţi în Transilvania, Baia Mare, 1966, passim.
58 Vl. Zlrra, Locuiri din a doua epocă a fierului în nord-vestul Rom<lniet (Aşe
zarea contemporană cimitirului Latene de la Ciumeşti şi habitatul indigen de la
Berea, 1Ud. Satu NI.are), în SatuMareStCom, lV, 1980, p. 39-78.
59 l dem, ibidem, p. 77.
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lnainte de a aborda succint unele din aspectele ce le ridică discutarea
acestei probleme se cuvine să amintim faptul că în ce ne priveşte ne raliem punctului de vedere susţinut de cercetătorii bucureşteni M. Babeş
şi D. Sluşanschi, d1J!P~ azi nimeni nu se mai îndoieşte că neamul dacilor s-a topit în fiinţa poporului român.
La Biharea au fost descoperite două nivele de locuire, unul, deocamdată mai modest cercetat, datînd din sec. IV- V e.n. şi al doilea din
care s-au dezvelLt opt locuinţe - datind din sec. VI e.n. 1n acest din urmă
nivel s-a găsit numai ceramică cenuşie sau negrilCioasă zgTunţuroasă modelată la roată rapidă şi desigur, mai puţină, ceramică lucrată numai cu
mîna. Ceramiicămodelată la roată are analogii în olăria desooperită în aşe
zarea de la Floreşti de lingă Cluj-Napoca sau în aşezările de la Moreşti
(jud. Mureş) sau Sinmiclăuş (jud. Alba). Nu a fost descoperită, pînă în
prezent, ceramică stampată atribuită de I. Nestor, K. Horedt şi alţi cercetători gepizilor şi nici ceramică de tip Praga-Jitomir-Koreeak. Cronologic este atestat, cu piese de metal şi piepteni de os, un nivel datînd din
sec. V-VI, mai probabil sec. VI e.n., iar din punct ele vedere culitu:ral
un orizont cu analogii în descoperirile din fosta provincie romană Dacia,
respectiv din Tiransilvania intracarpatică şi care nu este nici gepidic şi
nici slav. După sec. V-VI e.n., ca peste tot în Dacia credem că nu se
mai poate vorbi de daci, ci de daco-romani şi mai apoi de români.
Din punct de vedere arheologic prezentarea acestor descoperiri, de
astă dată din mileniul I. e. n., mai precis spus de la mijlocul acestui mileniu (sec. V-VI e.n.) mai are şi menirea de a atrage atenţia asupra unei
observaţii oneste: problema importantă ştiinţific ridicată de noi asupra
destinului dacilor liberi din Crişana şi Maramureş după Tetragerea aureliană, deci timp de peste trei secole (271-602 e.n.) credem că nu se poate
mai atent cunoaşte adecvat prin existenţa în două provincii istorice roromâneşti a unui singur şantier, de la Biharea, oricît de interesant ar fi
acesta. Rămîne deci ca o problemă deschisă cercetarea sec. IV, V, VI e.n.
în Crişana şi Maramureş.
In încheierea acestei succinte intervenţii în care am încercat să ridicăm cîteva întrebări modeste, reamintim că se va reţine mereu ca un bun
cîştigat definitiv, prezenta şi studierea civilizaţiei dacice preromane
(sec. II. î.e.n. - 106 e.n.) şi a dacilor liberi de epocă romană (106-271) şi
în Crişana şi Maramureş şi unele date privind originea civilizaţiei şi
culturii dacice în aceste provincii înainte de venirea celţilor. Rămîne însă
ca o sarcină de viitor adîncirea studierii arheologiei sec. IV-V-VI e.n.,
în Crişana şi Maramureş pentru care aşteptăm rezultate de seamă.

5•
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LE STADE DES RECHERCHES CONCERNANT
LA CIVILISATION DACE DU NORD-OUEST
DE LA ROUMANIE
(Resume)

L'auteur presente Ies recherches arche<llogiques entreprises dans ies
decennies d'apres - guerre dans Ies provinces Crişana et Maramureş,
c'est â dire dans les departements d'Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare et
Maramureş. On s'arrete â la rechercbe de la civilisation et de la culture
dace classique des habitats Pecica, Berindia, Clit, Oradea, Săcălăsău Nou,
Marca et Şimleul Silvaniei et aussi aux habitats des Daces libres d'epoque
romaine de Sîntana - Arad, Biharea, Medieşul Aurit et Călineşti.
On presente aussi des questions inedites on moins investiquees, celles concernant Ies anteccdents de l'apparition de la civilisation dace classique meme dans le nord - ouest de la Roumanie, c'est â dire l'histoire
du I er millenake a.n.e. Une autre question est celle des Daces libre dans
les _siecles d'apres l'abandon de la province Dacia {271/75-602).
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DESCOPERIRI DACICE DIN SEC. ID. l.E.N.-I E.N.
IN JUD:EŢUL SATU MARE
CATALOG
GH. LAZIN

Lucrarea de faţă reprezintă un catalog al vestigiilor dacice descoperite pînă acum pe teritoriul judeţului Satu Mare, care se înscriu în perioada secolelor III î.e.n.-1 e.n., deci în ultimele faze ale epocii Latene.
Cu excepţia descoperirilor monetare (tezaure sau monede izolate)1, urmele
de locuri dacice, aşezări şi necropole, au reţinut atenţia specialiştilor mai
ales cînd au apărut în cadrul unor complexe din alte epoci.
Cantitatea informaţională privitoare la istoria şi civilizaţia dacică din
sec. III i.e.n.-1 e.n. diin această parte a ţării, destul de redusă, îşi găseşte
explicaţia atît în insuficienţa cercetărilor, cît şi în lipsa unui caracter
permanent al acestora. Adăugăm că în ultimii ani, prin cercetări de teren
şi prin săpături sistematice, au fost surprinse o serie de urme arheologice care permit, cor oborate cu descoperirile monetare, cît şi cu ştirile

scrise

păstrate,

o mai

bună cunoaştere

a

civilizaţiei

autohtone, a

relaţiei

acesteia cu alte civilizaţii, în special cu cea celtică. La mai veridica cunoaştere a civilizaţiei dacice din zona actuală a judeţului Satu Mare, în
veacurile III î.e.n.- I e.n„ de un sprijin real sînt cercetările efectuate
pentru cunoaşterea Hallstattului tîrziu şi a primelor două faze ale Latenului2.
In materialul de faţă, prezentăm în ordine alfabetică repertoriul descoperirilor arheologice şi monetare3 de pe teritoriul judeţului (fig. 1),
iar în part~a finam, citeva sumare consideraţii ce se desprind pe mairginea lor.
1. Acîş. Pe malul drept al rîului Crasna, în partea de sud-est a localităţii se află o întinsă aşezare deschisă cu un bogat material ceramic lucrat
)o

1 Pentru descoperirile monetare, indicăm o
bibliografie selectivă: I. Winkler,
ln Tezaure - Satu Mare, p. 5-18; p. 19-36; T. Bader, în Tezaure - Satu Mare,
p. 131, nr. 1-2; Idem, Un tezaur monetar de argint descoperit în comuna Tu.rulung (jud. Satu Mare), SCN, VI, 1975, p. 173--174; Idem, Tezaurul monetar cu imitaţii de tip Filip II, descoperit la Turulung (jud. Satu Mare), Acta MN, XII, 1975,
p. 75-92; C. Preda, Monedele ... , rp. 289- 294; Gh. Lazin, SatuMareStCom.I V,
1980, p. 127, 129-130; Al. Săşianu, Moneda antică în vestul şi nord-vestul României
(în continuare: Moneda antică ... ,), p. 88, nr. 3; p. 127. nr. 54; p. 132, nr. 69,
p. 133-134, nr 76; p. 153-154, nr. 106-107; p. 179 nr. 140; p. 183, nr. 145.
2 Ioan Nemeti, Nord-vestul României de la Hallstattul tîrziu pînă la Latene-ul
mijlociu. Rezumatul tezei de doctorat, Cluj-Napoca, 1979.
3
Numerotarea din catalog corespunde celei de pe hartă (fig. 1.).

https://biblioteca-digitala.ro

_,

o

SATU MAIU

vUDETUL

t.....f~"

î J Lf

"'
rJ\.
~· s
·-' \

..." ~

~scqorrt dac.te ~i? sec. 111 i f!'.n. - I e.n.

~ \---.,)
)

'\..__.,..._.

.„

'.-t
,6.2..
-"·

't-

0
\\

~r·- ·--

I

"

-

~

' ',

-_,

\

\.

'•

„_I
/I

,

..,

/''

'\:~

'l·

~
'\-

~·
~

~

I

<"

r-,:;.
<'

r---.J

.

4

i

I

~-..........,.,

d

/

~ ,J:;/"'

.

'o

r--

"

,r'

~

JUOEtUI

/

119 .-'
'J

'\

l..._

'-'/

s ...

\.~

~

'li

L EGENf}A
ş e i!Ol'" 1

•

A

I)

Necropole

Â Tez aure monE>tore
~ Mbi?eo'e izolcte
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şi la . roată. Ceramica lucrată
cărămizie, gălbuie, este ornamentată

cu mîna de culoare brună, bruncu butoni şi brîuri alveolar e„ ca
forme de vase, sînt prezente cele de tip borcan. In cadrul ceramici( lucrate la roată, remarcăm alături de cîteva fragmente cu grafit în pastă,
ce aparţin unor vase - situle cu profil arcuit şi decorate cu un ornament specific de striuri verticale, şi un ulcior, probabil cu o
toartă, păstrat aproape întreg,
de culoare cenuşie.
In cadrul lucrărilor de
hidroamelioraţii, efectuate în
iarna şi primăvara anului 1980,
pe rîul amintit mai sus, au fost
deranjate mai multe construcţii
de lut ars la roşu. Cercetările
J!l.EREA ,,, J.A S'OC/ •
C'QM. CJVMl!$T/
efectuate pe faţa locului in
aceeaşi perioadă, permit afirmaţia că cel puţin o asemenea construcţie o constituie un cuptor
pentru ars vase. A fost identificată camera de f oe, o parte a peretelui median , precum şi fragmente din grătar. Din aceeaşi
zonă mai provine un fier de
plug masiv, de tip celtic, precum şi o figurină zoomorfă de
lut, ce reprezintă o pasăre.
Datarea acestei aşezări se
poate plasa deocamdată în
sec. III.-II. î.e.n.4.
2. Berea (corn. Sanislău).
Cercetările sistematice efectuate pe parcursul anilor 1962,
1964-1965 în partea de nordest a localităţii, zona denumită
„La Soci", (fig. 2), au dus la
dezvelirea a şase complexe dacice din Latene, respectiv o lo-

cu mîna

\

cuinţă puţin adincită

în

părnînt,

4
Materialul în colec\ia Muzeului judeţean Satu Marc. Cercetări
de teren 1980. Vezi şi Gh. Lazin, în

Mărturii arheologice din judeţul Satu
Mare (în continuare: Mărturii arheologice ... ,), Satu Mare, 1980, p. 12-

Fig. 2. Planul săpăturilor de „la Soci", (după
Vl. Zirra).
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pentru gropi menajere de diferite dimensiuni şi o groapă mare care con16 schelete umane5.
Materialul recoltat (fig. 3, pl. XXI- XXII), indică prezenţa „La Soci"
în sec. III-II î.e.n. a unei comunităţi dacice, ceramica căreia ne fiind
contaminată aproape de loc de olăria vest-Latene adusă aici de către
ţinea

celţi6 •

3. Bogdand. ln anul 1977, din partea de hotar denumită „Movilă",
au fost adunate o serie de fragmente ceramice de culoare gri, gălbuie şi
cărămizie, între acestea se află şi un fragment cu grafit în pastă. Materialul ceramic modelat exclusiv la roată se află în colecţia Muzeului din
CareF. Datare probabilă: sec. I î.e.n.-I e.n.
4. a. Carei. Cercetările efectuate de I. Nemcti, în zona „Bobald",
situată în partea de sud-est a oraşului, în anul 1968, au surprins pe
terasa rîului Mergeş o aşezare din epoca Latene. S-au cercetat mai multe
gropi menajere şi un bordei. P e baza materialelor descoperite, aşezarea

Fig. 3.

Ceramică

de la Berea „La Soci",

(după

Vl. Zirra).

I. H. Crişan, Materiale dacice din necropola şi aşezarea dacică de la Ciuproblema raporturilor dintr e daci şi celţi în Transfl.vania, Baia Mare, 1966
(în continuare: Materiale dacice ... ,), p . 56-57; Vl. Zirra, Un Cimitir celtic fa nordvestul României, Baia Mare, 1968 (in continuare: Un cimitir . . . ,), p. 3, nr. DC;
Idem, Jnfluence des Geto-Daces et de leurs v oisins sur l'habitat celtiques de Transylvanie, Alba Regia, Szekesfehervllr, XIV, 1975, p. 55; Idem, Satu.MareStCom, IV,
1980, p. 65-69.
s VI. Zirra, Satu.MareStCom, IV, 1980, p. 66, 71, 73-76.
7 Cercetări de teren şi informaţii I. Nemeti, căruia îi mulţumim pentru amabilitate. Vezi Gh. Lazin, tn Mifrturii arheologice ... , p. 14.
5

meşti şi

https://biblioteca-digitala.ro

73

5

se încadrează în sec. III-II î.e.n. Alături de ceramica de factură celtică
s-a găsit şi olărie autohtonă, lucrată cu mina, de tradiţie hallstattiană 8 •
4. b. Carei. 1n dreapta drumului Carei-Urziceni, din locul denumit
„Pustă", au fost adunate în anii 1976-1977, fragmente de vase lucrate
cu roata şi cu mina. Cîteva dintre ele conţin grafit în pastă. Sondajele
efectuate de Muzeul judeţean Satu Mare în toamna anului 1978, n-au
adus precizări suplimentare9 • Datare: sec. IIl-II î.e.n.
4. c. Carei. Din hotarul oraşului, izvorul pîrîului „Veitjgat" (Viile
Tireamului), provin mai multe fragmente de vase databile în Latene-ul
mijlociu1o.
4. d. Carei. Pe malul pîrîului „Valea Mare", în anul 1980, a fost descoperită prin cercetări de teren o aşezare deschisă din perioada Latene-ului mijlociu. Au fost adunate numeroase fragmente ceramice lucrate
la roată şi cu mîna. Aşezarea se află situată lingă calea ferată CareiOradea11.
5. a. Ciumeşti (corn. Sanislău). In cunoscuta necropolă celtică de la
„C.A.P. - Grajduri", cercetată între anii 1962, 1964 şi 1965, au fost descoperite şi morminte dacice. Astfel, mormintele notate cu cifrele: 5, 22 b
şi 35, sînt considerate de Vlad Zirra12, pe baza practicii rituale şi a inventarului, autohtone. I. H. Crişan 13 , acceptă aceasta atribuire, dar înclină să
creadă că şi alte morminte: 21, 25, 31 şi 37, pot fi atribuite dacilor.
5. b. Ciumeşti (corn. Sanislău). In zona denumită „Bostănărie" se află
aşezarea contemporană cimitirului. Din locuinţele dezvelite a rezultat
şi ceramică dacică lucrată la roată şi cu mina (XXIII-XXIV) 14 • Datare: sec. III-II î.e.n.
6. Corod (comuna Culciu). În partea de sud a localităţii, pe 9 suprafaţă întinsă din zonele de hotar „Boroş", şi „Keresteş", în urma unor cercetări de teren efectuate în primăvara anului 1979, au fost adunate numeroase fragmente de vase. Alături de ceramica specifică, epocii bronzului,
s-au găsit fragmente de culoare cenuşie-închisă şi gălbuie-roşiatică lu8 I. Nemeti, Descoperiri arheologice din hotarul oraşului Carei (jud. Satu Mare),
in prezentul volum. Referitor la menţionarea 1n literatura de specialitate a desco-

peririlor de tip Latene din punctul „Bobald", adăugăm că tn 1958, au fost adunate
prin cercetări de teren fragmente de vase din epoca bronzului, precum şi di"il cele
două perioade ale epocii fierului. Dar lipsesc materialele care se pot încadra in
faza clasică (ve2i, I. H. Crişan, Ceramica . .. , p. 256, nr. 49). Materialele se păs
trează 1n colecţia muzeului din Carei. Informaţii suplimentare I. Nemeti.
9 I. Nemeti, art. cit., in prezentul volum.
10 Idem, ibidem.
11 Idem, Ibidem. Informaţii de detaliu I. Nemeti.
12 Al. Zirra, Un cimitir .. . , p. 48-52, fig. 26-27.
13 I. H. Crişan. Materiale dacice .. , , cap. I, p. 5- 22.
14
I. H. Crişan, Materiale dacice, cap. II, p. 22-44; Idem, Ceramica ... , p. 259,
nr. 80.
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arate la roată. Pirintre ele se află ~i două fragmente grafitate15• Datare:
sec. I i.e.n.-I e.n.
7. Homorodul de Sus (com. Homoroade). Pe „Dealul Mocoaiei", au
fost descoperite fragmente ceramice dacice lucrate cu mina, ce aparţin
fazei II 1, in asociere cu ceramică celtică lucrată la roată 1 6.
~· Lazuri_:.. Cercetările arheologice efectuate în anul 1977 în hotarul
comunei, locul „Lubi-tog", situat la 2 km nord-est de centrul comunei,
şi la 300 m in partea dreaptă a drumului care face legătura între Lazuri
şi satul aparţinător Peleş, lingă „Ferma zootehnică", au dus la descoperirea şi cercetarea integrală a două gropi din epoca dacică. Ca formă,
acestea se încadrează tipului de gropi găsite in aşezările de la Slimnic17,
Arpaşu de Sus1s şi Comana de Jos19, adică în formă de pîlnie aşezată
cu gura in jos, pereţii fiind uşor rotunjiţi şi albiaţi la bază.
Cele două gropi căpăcuite de un strat de lut de culoare gălbuie, operaţie realizată de locuitorii
dintr-o epocă ulterioară, r espectiv sec.
VI-VII e.n., au următoarele dimensiuni: Groapa nr. 1, a apărut la 0,90 m
adîncime; diametrul gurii: 1,05 m; diametrul maxim: 1,55 m; adîncimea
(sub limita stratului de cultură) 0,90 m. Groapa nr. 2: partea superioară
a gropii a apărut la 0,85 m; diametrul gurii: 0,90; diametrul maxim;
1,52 m; adîncimea (sub limita stratului de cultură): 0,75 m.
In umplutura celor două gropi, în afara materialelor ccramicez0, au
fost descoperite trei piese de metal: un virf de săgeată din fier, lucrat
prin batere, în formă de frunză de salcie (fig. 4), prevăzut cu toc de in-

Fig.

4~

Vîrf de

Săgeată

din fier.

n Cercetări de teren T. Bader şi Gh. Lazin. Materialele se află in col. Muzeului judeţean Satu Mare. Aşezările, atit din preistorie, cit şi din epoca dacică
ne-au fost semnalate de prof. Pavel Blaj, in prezent muzeograf la Muzeul judeţean Suceava.
1e I. H. Crişan, Ceramica .. . , p. 265, nr. 153.
17 Glodariu, ActaMN, IX, 1972, p. 12J-122.
18 M. Macrea I. Glodariu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Editura
Academiei, Bucureşti, 1976, p. 36-37.
18 I. Glodariu F1. Costea - I. Ciupe, Comana de Jos. Aşezările de epocd
dacicii şi prefeudală, Cluj-Napoca, 1980, p. 39-45.
20 Jn prezentul material se face doar o prezentare generală, urmind ca să
revenim cu publicarea integrală a materialelor rezultate din cele două gropi.
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mănuşare aproape complet sudat21, citeva fragmente dintr-o plăcuţă d~
argint (oglindă ?), şi o monedă de aTgint din prima juanătate a veacului I i.e.n., de tip Simmering 22. Din cadrul ceramicii lucrate cu mina re·,
marcăm o ceaşcă cu o toartă, (fig. 5), două vase de tip borcan, unul cu
buza evazată, ornamentat cu butoni rotunzi pe corp şi cu incizii ce redau
cunoscutul motiv al brăduleţului 23 (fig. 6), al doilea, cu pereţii uşor bombaţi, buza invazată şi tăiată drept, este prevăzut cu patru butoni simpli
pe corp (fig. 7). Acestei categorii ceramice îi mai aparţin cîteva fragmente
de fructiere acoperite cu un slip negru lustruit, precum şi un castron
lucrat în maniera fructierelor. Coloritul ceramicH lucrat cu mîna este
relativ variat, începînd de la culoarea neagră şi continuînd cu cea brună,
brun-cărămizie, brun-gălbuie>. Ornamentele sînt reprezentate de butonii
rotunzi sau ovali, brîuri alveolare, alveole simple plasate pe buza sau corpul vaselor şi linii incizate.
Ceramica lucrată la roată, la fel ca şi cea lucrată cu mina, este destul de redusă cantitativ. Nu s-a putut reconstitui nici un vas. Fragmentele păstrate aparţin unui chiup de culoare roşie-cărămizie, şi unor oale
de dimensiuni diferite. In cadrul acestei ceramici un loc aparte îl ocupă
ceramica pictată în stil geometric, cu benzi de culoare alb-gălbuie şi
roşiatică, care alternează.
Analogiile pentru ceramica de la „Lubi-tog", le întîlnim în toate
a~ezările şi cetăţile dacice din interiorul sau exteriorul arcului Carpaţilor,
de aceea nici nu insistăm asupra lor.
Încadrarea cronologică a vestigiilor de la „Lubi-tog", nu este d~ficilă,
un preţios indiciu constituindu-l moneda de argint celtică, care reprezintă
o emisiune tîrzie, din prima jumătate a sec. I î.e.n., spre anul 60. Ceramica pictată , la fel ca şi vîrful de săgeată din fier, de tip Latene tîrziu,
reprezintă şi acestea alte elemente necesare datării. Pe baza acestora, propunem o încadrare cronologică restrînsă, ce corespunde secolului I î.e.n.
Există însă şi citcva elemente, în primul rînd fragmentele din fructiere,
castronul descoperit in 1978 24, care au analogii încă in perioada de s.fîrşit
a sec. II î.e.n., ceea ce ar sugera începuturile locuirii de la „Lubi-tog",
încă la finele sec. II î.e.n.
8. b. Lazur-i. )n cadrul campaniei de săpături arheologice din anul
1979, pentru continuarea cercetărilor într-o staţiune din sec. III-IV e.n.
Din partea de hotar ,,Ritul lui Bela", situată la 500 m nord-est de comună,
a fost surprinsă o locuinţă, distrusă parţial (fig. 9). Vatra locuinţei de tip
semi-bordei, se afla la adîncimea de 0,70 m de suprafaţă actuală a so21 Pentru analogii, z. Szekcly, SCIV, 2, 1972, p. 208, fig. 1014. Clasiflcarca tipului la: Em. Moscalu, Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 331- 333; I. Glodariu - E. Iaroslavski, Civilizaţia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979, p. 135-137.
22 Gh. Lazin, SatuMareStCom, IV, 1980, p. 127 şi urm.
23 Die Daker. Archăologie tn Rumănien, Mainz am Rhein, 1980, p. 177.
24 Acest vas a fost descoperit însă in anul 1978, in stratul de cultură a aşe
zării contemporane celor două gropi, şi nu în umplutura acestora.
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Fig. 5.

Ceaşcă dacică.

...Ji, .

Fig. 6. Vas borcan cu motivul
brăduleţului.

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 8.

Fibulă

de bronz.
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Fig. 9.

Locuinţa

din sec. III i.e.n.-II î.e.n., parţial distrusă;
în prim plan un cuptor din sec. III-IV î.e.n.

lului. Locuinţa de formă dreptunghiulară, are colţurile uşor rotunjite,
latura mică măsoară 3,15 m. Construcţia unui cuptor pentru ars vase
din sec. III-IV e.n., la fel ca şi groapa de deservire a acestuia, au distrus locuinţa (fig. 9) în proporţie de 60o;0• Ca inventar menţionăm în
primul rînd o fibulă de bronz (fig. 8), trecută prin foc, care se încadrează
în seria Dux, aparţinînd Latene-ului mijlociu 2s, o mărgea cu „ochi de
păun" şi un fragment dintr-o brăţară de sapropelit.
Ceramica deseoperită este foarte fragmentară, şi cu micii excepţii este
lucrată aproape în întregime cu mina. Ornamentele sînt constituite din
butoni rotunzi sau ascuţjţi, alveole, brîuri alveolare cele mai multe aplicate, proeminenţe derivate din cadrul ceramicii dacice din secolele anterioare26. Ca forme sînt prezente mai ales străchinile, nu lipsesc însă
nici fragmentele de la vasele de tip borcan sau de la ceşti. Culoarea ceramicii lucrate cu mina este negricioasă, cenuşie-"tnch isă , gălbuie şi gălbui
cărămizie. Materialul ceramic mod~lat la roată, este redus, menţionăm cîteva fragmente de vase grafitate ornamentate cu striuri.
Datarea locuinţei, atît pe baza ceramicii, dar mai ales a fibulei, corespunde sec. III-II î.e.n.
9. Lelei (corn. Hodod). In colecţia Muzeului din Carei se află citeva
fragmente de vase lucrate la roată de culoare gri provenind din cercetările
2S Pentru analogii, trimitem la zona învecinată, complexele din jurul oraşului
Carei, vezi, Vl. Zirra, Un cimitir ... , p. 54-55, fig. 28, mormintele 3/III, llfV
M I. H. Crişan, Ceramica . .. , p. 114-116, pl. LIII-LJV.
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de teren efectuate în partea de hotar .,,Bagjos". Datare: sec. I î.e.n.I e.n. 27 •
10. Sanislău. Printre materialele aflate în cadrul necropolei din zona
„Lutărie", în urma cercetărilor efectuate la un cimitir celtic, se numără
şi trei vase dacice lucrate cu mîna (M. 9); autohtonilor le pot fi atribuite
şi vasele din M.13 şi M.142s.
11. Tiream. Printre cercetări de teren în zona „Dealul Viilor" au fost
găsite materiale ceramice dacice, databile în sec. I. î.e.n.-1. e.n.:w.
12. Uni1'J'tăt (corn. Acîş). Cercetările din anul 1968, la „Dîlboci", zona
dintre cantonul C.F.R. şi localitate, au scos la lumină într-una din secţiuni (S.I.), cîteva fragmente ceramice din Latene30.
B. Descoperiri monetare
1. Andrid. Din tezaurul găsit în localitate în anul 1893, care cuprindea piese similare cu al doilea tip de monede din cadrul tezaurului
de la Medieşul Aurit, în colecţiile Muzeului Naţional din Budapesta se
mai păstrează o monedă (inv. 59/1893) 31.
2. Bixad. Este menţionată descoperirea unei tetradahme de argint.
Lipsesc alte precizări32.
3. Ghenei (corn. Căuaş). O monedă dacică din primele emisiuni s-a
găsit în hotarul localităţiia:i .
4. Lazuri. La „Lubi-tog", s-a găsit într-o groapă în asocier e cu ceramică dacică, o monedă de argint de tip Simmering, inclusă de K. Pink
în grupa „cu o singură cunună de lauri" (Mit Lorberkranz allein) 34 •
5. Medieşul Aurit. In luna mai 1903, in partea de est a comunei, pe
o păşune, cu prilejul unor lucrări agricole, într-un vas de lut s-au găsit
107 monede de argint. Tezaurul se datează în perioada de mijloc a sec.
27 Cercetări de teren 1977, I. Nemeti. Vezi şi Gh. Lazin, Mărturii arheologice ... , p. 14.
211 I. H. Crişan, Materiale dacice ... , p. 72-74, fig. 20; Vl. Zirra, SatuMareStCom, II, 1972, p. 151 şi urm.
29 Informaţii I. Nemeti. Materiale în colecţia Muzeului Carei.
30 S. Dumitraşcu, Săpăturile arheologice de la Unimăt, SatuMareStCom, I 1969p
p. 42, 45, pl. VI/3.
31 O. Gohl, în Numkoz, II, 1903, p. 59; XVI, 1915, p. 14; K. Pink, Die Mii.nzpriigung, p. 83, B. Mitrea, Penetrazione, p. 31; T. Bader, tn Tezaure-Satu Mare,
p. 131; C. Preda, Monedele ... , p. 290 (cu o amplă bibliografie); Al. Săşianu, Moneda antică . .. , p. 88 nr. 3.
32 P. Mureşan, Anuarul Muzeului Etnografic aL Transilvaniei, VIII, 1976, p. 191,
Nota 60; Al. Săşianu, Moneda Antică ... , p. 96, nr. 19/I.
33 E. Chirilă şi colab., Muzeul Bruckenthal Studii, 18, 1974, p. 136; Al. Să
şlanu, Moneda Anticd .•. , p. 127, nr. 54/I, pl. XV/6.
3
~ Gh. Lazin, SatuMareStCom, IV, 1980, p. 127-129, pl. LXVII/1-2.

https://biblioteca-digitala.ro

79

11

11 i.e.n. Pe baza acestei descoperiri, s-a creat un tip monetar aparte în
radrul monetăriei dacice, respectiv emisiunile de tip Medieşul Aurit35.
Cu ocazia publicării unor monede antice şi medievale din colecţia
Muzeului judeţean Maramureş din Baia Mare, se menţionează prezenţa
a două piese ce provine din descoperirea de la Medieşul Aurit, dacă una
dintre ele nu poate fi pusă sub semnul incertitudinii ca aparţinînd acestui
tezaur, cea de-a doua, o tetradrahmă de argint, de la Seleucos I, emisă
la Babilon între 312-280 î.e.n., pare a aparţine mai degrabă tezaurului
de la Mireşul Mare, ea încadrîndu-se perfect în compoziţia acestuia.
Autorii articolului îşi exprimă de fapt această părere 36 .
6. a. Satu Mare La Cabinetul Numismatic din Budapesta, în cursul
lunii iunie 1880, a intrat un tezaur monetar de argint compus din 159
de piese, dintre acestea 151 erau denari romani republicani, 7 imitaţii
după acelaşi tip de denari, şi o monedă imperială de argint emisă în
timpul lui Severus Alexander. Din numărul total al monedelor, 20 au
fost reţinute, pentru colecţia Muzeului Naţional din Budapesta. Imprejurările descoperirii, topografia exactă, nu se cunosc, se menţionează doar
ca fiind găsit la Satu Mare3 7 •
Monedele republicane, atît cele originale cit şi imitaţiile au fost emise
in sec. II-I î.e.n. Cea mai veche piesă, a fost emisă la Roma intre anii
196-173 î.e.n., iar cea mai recentă, emisă tot la Roma în anul 40 î.e.n.
Prezenţa denarului din vremea lui Alexander Severus, a dus la formularea ipotezei ascunderii de două ori a acestui tezaur: prima dată după anui
40 î.e.n., iar apoi după anul 224 e.n.38 • .Această ipoteză se pare că nu poate
fi acceptată39 . Prezenţa monedei din sec. III e.n. în conţinutul tezaurului,
se poate explica mai degrabă prin ajungerea ulterioară, în mod incidental
a piesei între celelalte monede.
6. b. Satu Mare (judeţ). Se consemnează în literatura de specialitate,
descoperirea unor monede de tip Filip II 40.
6. c. Satu Mare (judeţ). Monedă de imitaţie, tetradrahmă, tip Filip II41 •
6. d. Satu Mare (judeţ). Monedă de tip Medieşul Aurit, găsită pe teritoriul judeţului. Menţiunea se păstrează la Dessewfy42•
as O. Gohl, Numki5z, II, 1903, p. 57-59; I. Winkler,

Consideraţii

asupra tezau-

rului de la Medieşul Aurit, Tezaure-Satu Mare, p. 5-17; pl. 1-lV; C. Preda, Mo-

nedele . .. , p. 289-294.
38

E.

Chirilă

-

A. Socolan, Tezaure

şi

descoperiri monetare din colecţia Mu-

zeului judeţean Maramureş, Baia Mare, 1971, p. 66, pl. IX/ 1.
87 Cea dintii semnalare, I. Hampel, Ach&rt., XIV. 1880, p. 232. Un studiu de
detaliu, I. Winkler, Tezaure-Satu Mare, p. 19-36; vezi şi T. Bader, Satu MareStCom,
III, 1975, p. 33-35.
38 I. Winkler, Tezaure Satu Mare, p. 26.
39 T . Bader, SatuMareStcom, III, 1975, p. 34.
40 C. Preda, Monedele.,., p. 436, nr. 51.
u M. Roska, Repertorium, p. 256, nr. 37.
42 cf. C. Preda, Monedele ... , p. 291, nr. 10;
Al. ~şianu, Moneda anticlf ... ,
p. 154-155, nr. 107/III.
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6. e. Satu Mare (judeţ). Tezaur de denari romani republicani compus
din 490 de piese. Lipsesc alte precizări 43 •
7. Turulung. La 8 iunie 1972, în hotarul localităţii, pe malul drept
al rîului Tur, s-a găsit întîmplător, la adîncîmea de 0,50-0,60 m un
tezaur de monede de argint. Din totalul lor, apreciat a se ridica la aproximativ 80, în patrimoniul Muzeului. judeţean Satu Mare au intrat 65 de
piese, ele reprezintă imitaţii de tip Filip II. Monedele au fost depuse într-un vas de lut lucrat cu mîna, de culoare brună, cu ,proeminenţe sub
buză de formă uşor tronconică, cu buza rotunjită şi uşor invazată44 •
Analogii pentru monedele descoperite la Turulung, sînt oferite de
seria Huşi-Vovrieşti; între piese se remarcă o teradrabmă emisă la Pergam de Eumenes în jurul anului 260 î.e.n. Datarea acestei descoperiri, pe
baza analizei pieselor componente, este asigurată în a doua jumătate a
secolului III î.e.n. şi eventual începutul veacului următor.
8. Vetiş. Drahmă emisă la Dyrrhachium, de tip Maier, 144, a fost
descoperită pe teritoriul localităţii 4 5.

*
cum rezultă din repertoriul prezentat mai sus, precum şi din
harta şi tabelul anexat (pl. XXV) pe teritoriul judeţului Satu Mare, se
cunosc un număr de 17 puncte cu descoperiri dacice, ce provin din hotarul de 12 localităţi.
Din totalul celor 17 puncte cu descoperiri, 15 reprezintă aşezările,
iar în cazul celorlalte două avem de-a face cu morminte (Ciumeşti şi
Sanislău, această din urmă descoperire, este incertă).
Precizăm că celor 1 7 puncte cu descoperiri li se adaugă tezauremonetare, precum şi piesele găsite izolat: a). tezaure dacice, trei la număr,
două conţinind piese de tip Medieşul Aurit (Andrid şi Mcdieşul Aurit), şi
unul cu monede de tip Huşi-Vovrieşti (Turulung); b). tezaure de monede
romane republicane, două tezaure descoperite la Satu Marc.
Descoperirile izolate provin de la Bixad (1), Ghenei (1), Lazuri (1
monedă de tip Simmering), Satu Mare (judeţ, numărul total nu se poate
preciza) şi Vetîş (1), drahmă emisă la Dyrrhachium.
Cronologic aşezările se eşalonează astfel:
a) aşezări din sec. III î.e.n.-ll. î.e.n., un total de 10 descoperiri efectuate în 7 localităţi. Aici se încadrează cronologic şi mormintele de la
Ciumeşti C.A.P. Grajduri, şi vasele din necropola de la Sanislău.
b) aşezări din sec. I î.e.n., o singură descoperire în localitatea Lazuri, punctul „Lubi-tog".
c) aşezări din sec. I. î.e.n.-I. î.e.n., ce provin din 4 localităţi (Bogdand, Corod, Lelei, Tiream), insumînd tot atîtea puncte.
După

43

T. Bader, Tezaure - Satu Mare, p. 131, nr. 2.
T. Bader, ActaMN, XII, 1975, p. 75-92; Idem, SCN, VI, 1975, p. 173-174.
•3 E. Chlrllă V. Lucăcel, Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIV),
ActaMP, III, 1979, p. 138.
44
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Examinarea hărţii judeţului permite observarea a trei rone geografice
distincte în raionarea descoperirilor. Astfel o zonă bine conturată este
reprezentată de valea Someşului, cea de-a doua, compactă se axează în
Cîmpia Careiului şi a Nirului, şi în sfîrşit, cea de-a treia, mai dispersată,
se înscrie intre Crasna şi Dealurile şi Culmea Codrului (Munţii Făgetului).
Toate aşezările, fără excepţie sînt deschlse, nu au fost surprinse pină
acum fortificaţii din această perioadă (sec. III. î.e.n. - I e.n.), după cum
nu se cunosc obiecte de podoapă de origine dacică (fibula de la Lazuri „Ritul lui Bela", este de tip Dux, deci nu intră în discuţie).
Ceramica descoperită, continuă mai ales în sec. III-II î.e.n. formele
şi ornamentaţia ceramicii hallstattiene, dar apar forme noi care se vor
dezvolta şi vor ajunge în ultimele faze ale Letenului la deplina maturizare (ceaşca, chlpul, vasul de tip borcan). Cît priveşte unele forme de
vase străine, ceramica grafitată mai ales, aceasta reprezintă fără îndoială
un împrumut din repertoriul ceramicii celţilor din zonă.
Actualul stadiu al cunoştinţelor privind comunităţile dacice din zonă,
pe parcursul a patru secole (III. î.e.n. - I e.n.), nu permite deocamdată
mai multe precizări. Cele mai multe descoperiri discutate aici nu au la
bază cercetări sistematice, ele fiind rodul unor descoperiri de teren dar
considerăm că prezentarea lor este utilă, ele constituindu-se ca o bază de
plecare pentru cercetările viitoare, pentru lămurirea unor aspecte majore,
cum ar fi relaţiile dintre daci şi noii veniţi, celţii, sau a aspectelor legate
de Latene tîrziu (Latene D) în zonă.

6 - Studii

şi

comunlcArl, V-VL

https://biblioteca-digitala.ro

DESPRE UNELE PRACTICI RITUALE
LA DACil DIN EPOCA PREROMANA
N I COLAE

CHIDIOŞAN

Literatura arheologică din ultimii ani a acordat o atenţie deosebită
problemelor legate de viaţa spirituală a populaţiei dacice, cu o insistenţă
aparte fiind dezbătute riturile şi ritualurile funerare. Numeroasele studii
au reuşit, 1n mare măsură, să contureze principalele şi definitoriile trăsă
turi ale practicilor sepulcrale existente la daci1.
Prezentul articol, care tratează unele descoperiri inedHe din aşeza
rea dacică de la Tăşad, corn. Drăgeşti, jud. Bihor, doreşte să contribuie,
cu informaţii noi, la cunoaşterea unor aspecte ale anumitor ritualuri din
vremea preromană.
Aşezarea se află amplasată în zona colinară din apropierea satului
1'ăşad, mai exact pe dealul Cetăţaua. Ea a fost cercetată prin ample să
pături ar heologice, desfăşurate între anii 1969-1982. Cu această ocazie
au fost descoperite amenajări defensive, cu caracter habital, locuinţe,
gropi de provizii etc. precum şi un foarte bogat şi variat material arheologic. Aşezarea de la Tăşad este cea mai importantă şi cea mai binecunoscută aşezare dacică din vestul României din epoca preromană 2 •
Dintre obiectivele descoperite pe Cetăţauă am ales trei dintre ele două gropi şi o casetă de piatră deoarece prin forma, conţinutul şi
destinaţia lor ocupă un loc aparte în ierarhia monumentelor arheologice
de la Tăşad.
Ele au fost descoperite în interiorul aşezării propriu-zise dar niciodată în imediata apropiere de o construcţie de locuit.
Groapa nr. 1
A fost descoperită în anul 1973 în secţiunea 9-a. Este o groapă cilincu gura puţin mai largă (fig. 1). Fundul nivelat se adincea şi în
roca relativ dură care formează patul de stincă a dealului. In pămîntul
drică,

Cel mai complet şi mai competent studiu care tratează ·aceste monumente
lui D. Protasc, [Riturile funerare la daci şi daco-romani], Bucureşti, 1971.
2 N. Chidioşan, în Crisia, VIl, Oradea, 1977, p. 27-43; Ibidem, în Materiale
şi Cercetări arheologice, A XIII-a sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979, p. 85- 89;
Ibidem, în Crisia, X, Oradea, 1980, p . 55-64.
1

aparţine

s•
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1973.

1973. Groapa nr. 1.

Ceaşca dacică

din groapa nr. 1.
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de umplutură s-au găsit nenumărate bucăţi de cărbune precum şi „pachete" de cenuşă. Pe fund, aproape de centrul gropii, se afla aşezată o
ceaşcă tronconică de lut, binecunoscuta căţuie dacică, cu urme de arsură
secundară şi ştirbită din antichitate (!fig. 2). ln groapă nu s-au găsit oase
umane.
Dimensiunile gropii: adîncimea 105 cm; diametru 150 cm.
Se datează spre finele veacului I al e.n.
Groapa nr. 2
A fost descoperită în anul 1975 în caseta V. Este o groapă de forma
unei covatc cu gura ovală, cu fundul albiat, puţin adîncit. In pămîntul de
umplutură s-a descoperit o cantitate mare de cărbune şi cenuşă. Pe fundul gropii au fost depuse vase şi fragmente ceramice, cu o concentrare
spre partea sud-estică (fig. 3).
Vasele au fost aşezate fragmentar sau cel puţin ciobite. Au fost gă
site deopotrivă vase lucrate la roată, dintr-o postă de calitate superioară,
de culoare cenuşie (oală, castroane, fructieră, cană etc.) cit şi lucrate cu
mina, din pastă de calitate inferioară (vase-borcan). Multe din recipiente
poartă urme vizibile ale unei arderi secundare. Nu s-au găsit oase umane.
Dimensiunile gropii: adîncimea 75 cm; diametru 140 cm.
Inventarul datează groapa în sec. I al e.n.
Casetă

de

p iatră

A fost descoperită in 1980 în secţiunea 24. Este formată din blocuri şi
plăci de piatră nefasonate, depuse direct pe pămînt, unele aşezate in
<lungă. Pietrele sînt dispuse în aşa fel încît formează un „gard" dreptunghiular (fig. 4). Perimetrul interior al casetei a fost uşor adîncit, albiat,
lucrare necesară pentru a putea să încapă cele două vase depuse ca
ofrandă. Acestea au fost culcate cu gurile orientate exact pe direcţia estică şi nu pe direcţia axului lung al casetei care era orientat sud-est,
nord-vest. Ambele vase au fost arse secundar şi au fost depuse cu multe
fragmente lipsă.

Unul din vase este de tip bitronconic cu buza resfrîntă (fig. 5), iar
cel de al doilea este o oală-sac cu 4 torţi-apucători amplasate deasupra
umărului vasului (fig. 6). Nici în interiorul casetei şi nici în vase nu s-au
găsit oase umane.
Dimensiunile casetei: lungimea 117 cm; lăţimea 63 cm; adîncimca
149 cm.
Caseta se datează pe baza celor două „urne" de tip arhaic chiar la
începutul sec. I. î.e.n.
Se pune, fireşte, întrebarea ce reprezintă aceste trei obiective descrise, care n u sînt unitare nici sub aspectul construcţiei, nici sub aspectul
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Fig. 3.

Fig. 4.

Tăşnd,

Tăşad,

1975. Groapa nr. 2.

1980. Planul casetei de
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Fig. 5,

Tăşad,

1980. Oala din caseta de

piatră.
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Fig. 6.

Tăşad,

1980. Oala din caseta de

piatră.

/
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7
<>rganizării

inventarului adiacent? Care este totuşi numitorul care le
pentru a fi tratate împreună?
Lipsa, în toate cele trei cazuri, unor urme osteologice ar elimina,
la prima vedere, posibilitatea ca să le atribuim categoriei de monumente
funerare.
Situaţia nu este singulară în lumea geto-dacică. Avem cazuri asemă
nătoare cinc:f, chiar în perimetrul necropolelor, au fost găsite „morminte" (?) fără oase umane. Amintim descoperirile de la Poiana, Sighişoara,
Moigrad, Oradea, Biharea, Murighiol etc.3• în toate cazurile însă sînt prezente vasele ofrandă asemănătoare celor de la Tăşad.
Se poate invoca şi faptul că dacii începînd cu perioada tîrzie La Tene.
în care se încadrează şi descoperirile noastre, îşi înmormîntau deja morţii
in cimitire amplasate în afara perimetrelor aşezărilor.
Ca un contra argument putem invoca, şi în acest caz, o serie de situaţii similare celor de la Tăşad, cînd morminte izolate au fost găsite
in spaţiul locuibil al comunităţii. Le enumerăm doar pe cele mai cunoscute: Poiana, Crăsani, Tinosu, Brad, Cugir, Ocniţa, Rîşnov4 • Dacă ţi
nem seama şi de faptul că cele trei monumente arheologice de care ne
ocupăm se încadrează în răstimp de circa 150-200 de ani nu trebuie să
judecăm problema ca o practică obişnuită şi generală ci drept cazuri
izolate.
Cele două gropi şi caseta de piatră descoperite de noi nu prezintă un
tablou unitar nici sub aspectul ritualului depunerilor de ofrande. Într-una
{lin gropi s-a aşezat o ceaşcă-opaiţ, în cealaltă mai multe vase, de factură
şi tipuri deosebite, îngrămădite pe un spaţiu relativ mic, iar în casetă
două oale culcate.
Avem însă şi trăsături comune. Spre exemplu, vasele de ofrandă, în
toate cele trei cazuri, au fost trecute printr-un foc secundar deci arse
probabil pe un rug amplasat în altă parte. De asemenea se evidenţiază
faptul că nici unul din vasele descoperite în aceste complexe nu este întreg, ele fiind încă din antichitate sparte, ştirbite, fragmentate. In toate
cele trei cazuri în interiorul complexelor au fost aduse şi resturile probabile ale rugului: cărbune, cenuşă.
Nu trebuie să uităm nici faptul că gropile au fost escavate anume
pentru a găzdui inventarul funerar, ele nu fac parte din categoria gropilor
refolosite şi reamenajate. In interiorul lor inventarele nu par a fi puse la
întîmplare, iar alături de ele nu s-au găsit alte materiale (oase de animale, „resturi de bucătărie", chirpici etc.).
uneşte

3

D. Frotase, op. cit„ p. 28, 35-36, 45.
Ibidem, Idem; Informaţii V. Ursache; I. H. Crişan, Fl. Medeleţ, comunicare
la a XIV-a sesiune anuală de rapoarte, Tulcea, 1980; I. Glodariu, comunicare la
a XV-a sesiune anuală de rapoarte, Braşov, 1981; D, Berciu, M. Iosifaru, în Materiale şi Cercetări arheologice, A XIV-a sesiune anuală de rapoarte, Tulcea, 1980,
p. 183, fig. 1.
4
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In cazul casetei este vizibilă intenţia expresă de aliniere a pietrelor
de protejare a celor două urne, depuse şi ele nu întîmplător ci, culcate
şi aşezate cu gurile spre răsărit.
Referindu-ne la prezenţa urnelor din caseta de piatră trebuie să precizăm faptul că inventarul cistei de la Tăşad reprezintă o curiozitate dar
nu un caz unic, prin faptul că sînt depuse două urne şi nu una. Sint extrem de rare asemenea cazuri. Cunoaştem doar două morminte de acest
fel, unul la Hărman, lîngă Braşov, iar celălalt la Teliţa, în judeţul
Tulcea5•
PPntru groapa în care au fost aşezate vasele alături de resturile incinerării, se cunosc un număr apreciabil de analogii, atît în Crişana
(Oradea, Biharea) 6 şi Transilvania (Sf. Gheorghe - Bedchaza, Moigrad) 7
cît şi la sud de Carpaţi (Bucureşti- Dămăroaia, Snagov)8• Numeroasele
similititudini între aceste complexe şi Groapa nr. 2 de la Tăşad, sînt atît
de frapante încît se exclude posibilitatea unei întîmplări. Menţionăm
faptul că nici în complexele funerare menţionate mai sus nu s-au aflat
oase umane.
Din inventarul sumar şi aproximativ al mormintelor dacice descoperite pînă în prezent şi atribuite perioadei preromane, fac parte 750 de
morminte, număr mult prea mic faţă de densitatea populaţiei şi faţă de
aria geografică locuită. Din acestea numai 30-350/o reprezintă mormintele datate exact în perioada clasică, de apogeu (sec. I i.e.n.-1 e.n.), a
civilizaţiei dacice. Dacă am exclude amenajările sepulcrale în care oasele
umane lipsesc, şi care figurează in statistica noastră, situaţia ar fi şi mai
neverosimilă, în neconcordanţă cu realitatea antică.
Referindu-ne la groapa în care s-a aşezat numai ceaşca (căţuia) dacică, trebuie să spunem că nu cunoaştem analogii perfecte in spaţiul carpato-danubian. Forma perfect cilindrică a gropii, amenajarea fundului ei,
prezenţa resturilor de incineraţie, precum şi rostul funerar, binecunoscut,
al căţuilor, atît în epoca La Ten-ului tîrziu dt şi în epocile următoare (ea
fiind prezentă în nenumărate morminte) ne îndeamnă să atribuim şi
această groapă tot categoriei de monument funerar.
Caseta de piatră cu cele două „urne" reprezintă un caz insolit în
peisajul arheologic din perioada clasică a civilizaţiei dacice.
Pe teritoriul României se cunosc, aproximativ, 15 morminte in ciste
de piatră. Ele se datează însă mult mai timpuriu, mai exact între secolele
V şi III î.e.n. Ele îşi au „aria de răspîndire" în zona dobrogeană (Cernaşi

5

Crişan,

in ActaMN, I, Cluj, 1964, p. 102-104; G. Simion, Gh. CantaBucureşti, 1962, p. 373-380.
6 M. Rusu, V. Spoială, L. Galamb, în Materiale, VIU, Bucureşti 1962, p. 160163; S. Dumitraşcu, ln Ziridava, XI, Arad, 1979, p. 195-207.
7
D. Protase, op. cit., p. 44; M. Macrea, M. Rusu, în Dacia, N.S., IV, 1960, p.
201-209.
s D. Protase, op. cit., p. 19-20, 47-48.

I. II.

cuzino, in Materiale, VIII,
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vodă,

Bugeac, Murighiol)9 şi la sud de Carpaţii Meridionali in Vilcea
(Brezoi) 10•
In aceste spaţii, acest ritual de înmormîntare este pus pe seama influenţelor -sud-dunărene venite mai ales din lumea e. ină.
Tot aici se cuvine să amintim că practica de ocrotire a urnelor funerare în cutii-ciste sau rotonde de piatră se va continua sau mai exact,
va reapare în practica ritualurilor funerare la dacii din interiorul provinciei Dacia, în perioada romană şi PoSt romană. Mormintele din Transilvania descoperote la Cinciş, !ghiu şi Moreşti, sfat dovezi elocvente în acest
sens.
Judecind în acest context, descoperirea cistei de pe dealul Cetăţaua
de la Tăşad, reprezintă o verigă deosebit de importantă intre spaţii (Dobrogea şi Transilvania) şi timp (sec. V-III î.e.n. şi sec. II-III e.n.), legătură ce conferă descoperirii noastre un loc important în înţelegerea
continuităţii şi în domeniul spiritual, în cazul special al ritualurilor funerare.
Incepind cu a doua perioadă a epocii de fier (La Tene) dacii au trecut
la un proces de generalizare a incineraţiei. Tocmai în acest peisaj arheologic, care nu prezintă nici pe departe un tablou unitar ci cunoaşte o
diversitate mare de ritualuri, trebuiesc înglobate, ca repere noi şi descoperirile de la Tăşad, fie că cele trei obiective analizate sint sau nu morminte în înţelesul clasic al cuvîntului sau, mai plauzibil sînt numai cenotafe - monumente funerare ridicate în amintirea unor persoane care
au decedat şi ale căror oseminte se găsesc în alte locuri.
Din descoperirile funerare mai vechi sau mai noi aflate pe teritoriul
vestic al României (Oradea, Arad, Tăşad, Biharea), dar care prezintă analogii în tot spaţiul locuit şi stăpînit de populaţia dacică, rezultă şi o altă
observaţie logică. Aceasta ne permite să afirmăm că în ciuda unei mari
diversităţi rituale, în care însă nu se poate recunoaşte o anume preferinţă
teritorială (arie geografică) sau social-politică (triburi, uniuni), se poate
susţine, tocmai pe baza celor observate, o unitate de civilizaţie şi de spirituali ta te.

a D. Berciu, in Materiale, IV, Bucureşti, 1957, p. 281-317; M. Irimia, 1n PonConstanţa, p. 193-233; Ibidem, ln Pontice, II, Constanţa, 1969, p. 23-42;
D. Protase, op. cit„ p. 31.
10 D. Frotase, op. cit„ p. 19.

tice, I, 1968,
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QUELQUF.S PRATIQUFS RITUELLE-S
DES DACES DE L'~POQUE
PR~OMAINE
(Resume)

Au cours des recherches archeologiques entrcprises par la Musee de
Oradea dans l'habitat dacique du viUage Tăşad, departement de Bihor, on
a decouvert trois objectifs d'un caractere tout ă fait singulier que l'auteur considere etroitement lies â quelques pratiques rituelles.
Voilă ces objectifs:
1. Fosse cylindrique, profonde, au fond de laquelle on a trouve une
tasse typique de la poterie dacique (fig. 1-2).
2. Fosse ovale, peu profonde, ou on a entasse un grand nombre de pots
en argile, travailles ă la main ou ă la Toue (fig. 3).
3. Cassette de pierre ou on a mis, couches, deux pots d'argile (fig. 4-6),
Dans Ies fosses et dans la casette de pierre ou a trouve aussi des
fragments de charbon, des cendres mais pas de restes humains (d'ossements humains). Les vases d'offrande ont ete brtlles secondairement,
ecrases ou ebreches.
L'auteur presente une serie d'analogies qui prouvent que Ies objectifs decrits sont loin d'etre singuliers dans l'espace habite par Ies
daces. Ainsi, on connaît tout une ser ie de „tombes" certaines meme dans
le perimetre de la necropole, qui ne pas de restes humains (Oradea,
Murighiol, Poiana, Sighişoara); apparaissent, et ce n'est pas un cas isole,
des habitats dans le perimetre desquels on a decouvert des tombes isoIees (Poiana, Crăsani, Brad, Cugir, Ocniţa, Rişnov) ou, îl est vrai que
tres rarement, des tombes en cassettes de pierre (Buceag, Murigihiol,
Brezoi).
Les monuments deterres â Tăşad sont, probablement, des cenotaphes,
des monuments funeraires dresses â la memoire des personnes mortes
et dont Ies ossements se trouvent ailleurs.
1
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CONSIDERAŢil

ASUPRA PATRUNDERll
EMISIUNILOR ILLYRIENE
IN NORD-VESTUL DACIEI
IUDITA WINKLER

I. Date privind tezaurul de drahm e dyrrhachiene descoperit la Şimleu
Silvaniei în primăvara anului 1964. Pe virful dealului numit „Măgură",
pe terenul dat spre cultivare de către Ocolul silvic pădurarului I. Molnar,
s-au găsit, în timpul lucrărilor agricole, în primăvara anului 1964, circa
100 de monede de argint. Ajunse, ca jucării, pe mîna coplilor, ele s-au
risipit cu excepţia a 32 de piese, achiziţionate de dr. I. Sipos, medic din
localitate, care ni le-a prez.entat spre determinare. Toate sînt drahme de
acelaşi tip: Avers: Vaca cu viţelul spre stînga. Revers: Două patrulatere,
ornamentate cu linii încrucişate şi puncte. Atît aversul, cît şi reversul
sînt ştanţate necentralizat. Greutatea medie a monedelor era, înainte de
conservare, de 3,03 g (totalul 97 g); dntărite individual - după conservare - greutatea medie a scă.zut la 2,219 (total 92,99 g). Starea de convervare fiind bună şi medLocră, legenda aversului şi a reversului a putut fi
întregită pe fiecare piesă.
Monede similare au fos-t semnalate ca fiind descoperite în toamna
aceluiaşi an „la poalele dealului Măgura Şimleului. Tezaurul se compunea din vreo 40-50 de monede, depozitate într-un vas de lut, care a
fost distrus. Unsprezece piese au fost achiziţionate de Muz. Oradea şi
de Cabinetul Numismatic al lns-titutului de istorie din Cluj"1•
Tot pe dealurile plantate cu vii din jurul „Măgurii" (a magurai
szollc5 hegyekben), fiind descoperit în 1908 un depozit format din 72 de
emisiuni dyrrhachiene şi apolloniene 2, nu poate fi exclusă posibilitatea
existenţei şi a unui al treilea tezaur pe acelaşi teritoriu; cu atît mai
mult, cu cit, în epoca dacică, a existat aici o importantă aşezare, documentată prin diferite descoperiri arheologice 3 •
E. Chirilă şi colab„ in ActaMN, II, 1965, p. 645.
P. Harsanyi, 1n NumK, VII, 1908, p. 113-115.
3 Se cunosc: o aşezare şi o necropolă dacică; în două morminte s-au găsit, pe
lingă alte obiecte, monede romane republicane şi obiecte de podoabă dacice. M.
Moga, în SCIV, I, 1950, p. 131; z. Szekely, Săpăturile de la Leţ - Varhegiu, Tezaurul dacic de la Şimleu Silvaniei, !Bucureşti], 1951, p. 43-77; I. H. Crişan, în
SCSCluj, VI, 3-4, 1955, p. 146; idem, Ceramica daco-getică cu privire specială asupra Transilvaniei, Bucureşti, 1969, p. 276/299.
1

2
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Nr.
crt.

I

Legenda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
· 12
13
14
15

[A]PIET(l '2N1
MENIEKOE
[M]ENI[EKOE]
MENIEKO[E]
MENIEKOE
Idem
Idem
MENIEK[OE]
MENIEKOE
Idem
Idem
MENIEKO[E]
Idem
[M]ENIEKO[E)
ME[NIEKOE]

16
17
18
19
20
21
22
23

MENIEKOE
Idem
MENIEKO[E]
[M]ENIEK[OE]
[M]ENIEK[OE]
MENIEKOE
Idem
[ME]NIEKOE

24
25

:=:ENc.>N
Idem

26

Idem

27
28
30
31

Idem
Idem
Idem
EIJlANO[E]
<t>IJH"lN

32

Idem

29

I

Simbol

I

Legenda

In exergă strugure
Sus vultur

[ 6 YPJ-6A-MH-NO[E]
6 YP-AfA-0[loo]-NOE
[AYPJ-AP-Xm-cnoYJ
Sus pasăre
6YP-[D. 10-NY]-E lOY
Idem
[ 6 YP]-610-NY-EIO[Y)
Idem
[D. YP]-610-NY-[EIOY]
Idem
6 YP-D.10-{NY-E JlOY
Idem
6 YP-l610-NY-E ]IOY
Idem
[6 YP-6]10-NY-{ EIOY]
Idem
6 YP-610-[NYJ-EIOY
6 YP-6I[O-NY-EIOY]
Idem
D. YP-ll.I[O-NYJ-EIOY
ll YP-D. 1[0]-NY-EIOY
ln faţă femeie şi spice? A YP-KA/\[ /\oo-NOE]
Sus Nike; In exergă
fulger
I A YPJ-KA/H\oo-N{OE]
Idem
[AYPJ-KA-/\/\(1)-· N[OEJ
In faţă femeie
AYP- t\ Y-[KIE-]KOY
JlYP-AY-Kl[E]KOY
[A YP-/\ JY-KIE-K [OY]
Idem
[A YP-/\JY-KIE-K[OY] .
Idem
A Y[P-/\ Y-Kl]E-KOY
Idem
A YP- /\ Y-KIE-KOY
In dreapta faclă; în
exergă cline?
AY{P-<t>I-AooJ-TA
Pasăre
[AYP-DYP··]-DA
Boneta Dioscurilor, spic
şi faclă
A YP-[<l>It\]-t\1-.A
Sus pasăre; în exergă
cline
[A YP]-<t> I/\0-AA-[MOY]
Idem
A Y [P-<t>I t\0]-D.A- MOY
Sters
A YP-<t>lt\0 -[AA-MOY]
Pasăre
A \.'P-<t>I /\0-[AA-MOY]
ln exergă fulger
D. YP-APl-EJE-{NOE]
Sus, capul lui
Helios cu cunună
[ D. YPJ-ME-NI-[EKOY]
Idem
D. YP-ME[NI-EJKOY

I

· oo

I

Gre utatea Diametru
ln gr.
ln IDl!I

Ceka

lschlosser

2,84
3,33
2,96
3,19
2,91
2,77
3,00
2,90
2,93
3,23
2,99
2,88
2,87
2,74

19-17
16-16
17
16-15
17
17-16
17
17
17- 15
17 - 18
16- 18
17
16-17
16 - 15

3 16
318
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
322

90
30
70
116
116
116
116
116
116
116
116
116
110
154

2,90
2,70
2,97
2,75
2,90
2,83
2,90
2,93

17
16 - 18
17
17
17-16
15-16
16-17
17

322
322
325
325
325
325
325
325

154
154
175
175
175
175
175
175

2,59
3,24

16-19
17-20

331
360

272
228

3,17

17

361

248

2,82
2,18
2,98
3,07
2,72

18-17
17-1 8
17 - 18
17
17

362
362
362
362
376

261
261
261
261
62

2,90
2,99

18
16

438
438

197
197

94

""

.......

.. N
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Cele două loturi diferă şi în privinţa conservării legendei: între cele
toamna, legenda s-a păstrat în întregime pc patru piese4 (pe celelalte a putut fi intregită5), pe dnd dintre monedele descoperite primă
vara, numai una păstrează legenda în întregime atît pe avers, cit şi pe
revers. Această deosebire ar putea servi, de asemenea drept indiciu al
apartenenţei descoperirilor la două depozite.
Dar confruntînd cele 11 piese descoperite în toamna anului 1964 cu
cele achiziţionate primăvara de dr. Sipos, se constată că ele au fost
emise, cu excepţia unei piese (vezi anexa 1, Ceka, nr. 353), de aceiaşi
magistraţi, iar greutatea medie a monedelor descoperite toamna (3,103 g)
o depăşeşte numai cu 0,073 g pe cea a monedelor descoperite primă
vara (3,030).
Examinînd considerentele pro şi contra, am acordat prioritate idengăsite

tităţii magistraţilor:

Nr. piese lor dcscopente
Numele maglstratulu1

1. Meniskos Dionnysiou
Lykiscou
2.
" Philodamou
3. Xenon
4. Meniskos Kallonos
5.
Philo ta
Arhippou
6.
„
7.
Agathionos
8. Philon Menlskou
9. Xenon Purba
10. Xenon PhilHa
11.
Agathionos
" Aristenos
12. Silanos
13. Aristion Damenos

Pnmllvara

Toamna

To!nl

10
6
4
3
1
1
1
2
1
1

4
1

14

2
1
1

1
1

1
1

Total

32

7
4
3
3

2
2
2
2
1
1

t

1

11

43

La cele de mai sus, trebuie adăugată şi coincidenţa simbolurilor: ,,-uJ.tur6, corb =pasăre7 , cîine şi faclă8 • Se pare deci că un bulgăr de pămînt,
ce cuprindea o parte din tezaur împreu nă cu fragmentele vasului în
care a fost ascuns, a putut fi deplasat de plug şi s-a scurs „la poalele
dealului", unde a fost descoperit toamna.
4

5

E.

Chirilă

Ibidem,
G Ibidem,
7
Ibidem,
8 Ibidem,

... , tn ActaMN, II, 1965, p. 645, nr. 1, 4, 10, 11.

nr. 2-3, 5-9.
nr. 1-2.

nr. 4-7.
nr. 10-1 1.
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Un fenomen similar a avut loc şi la Sălaşuri; acolo prin săpături
de verificare s-a dovedit că pe un teren în pantă monede dintr-un depozit monetar au alunecat, purtate de plug, la o distanţă relativ mare9•
II. Examinarea comparativă a eşalonării pe magistraţi a emisiunilor
illyriene descoperite în tezaure. Confruntînd compoziţia celor două tezaure de drahme găsite la Şimleu Silvaniei10, se constată că, la un număr
aproape egal de piese (32 şi 30; vezi p. 95 işi Anexa 1, p. 112) numai
patru tipuri sînt reprezentate atît în descoperirile din 1964 cit şi în
cea din 1908.
Pentru a lărgi baza de cercetare a pătrunderii drahmei illyriene în
nord-vestul Dacici, am luat în studiu alte opt tezaure publicate de specialişti11 , determinîndu-le după lista magistraţilor stabilită de H. Ceka12,
iar pentru a stabili dacă nord-vestul, a avut o situaţie diferită sau identică cu restul Daciei, am confruntat eşalonarea pe magistraţi din tezaurele respective cu cea din şase depozite descoperite în alte părţi ale
Daciei.
Tabelul 1

T ezaure cu 1lrahme dyrrhaciene descoperite în Dacia Ja :

„„...
::l

nr.

Ceka,

• <.>

Gi

o

::l~

:;!li ~o
o
6 .
"'.
::i "'
>~

„c: oiE„
>

-d

o"'

Cil;,

i31?
„_

"
"..i
ou:i
·<i~
'O'°
I>

>~

d

°'" ~i

-::s

t:I~

s

1

ui

>

Ul

cs

§~

I/}~

::l

:::l~

Ul"

:Ol

~Cil

~-o

Numărul

22
23
26
28
34
35
38
43
45
47

.„

"
o ~~ "„
" o
.o ijlCll
"" . „
.o
~

>

·a·2
~c: _
e-c„
-"
f< :r:
0~

„„.o

'O

::l

<?

a-o

o:;.;!.

.,.„

„....o
d

~tri

!llrl.

„

.o

...o

'O

:;,,;" " -S -d:S
<>U

C!
::l

~i:i

„ §. ....
~!li
..J"' „"'
:r: :.;!. a~

~l!l

f:;~

-....„
o
f<

pieselor

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

54

1
1
1
1

1
1
1

56
57

2
3

2
3

()1

1

1

Şt.

Molnâr - I. Winkler, în A ctaMN, II, 1965, p„ 270-272.
Monedele descoperite in primăvara şi ln toamna anului 1964 au fost tratate
ca formind un singur depozit monetar.
11 Cadrul acestul articol nu permite un studiu exhausti\r. Descoperirile izolate
de drahme illyriene nu influenţează eşalonarea pe magistraţi a monedelor cunoscute din tezaurele aflate in nord-vestul Daciei.
12 H. Ceka, Questions de numismatique illyrienne, Tirana, 1972, p. 184-199.
(Lista întocmită de cercetătorul albanez e cea mai completă.)
10
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Ceka, nr.

....

„
·;:i .
„> :>,;„
:> c;
~cg
....
.....
o
"'....
.o
„_ 'OI! o„> ;:§'
....as -;:..:;
'O"' (/) ;E "' „
,;:; ic;
:9
o"'
""''"'„ gru
:>O
;,..s
„„
::1""
;::i
ou
"8~ ·< .o
:><
.„
o
*iii
o . 6 . >
s::
,,,.
-a .
s::
ase
c
:e-o
„
:> ?,; „..;
„
o„ oo „„
-::s
a
...:i::s
-::s
-::s
:> ... U)..; >..; a.a :e~
... : ... e;i..;
E=i:i:
P. ...

„s:: oi'E„
... >

'O.

„(/)

d"'

::::~

lb

U)

'O

... 'O

"'(/)

J:l

'O

::I.

-'O
-::i

~-a

ur~

Numărul

li}...

'O

...o

•.t;

'O ....

~:X:

-'O
~::s

!"' ...

I

-„"
o
!"'

pieselor

1

1

65
66

2
2

2

71

1
1

64

72
73
74
75
76
94
101
103
105
109
113
120
127
142
147
162
164
166
167
168
172
175
176
179
181
190
191
193
194
196
197
198
199
201
208
212
213
214
228
230
246
7 - Studll

2

1
1

1
1

1

2

2
2

1

1

1
5

1

2

2

1

1
1

1

1

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

3

1

1

1

1
1
1

2

3

1

4
2
3
2
1

1

4
2
1
1

1
1

1

1
1
2
1

1

1
1

1
2

1
1
2

10
1
3

11
1

1
4
3

ş1 comunicări.

5
2
1
4
5
2
1
1

1

2

2

1
1

l

1

2

1
1
V-VI.
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Ceka, nr.
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„„
::i"Z „_
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„
g-o oE . .g,j -::i
~(?

'tl

(J •
'tl

'O

:>~ Ul~ >.;?. i=l-

„s:: GÎ'2„
>

~ :::lO?
>
o Ul :cil
.u
.c . ~t/l

~~

§-o

250
252
256
260
274
275
276
282
286
287
290
295
301
304
305
306
307
310
316
317
318
320
322
323
325
329
330
331
333
342
348
351
353
356
357
360
361
362
363
365
369
371
372
373
376

I

1

O>

~>

~

...."' ~R „ "'
.,,„
::10
_„ ::i""
„ ::i<
OSS::
Ul

't).C

..... 'O

t/l

§-o ~'°
o:~

ur.i?. ~~ ur.i?.

Numărul

„
....

GÎ

ca Ul

„ „
.o
„..."'o :l!lC:.
o
„„f! :tl:S
-ti:S
~lll

ă1

~u

...a

,J:.;; O-

s::

::1-Q

~..;

„:I

~lll

<I-O

~.;?.

1

2
1
2
1

1

1

2

1
1
2

2

1

1
4
4

1
1

3
2

1
2
1
2

1

2
1
1

1
1

6

6

1

1

14 18
1
69 10
224 41
78 29

1
3
1

1

2
3

1

11

4

20
56

5
20
3

1l

143 38

35

15
1

1
20

5

71 21

1

2

2
2
14
3

3
7

7

6

3
9

1
3

3

4

1
2
1

1
1

1

2

1

1

1
4
5

125

1

2
2
1
1
30
2
18
44
69
166
18
3
3
1

1
1

8

2

5 9
25 12
28 16
72 41
10 3

1
3
6
35
5

1
2

1

2

1
4

4
1

3
3
1
1

3

1
15

1

2

1

1
1
9

1

1
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1
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37(')
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1
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1
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2
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o
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1
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5
2
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o
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Ceka, nr.

§

:i:
Numărul

Tocite

1
3

1

1

1
3

1

2

1
1
1

1

419

Imitaţii

1

1
1
2
1
1

383
384
387
394
411
412
422
425
431
433
436
438
439
441
444
449
450
451
453
454
457
458
459
460
Cf. 44-46.
Cf. 84-82.
Cf. 168-181.
Cf. 272.
Cf, 293-296
Cf. 302-314.
Cf. 316-317.
Cf. 353-355.
Cf. 353-357.
Cf. 353- 363.
Cf. 372,22.
Cf. 430, 376
Cf. 441.
Cf. 444-459.
Barbarizate

pieselor

1
1

1
3
1
111
1
8
13
2
2
9
3
1
3
2
1
2
1
2
1

1

2
1
84

1
7

7

8

1

2

2

2

1
3
2

1
1

2
9

1

2
8
2

1

2
1
2

1
3

2
1
2
1

2
1

1

1
1
2
1
1

1

1

1

1

1

4
2
1
3
12
5

1

2

1

1

3
27

4

1

3
2

Total
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1
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2
2
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2
1
2
3
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33
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9
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1
2
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X
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8
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1
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1
1

1
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1

1
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1
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3
2
1
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I I I I I I I
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46
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1
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După cum reiese şi din tabele, cinci dintre depozite cuprind monede din Dyrrhachium (Somcşu Cald, Voivodeni, Hilib, Şimleu Silvaniei,

1964; am inclus aici şi Viişoara, avind o singură emisiune din Apollonia),
trei numai din Apollonia (Beiuş, Baia de Criş şi Sacalasău; tabelul 2), iar
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2. Maria Chiţescu, in SCN, IV, p. 355-359.
3. J. G. Seidl, în AKllG, II, I, II, 1849, extras 2, p. 34; idem, XIII, 1, 1854, p.
321, extras 5, p. 83.
4. Vezi tabelul 1, nr. 13.
5. Vezi tabelul l, nr. 8.
6. Vezi tabelul 1, nr. 4.
7. Vezi t abelul 1, nr. 9.
8. P. Harsânyl, NumK, VII, 1908, p. 143.
9. Vezi tabelul 1, nr. 7.
10. Vezi tabelul 1, nr. 10.
11. Vezi tabelul 1, nr. 11.

1. Vezi tabelul 1,

După

cum reiese

şi

din tabele, cinci dintre depozite cuprind moCald, Voivodeni, Hilib, Şimleu Silvaniei,
1964; am inclus aici şi VUşoara, avind o singură omisiune din Apollonia),
trei numai din Apollonia (Beiuş, Baia de Criş şi Sacalasău; tabelul 2), iar
nede din Dyrrhachium

(Someşu
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celelalte (Dieci, „Lunca", Şimleu Silvaniei, 1908, Tisa, Drăgeşti, Pianu
de Sus şi Tileagd), piese emise în ambele oraşe illyrice (vezi anexa 1).
In unele dintre depozitele de mai sus, pe lingă emisiuni illyriene, s-au
găsit tetradrahme thasiene13, denari romani republicani1 4 şi imperiali15,
precum şi obiecte de podoabă specifice populaţiei daco-geticet6•
Abundenţa drahmei emise în Apollonia şi Dyrrhachium în deseoperirile din Transilvania a fost r€marcată încă in secolul trecut de
J. G. Seidl, care a relevat faptul că cea mai mare parte a colecţiei de
drahme illyriene a Cabinetului imperial de la Viena a fost completată
prin descoperirile de la Sebeşul de Sus (Felso Sebeş, 1835), Nădăşelu
(Magyar Nadas, 1845) şi Baia de Criş (Korosbanya, 1850). Potrivit pă
rerii sale, prezenţa drahmelor în Dacia indică existenţa unor legături
cu coasta illyrică cu mult înainte de 106 e.n., legături care se datorau
„fără îndoială" bogăţiei în aur a Daciei17• Descoperirile monetare s-au
înmulţit în decursul celor 13 decenii, azi se cunosc circa 12 OOO de piese,
provenite din peste 80 de tezaure şi descoperiri izolate , a căror importanţă pentru cunoaşterea vieţii economice a Daciei preromane a fost
scoasă în evidenţă în studiile istoricilor şi ale numismaţilor 18 •
1a Hllib, Pianul de Sus, Tisa şi Viişoara, vezi Anexa 1.
14

Vezi p.

15 Hunedoara, Tisa (vezi Anexa 1).
18 DrAgeşti şi Someşu Cald (vezi Anexa 1).
11 J. G. Seidl, în AK/jG, IX, 1853, extras 3,

p. 85-86.
ia C. Gooss, 1n AVSL, XIV, 1877, p. 71-72; Gr. Tocilescu, Dacia fnai.nte de
romani., Bucureşti, 1880, p. 495-496; C. Moisil, tn BSNR, XV, 1920, p. 76; Idem, în
CrNA, XVI, 1942, p. 71; idem, tn Balcania, VII, 1, 1944, p. 3-4, 20-21; 0. Gohl,
1n NumK, ~XI-XXII, 192~-192~, p. 7:-8, 11; V. Pârvan, Getica, . l!ucureşti, 192Ş,
p. 72-74, 509-560, 610-617, B. Mitrea, m EDR, X, 1945, p. 79-99, idem, în Seri,
II, 1958, p. 27-33, 78-90; idem, 15 ani de activitate numismatici! fn Republica Populară Romctnia, bibliografie, in SCN, III, 1960, p . 605-607; idem, ln Unitate şi. continuitate fn istoria poporului român, Bucureşti, 1968, p. 55--62; idem, Bibliografia
numismaticii româneşti ... , in SCN, IV, 1968, p. 470-472; V, 1971, p. 402-404; Vl,
1975, p. 263-267; VII, 1980, p. 174-179; idem, 1n Apulum, IX, 1971, p. 177-203;
idem, în SCN, V, 1971, p. 21- 38; Ero. Condurachl, in Balcania, VII, 1944, l, p. 2829; I. Winkler, SCŞCluj, VI, 1955, 1-2, p. 40-43, 55-56, 110-117, 118-121; IstRom,
I, 1960, p. 248, 255--258, 317; C. Buzdugan, in SCN, IV, 1968, p. 44; E. ChirilA, fn
Apulum, VII, 1968, p. 123-143; Oct. Luchian, in SCN, V, 1971, p. 364; H. Daicoviciu, Dacia de la Burebi.sta la cucerirea romană, Bucureşti, 1972, p. 17, 63, 112, 191,
195-197; C Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973, p. 214, 352, 369, 406; C.
Popilian, in Hi.storica, III, 1974, p. 43-64; M. Babeş, in Dacia, XIX, 1975, p. 131132 (menţionează o lucrare ineditA a lui G. Pocnaru - Bordea, despre circulaţia
monedelor din Apollonia şi Dyrrhachium in Dacia preromană şi regiunea Dunării
de jos); I. Glodariu, Daci.an Trade wi.tk the Hellenistic and Roman World ... , BAR
Supplementary Series 8, 1976, p. 47-49, 233-241; I. H. Crişan., Burebista şi epoca
sa, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1977, p. 46, 177, 312. 315; E. Chirîlă
- M. Barbu, in Ziridava, XI, 1979, p. 141-145; XII, 1980, p. 97-99; E. Chlrilă A. Rusu, în ActaMPorolissensi.s, IV, 1980, p. 69'-76; V. Mihăilescu - Birliba. La
monnaie romaine chez les daces orientau:r:, Bucureşti, 1980, p. 29-30, 236.
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Cu toate că multe depozite monetare s-au risipit înainte de a fi
fost studiate de specialişti 19, informaţiile sumare ce ni s-au păstrat permit
lotuşi anumite deducţii cu privire la comerţul întreţinut de Dacia cu
cei care vehiculau drahma illyriană în sec. II-I î.e.n.
Peri o ad a p ă t r un de r ii în nordul Dunării de jos a monedelor emise în Apollonia şi Dyrrhachium a fost stabilită numai cu aproximaţie; avîndu-sc în vedere că ele au fost emise masiv în sec. II i.e.n.,
s-a acceptat unanim că au ajuns în Dacia înaintea denarului roman republican, a cărui pătrundere se poate fixa în jurul anului 100 i.e.n.20•
Tezaurele mixte de drahme şi denari romani republicani oferă indicii referitor la data ieşirii din circulaţie în Dacia a drahmei illyrlene.
Din cele 16 depozite analizate, şapte se încadrează în această categorie
a tezaurelor mixte:
Locul
descoperirii

Hilib
Drăgeşti
Beiuş

„Lunca"
Tisa
Someşu

Cald
Hunedoara

Nr. monedelor
romane republ.

1
3
21
SE

833
120

988

Data

tlnală2l

87 i.e.n.
85 l.e.n.
73 t.e.n.
54 l.e.n.
43/42. 31 î.e.n.
42 te.n.
42 l.e.n.

Nr. total
al

monedelor

102
136
82
53

936
465

1013

Luînd ca reper data monedei celei mai recente a tezaurelor de mai
sus, putem preciza că drahma illyriană a circulat relativ intens pînă
19 Numeroase tezaure s-au risipit inainte de a fi studiate de specialişti, vezi
I. Glodariu, op. cit., p . 233/1-2, 234/10, 15, 19, 20, 235/29-30, 35, 36, 41 ş.a.
20 Discuţia despre data pătrunderii denarului roman republican în Dacia nu
este încheiată: V. Pârvan, Getica, p. 610-612; M. Macrea, ln AISC, II, 1933-1935,
p. 163; Idem, 1n RIR, XVI, 1946, p. 202; C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucureşti, 1944, p, 59; idem, 1n IstRom, I, p. 275; B. Mitrea, în EDR, X, 1945,
p. 124; idem, in SCN, II, 1958, p. 183, 195, 196; idem, în Unitate şi continuitate ... ,
p. 53-62; O. Floca, Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice, Bucureşti,
1956, p. 24; I. Wlnkler, în SCŞCluj, 1955, p. 24, 46; idem, tn JNG, 17, 1967, p. 133137; Jdem, în BSNR, 1980, p. 115; C. Preda, op cit., p. 345-349; II. Daicoviciu, op.
cit., p. 97; 195, 198; I. H. Crişan, Burebista ... , p. 175-177; M. H. Crawford, 1n JRS,
67, 1977, p. 121-123; Maria Chiţescu, ln SCN, VII, 1980, p. 63-64; Gh. PoenaruBordea şi O. Stoica, in SCN, VII, 1980, p. 79-80; V. Mihăilescu-Blrliba, op. cit., p.

64-74, 236-237.

21 După cronologia stabilită de H. A. Grueber, Coins of the Roman Republic
in the British Museum, L ondra, 1910. Pe lîngă tezaurele studiate, mai există in Da-

cia şi alte depozite monetare în care drahma illyriană se găseşte alături de denari
romani republicani şi tetradrahme thasiene, dar şi între acestea, la majoritate data
!inală se plasează in prima jumătate a secolului I. t.e.n. De exemplu: Bobaia: 8070 t.e.n.; Derna: 79 î.c.n.; Fundeni: 77 î.e.n.; Căpreni: 75 î.e.n.; Hunedoara: 73
t.e.n., Cernatu de J os: 42/36 î.e.n.; Dolj: 32/31 t.e.n. Pentru bibliografie, vezi la I.
Glodariu, op. cit.

https://biblioteca-digitala.ro

104

22

în jurul anului 40 i.e.n. 22• Constatarea concordă cu afirmaţia lui H. Ceka,
potrivit căreia în 50 şi 49 î.e.n. atelierele din Apollonia şi Dyrrhachium
erau încă în plină activitate. Se ştie că, aliat cu Pompei, Dyrrhachium a
pierdut dreptul de a bate monedă după victoria lui Caesar, în timp ce
Apollonia continua emiterea monedeforll 3 . Tezaurele din Dacia nu .cuprind însă tipul emis după 48 î.e.n., ceea ce arată că în a doua jumă
tate a secolului I i.e.n. comerţul - în descreştere - cu oraşele de pe
coasta Adriaticii se făcea fie prin intermediul emisiunilor mai vechi, fie
prin al denarului republican.
Mai dificilă decît stabilirea perioadei de ieşire din circulaţie a emisiunilor illyriene este fixarea datei la care a început pătrunderea lor
în Dacia. Singurul punct de reper în această privinţă îl constituie tezaurele găsite în Albania la Durresit (=Dyrrhachium), Lezhir24 şi Jubices25, care se încheie între 250-150 î.e.n. Urmărind numele magistraţilor reprezentaţi în aceste tezaure (vezi Anexa, p. 114-116), am constatat că numai reversul unuia dintre tipurile emise în Apollonia şi opt din
cele emise la Dyrrhaohium se găsesc în cite un exemplar, şi în tezaurele din Dacia.
Tipuri comune tezaurelor din Dacia

şi

Albania

Ceka, nr.
Tisa

Someşu

Cald Dieci Lezhir Durrcsit Jubices

Apollonia

99

· +

+

+

D y r r h a ic hi u m

+

26

+

28
35
38

43
45
317
419

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

Dintre <tipurile din tezaurul de la Durresit (emise între 325-250
i.e.n.) şi Jubices (250-150 î.e.n.) nu avem nici un exemplar din emisiunile dyrrhachiene.
22
Moneda lui Marcus Antonius descoperită la Tisa nu este concludentă, deoarece aceste emisiuni au rămas 1n circulaţie plnă în sec. II e.n.: dealtfel, tezaurul
cuprinde şi monede din epoca imperială; vezi in Sargetia, VII, p. 1970, p. 39-42.
23 H. Ceka, op. cit., p. 43-44, 103-105.
4
:
H. Ceka, in lliria, I, 1971, p. 85-86.
zs H. Ceka, ln Jliria, I, 1971, p. 96-101.
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Dintre ce'le reprezentate în depozitul tle la Lczhir cuprinzînd emisiuni din 250-200 î.e.n., se găseşte cîte un exemplar în tezaurul de la
Tisa şi Someşu Cald, iar în cel de la Dieci şase piese. Numărul mic de
tipuri identice din aceste tezaure descoperite în Albania şi cele din Dacia arată că vehi<cularea spre nord-est a drahmelor illyriene trebuie plasată după anul 150 î.e.n. Din rezumatul lucrării lui H. Ceka, nu se poate
deduce pe ce se întemeiază cercetătorul albanez cînd afirmă că drahma
illyriană işi extinde sfera de circulaţie spre Dunărea de jos abia în sec.
I î.e.n. 26•
Dacă dintre tipurile din trei tezaure descoperite în Albania există
puţine în România, dimpotrivă, in 13 depozite monetare aflate la nordul Dunării de jos, dintre 129 magistraţi pe care i-am identificat (tabelul I), 16 sînt reprezentaţi printr-un număr mare de piese (Ceka, nr.,
193, 316, 318, 320, 322, 325, 331, 353, 357, 360-363, 376, 438. 444).
- Numărul drahmelor cu legenda Meniskos Dionisiou (Ceka, nr.
320) se ridică la 375 de exemplare; monedele acestui magistrat ocupă
primul loc din punct de vedere cantitativ în tezaurele de la Viişoara,
Hilib, Voivodeni, Pianul de Sus şi. Şimleu Silvaniei, 1964.
- Drahmele cu legenda Meniskos Lykiscou (Ceka, nr. 325) sînt reprezentate în aceleaşi tezaure printr-un total de 249 de monede.
- Pe locul următor se plasează, pe baza numărului de piese - 166
-, tipul X enon Philodamou (Ceka, nr. 362); dar icu excepţia celor două
tezaure de la Şimleu Silvaniei el nu mai ocupă al treilea 'loc.
- Cele 128 de drahme cu numele lui Meniskos Kallonos (Ceka, nr.
322) sînt cuprinse în şapte depozite m onetare.
- Numele magistratului Meniskos Philota (Ceka, nr. 331) figurează pe 125 de monede, existente în proporţii diferite în opt localităţi.
- In nouă depozite sint reprezentate emisiunile cu legenda Meniskos Arhippou, (Ceka, nr. 318), numărul lor se ridică la 114.
- Cele 113 drahme cu legenda Philon Meniskou (Ceka, nr. 438)
provin din opt tezaure.
- 69 de monede cu legenda Xenon Phillia (Ceka, nr. 361) se repartizează pe opt depozite monetare.
- Piese în număr de 49 cu numele lui Meniskos Agathionos (Ceka,
nr. 316) se găsesc în cinci tezaure.
- Cele 44 de piese cu legenda Xenon Purba (Ceka, nr. 360) fac
parte din şapte tezaure.
- Piesele cu numele magistratului Xenon Agathionos (Ceka, nr.
353) apar numai în patru tezaure, totalizînd 30 de monede.
:.'6 H. Ceka, in lliria, I, 1971, p. 101; celelalte lucrări ale cercetătorului albanez
nu mi-au fost accesibile. Faţă de data tîrzie a pătrunderii drahmei illyriene în Dacia s-au ridicat obiecţii: B. Mitrea, în Apu.lum, IX, 1971, p. 184-185; G. Popilia n, in
Historica, III, 1974, p. 59. Vezi şi nota 18.
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Tipurile care nu depăşesc cifra de 20 se găsesc în proporţii diferite în maximum şase tezaure.
Datele de mai sus relevă existenţa unei concordanţe în structura
depozitelor cu emisiuni dyrrhachiene, în sensul că unsprezece tipuri
datind după 150 te.n. se găsesc în proporţie mare atît în descoperirile
provenite din nord-vest, unde ele reprezintă + 790/o (499 din totalul de
628 de piese de la Someşu Cald, Voivodeni, Şimleu Silvaniei 1964 şi
1908, Drăgeşti şi THeagd}, cit şi în descoperirile din alte regiuni ale
Daciei unde se ridică la 880/a (940 din 1 067 de monede ce constituie efectivul depozitelor de la Viişoara, Hilib, Pianu de Sus şi Hunedoara).
Faptul că în şapte tezaure acelaşi tip deţine primul loc reflectă realitatea pătrunderii concomitente în aceste ţinuturi a comercianţilor illyrieni.
Este semnificativ că in fiecare dintre tezaurele cuprinse în tabele
(vezi p. 96-99) un număr mic de tipuri constituie un procent mare din
totalul monedelor a căror stare de conservare e foarte bună sau bună.
Compoziţia tezaurelor recent publicate se menţine în aproximativ
aceleaşi limite; astfel, de exemplu, în tezaurul de la Basarabi (jud. Dolj)
tipurile Ceka, nr. 318, 320, 322, 325, 331, 362 şi 438 însumează 245 din
314 monede; in descoperirea de la Deva, Ceka, nr. 316, 318, 320, 322,
325, 331, şi 362 65 din 101.
Situaţia emisiunilor din Apollonia nu diferă prea mult de cele din
Dyrrhachium în privinţa proporţiei în care sînt reprezentaţi magistraţii
monetari: 28 din totalul de 136 (220/0) (tabelul 2), faţă de 129 din 462
(28%) (tabelul l); în fiecare dintre tezaurele cu drahme apolloniene predomină însă un alt tip. Cu toate acestea numărul magistraţilor monetari care apar în mai multe depozite monetare cu peste 12 piese este
relativ mare:
- Ariston Ainea (Ceka, nr. 24), reprezentat în cinci depozite monetare cu un total de 62 de piese (ocupă primul loc în tezaurul de la
Beiuş).

- Timen Damofontos (Ceka, nr. 115) cu 59 de emisiuni, în şase
tezaure (predomină in depozitul de la Drăgeşti).
- Niken Autoboulou (Ceka, nr. 88), cu 55 de monede, tot în şase
descoperiri (primul loc în tezaurul de la Sacalasău).
- Agias Epikadou (Ceka, nr. 3), însumează în opt depozite 52 de
piese (primul loc în tezaurul de la Baia de Criş).
- Nikandros Andriscou (Ceka, nr. 83), cu 41 de piese, în cinci depozi te monetare (primul loc în tezaurul de la Tileagd).
- Xenokles Haircnos (Ceka, nr. 91) cu acelaşi număr de monede,
în opt depozite (primul loc în tezaurul de la Pianu de Sus).
- Ariston Lusenos (Ceka, nr. '27), cu 30 de monede, în nouă tezaure.
Numărul celorlalte tipuri, reprezentate prin mai puţin decît 12 piese,
variază de la un tezaur la altul.
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Cele şapte tipuri ce însumează 316 piese se repartizează însă
spre deoscibire de cele dyrrhachiene - inegal: în nord-vest ele constituie 860/0 din totalul monedelor din Apollonia, iar în celelalte regiuni
ele ajung numai la 460/o. Rămîne deci ca trăsătură comună a emisiunilor illyriene din depozitele descoperite în Dacia numai faptul că nucleul fiecărui tezaur e format dintr-un număr mic de tipuri.
III. Concluzii. Din cele de mai sus rezultă că pătrunderea masivă a
drahmei illyriene nu poate fi plasată înainte de începutul perioadei în
care au activat magistraţii monetari ale căror emisiuni constituie nucleul tezaurelor. Circulaţia lor în Dacia se încadrează deci într-un interval de apr oximativ 100 de ani {circa 150 î.e.n. - circa 40 î.e.n.), ~n
care numărul pieselor vehiculate spre nordul Dunării de jos a cunoscut inevitabil oscilaţii dependente de intensitatea relaţiilor comerciale.
In problema originii etnice a negustorilor care s-au servit pentru
plăţi de drahma illyriană , se pot face unele deducţii pe baza compoziţiei tezaurelor, respectiv a emisiunilor de altă provenienţă decît cea
illyriană 27 , coroborate cu informaţia din Titus Livius, XLV, 43, unde se
arată că în tezaurul capturat de romani de la regele Genthios, erau
„27 }iv.r e de aur, 19 livrre argint, 13 OOO de denari romani republicani
şi 120 OOO de monede de argint illyrice" 28 , ceea ce dovedeşte că denarul
roman republican era deja încetăţenit în IUyria în 167 î.e.n., dată, după
care s-a impus tot mai mult în circuitul economic. Se poate admîte,
aşadar, că nu numai depozitele formate exclusiv din dralune provin de
la comercianţii de pe coasta Adriaticii, ci şi acelea în care s-au găsit
denari romani republicani.
In privinţa formării lor, trebuie făcută distincţie între tezaurele constituite din drahme illyriene şi denari romani republicani {vezi p. 103),
care reprezintă probabil sume realizate prin una sau m ai multe tranzc:cţii, şi depozitele constînd din drahme illyriene asociate cu tetradrahme thasienc, denari romani imperiali29 şi obiecte de podoabă dacice30, depozite rezU'ltate din acumulări succesive de mai lungă durată
pe teritoriul Daciei.
Primul cercetător, J. G. Seidl, care a încercat să dea un răspuns
la întrebarea cc produse căutau illyrienii în Dacia a emis teza despre
comerţul cu aur31• Este însă puţin probabil ca în epoca La Tene, cînd
în Dacia lipsesc obiectele de aur 32, să fi existat un comerţ cu acest rmeVezi notele 13-16.
H. Ceka, Questions . .. , p. 33, nota 27.
29 Vezi notele 13 şi 15.
ao Ve7J nota 16.
31 Vezi nota 17.
32
R. Paribeni, Optimus Princeps, I, Messina 1[1926), p. 320, exprimti părerea
27
28

că

minele de aur erau probabil proprietatea regelui dac.

a fost acp. 213; V. Christescu,
Popescu, ln Materiale,
alte cauze care au putut determina lipsa
Această părere

ceptată şi de alţii: C. Daicoviciu, în AISC, III, 1936-1940,
Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 22-23; D.

II, 1956, p. 243- 245, 246, nota 1, expune
aurului în La Tene-ul dacic.

şi
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tal. Recent numismatul englez M. H. Crawford a for mulat părerea că
drahmele din Dyrrhachium şi Apollonla „au putut fi dobîndite în schimbul unor mari cantităţi de sare de care aveau nevoie păstorii de pe teritoriul de astăzi al Albaniei" 33• După cum s-a relevat încă în secolul
trecut, sarea era unul din produsele ce se exploatau cel mai uşor şi avea
multă căutare în lumea ant'ică. Dar pînă în prezent nu s- au găsit tezaure în număr marc cu drahme illyr iene in regiunile bogate în sare3',
din centrul Transilvaniei ci, d~mpotrivă, în nord-vestul, sud-vestul şi
sud-estul Daciei 33, regiuni lipsite de saline; ceea ce sugerează ideea că
erau căutate în primul rînd produsele agro-zootehnlce. Nu poate fi însă
exclusă nici posibilitatea ca şi producătorii de sare să f i difuzat drahma
oraşelor illyrice în celelalte regiuni ale Daciei.

ANEXA
T ezaure monetare determinate pe baza listei întocmite de H. Ceka*
Baia de

Criş

Ceka,
nr.

(Korosbanya),
AKoG,
extras, 2,
p. 34, nr.

83.
88. AKoG, 91.
extras, 98. 5 p . 83, 104. nr.
115. =

7.
8.
9.
10.
5.
ill.

4.

5.
6.
7.

Apollonia
3.
8. 24.
27. 31. 75. -

1.
2.

l.

2.
3.

3.
4.
6.

Beiuş

(jud. Oradea)
SON, IV,

Apollonia
3. 24. =

p. 359, nr.
5.
1.

33 M. Babeş, Colocviul romdno-britanic „Dacii şi locul lor în istoria Europei
în vremea lui Burebista" (prezintă rezumativ comunic~rile ţinute), in SCI VA, 31,
1980, 4, p. 646.
3 4 Vezi harta întocmită de M. Rusu, in vol. Relations between the Autochthonous Population and the Migratory Populations on the Territory of R omania, Bucu-

reşti,

1975, p. 146, fig. 4.
as I. Glodariu, op. cit., Clg. 13.

• Hassan Ceka, Questions de numismatique lllyrienne, avec un catalogue des
monnaies d'Apollonie et de Durrhachium, Tirana, 1972, III. Index general des noms
de personne figurant sur les monnaies d'Apollonie et de Dyrrhachium, p. 183-199
(traducerea după lucrarea cu acelaşi titlu apărută la Tirana in 1965).
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=

27. =

6.

71.

84. =
88. ==

2.
3.

72. ==

91. =

7.

==

115.

4.

Dieci (Deecs), jud. Arad
Apollonia

NumK, VII,
p. 110-113, nr.

17. =
18. ==
22.

61.
65.

==

=
=

2.
1.

166.

3.

167.

4-5.
6.

jud. Hunedoara
Ceka,
nr.
73. ==
89. ==
111. ==
113. ==
117. =

8.
7.
9.
10.
11.

Dyrrhachium

22. =
26. =
28. =
34. =
35. =
43. =
45. =
Cf. 44-46.==
47. =
54.

=

56. ==
57. =
61. =
64. =
Cf. 64, 82.=
66. =

73.
74.
76.
103.
105.
109.
113.
127.
142.
147.

14.
15.
19.
21.

20.
16.

22.
18.
17.
26.
23, 27.
25.
24.
30.
29.
31.

=

==

==

==

==

==

=

==

=
==

=

==

32.
33.
34.
36.
35.
37.
38.
41.

40.
12.
42.
43.
44.
45.

Ceka,
nr.
168. =
176. =
179. =
193. =
194. ==
196.

=

46.
47.
48-49.
50-53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67-68.
69.
70-71.
72-75.
76.

198. =
199. =
208. =
212. =
213. ==
228. =
250. =
252. =
260. ==
275. =
282. =
286. =
287. =
290. =
304. =
305. =
306. =
77.
307. ==·
78.
79.
310. =
cf. 302-311.= 80.
Of. 302-314.= 81.
348. =
82.
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Ceka,
nr.

Ceka,
nr.
365.
369.
371.
372.
383.
384.
387.
394.
411.
419.
425.
431.
441.

=
=·
=
=

=

=
=
=
=
=

=
=
=

444. =
450. =
451. =
453. =
444-459.
459. =
460. = ·
Drăgeşti,

=

83-84.
85.
86.
87.
88.
28.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96-97.
98.
99-100.
101.
102, 104.
103.
105.

jud. Bihor

3. =
24. =
27. =
88, 3. =
83, 96. =
88. 88,3. =
91. =
98. =
104. =
115. =

IV.
VII.
V.
L
II.
IX.
VIII.
III.
X.
XI.
VI.

Dyrrhachium

318. 320. =

II.
IV.

322.
325.
357.
362.
438.

=

III.
I.
VI.
VII.
V.

=
=
=
=

Hilib, jud. Covasna,
vezi Z. Szekely, în
Cercetări

numismatice,

3, 1980, p. 3-10.
Hunedoara

Ceka,
nr.
NumK, V,
p. 137-138, nr.
Apnllonia

Crisia, 8,
p. 31-34, nr.
Apollonia

Crisia, 8,
p. 31-34, nr.

3. ?=
66. =
80. -

1.
2.
3.

Dyrrhachium

73. =
147. =
172. =
246. =
276. =
316, 317. =
320. =
331. =
353-355. =
360. =
361. =
362. =
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1.
4-5.
2.
6.
3.
7.

9.
8.
13.
12.
10.
11.
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„Lunca"

Baziaş,

jud.

Caraş-Severin

=
=
=

Ceka,

NumK, XI, 1912,

nr.

p. 141, Schlosser,
nr.

27.
88.
91.
115.

29.
51.

Someşu

Apollonia

27.
91.

=
=

Dyrrhachium

108.
190.
322.
362.
438.

139.
154.
261.
197.

=
=

Ceka, nr.

AKoG, extras,

Apollonia

3, p. 84-85.

=

1-3.
4-9.
10-15.
16-18.
19-25.

=
=

=
=

Dyrrhachium

318. =
320. =
325. =
331. =
360. =
362. =
438. =
Sacalasău,

27-29.
31-39.
40-43.
44-45.
46.
47.
48-49.

jud. Bihor

Ceka, nr.

NumK, VII, 1908,

Apollonia

p. 143, nr.

3.
24.

=
=

Cald, jud. Cluj

4.
1 a).

AKoG, extras,
6, p. 157-159, nr.

Dyrrhachium

Pianul de Sus, jud. Alba

3.
27.
83.
88.
91.

=

Ceka, nr.

=

=
=

1 b).
2.
5.
3.

23. =
75. =
94. =
127. =
164. =
167. ·=
193. =
196. =
197. =
274. ==
275. =
276. =
295. =
316. =
317. =
318. =
320. =
321. =
32·2. =
323. =
325. =
331. =
342. =
353. =
357. =
cf. 357.
360. =
361. =
362. =
363.
cf. 363.
372. =
376. =

=

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
8.
7.
12.
10.
11.
13.
16.
17.
14-15, 18.
19.

=

=

21.
20, 22, 25.
27.
23.
24.
28.
·29.
30.
31.
33.
34.
32, 35.
36.
37.
38.
39.
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412. =
430, 376.
438. 441. =
444. =
451. =
454. =
458. Şimleu

=

40.
41.
42.
43.
47.
44.
45.
46.

353.
360.

Ceka, nr.

Sălaj

p. 114-115, nr.
Apollonia

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

=

3. =
24. =
27. =
83. =
88. =
91. =
111. =
115. =
318. =
320. 331. =
cf. 357.

20.
3.
30.
4.

9.
51.
39.
15.

-

70.
116.
272.
111.

Tisa, jud. Hunedoara

10.
18.
11.
12.
13.
15.
14.
16.
17.

Ceka, nr.

Sargetia, VII,

p. 30-31, nr.
Apollonia

ActaMN, II,

p. 645-646, nr.

316. =
318. =
320. 325. =
331. =

Apollonia

Dyrrhachium

Dyrrhachium

201. =
301. =
318. =
320. =
325. =
ci. 357. (?)
362. =
441. =
Cf. 441. =

SCN, II, p. 401 ;

III, 465-466;
Schlosser, nr.

NumK, VII,

3. =
24. =
27. =
83. =
88, 98. =
88. =
91. =
115. =
ci. 77. =

2.

9.

Tileagd, jud. Bihor

Silvaniei, jud.

Ceka, nr.

=
=

1.
3.
4-7.
8.
11.

22. =
27. =
61. =
85. =
98. =
111, 99.
117. =
125. =

=

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

7.

8.

Dyrrhachium

38. =
74. =
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101. =
181. =
cf. 168, 181
196. =
214. 230. 256. =
295. =
304. 305. =
306. =
310. =
351. =
357. =
361. =
362. 373. -

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

361.
362.
363.
376.
422.
438.

XVII.
XVIII.
XXI.
V.
VIII.
XIV.

-

-

-

Viişoara,

jud.

Ceka, nr.

SCN, VI, p. 203-

Dyrrhachium

204, nr.

94. 127. 162. :rn1. =
167. 439. 168. 444. =
201. 449. =
Cf. 272. 457. 276. =
Ceka, nr.
282. Cf. 293.
316. Voivodeni, com. Dragu,
318. =
jud. Sălaj
320. 322. Ceka, nr.
Apulum, VIT, p. 141, 325. nr.; Studii Sibiu,
331. 353.
Dyrrhachium H , p. 284, nr.
353-363. =
XIII.
357. 175. IV.
250. =
360. xv.
361. 256. 275. III.
362. I.
363. 316. VI.
372. 318. =
IX-X a.
cf. 372, 22. 320. =
XI.
376. 322. XII.
433. =
325. XIX.
436. 330. XX.
438. 331. II.
441. 353. VII.
357. 444. XVI.
453. 360. 8 - Studll

şl

Bacău

27.
23.
34.
35.
24.
21.
30.
28.
29.
20.

6.
5.
1.
4.
2.
3.
14.
18.
17.
15.
13.
12.
16.
26.
25.
19.

10.
11.
8.

9.
32-33.
31.

comunlcArl, V-VI.
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ANEXA

Tezaure descoperite în Albania

Ceka, nr.
Apollonia

Lezhes

Durresit

Jubices

Iliria, I, p. 85/

Iliria, I, p. 85/ lliria, I, p. 98-99,

nr.
13.
32.
33.
35.
36.
38.
39.
40.
41.
43.
44.
51.
52.
53.
55.
56.
59.
63.
69.
72.

1.
2.
1.
9-11.

4.
3.

4-6.
7-8.
2-3.
12-14.

5.

6.

15-22.
23-25.
26-27.
28-34.

8.

7.
9.

35.
36-37.
38-39.

10.

40-45.

87.
88.
95.
97.
99.
Cf. 102.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
112.
122.
124.
126.

46.
11.

47.
12.
13.

48-51.
52.

14.
15.
16.

53-54.
59-63.
55-57.
58.
64-74.
75-76.
77-79.

17.
18.
19.
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128.
129.
130.
131.
132.
133.
Cf. 135.

80.
81-82.
83.

20.
21.

8-1-88.
89-90.

Dyrrhachium

1.
3.

1.
2.
Cf. 3.

7.
4.
2.

4.
5.

5.
6.

6.
11.
13.

1.

8.

15.

26.
28.
35.
37.

2.
3.

4.
5.

38.

6.

43.
45.
50.
52.
82.
84.
87.
88.
90.
91.
92.
93.
123.
150.
151.
158.
159.
234.
237.
239.
2-10.

7.
8.

9.
10.

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

11.
12.

10-12.
13.

13.

9.
10.
14-17.
18-19.

14.
11.
12.
15.
13.

20.
21.

e•
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241.
243.
2-14.
245.
265.
268.
269.
273.
294.
296.
317.
319.
321.
324.
326.
327.
334.
336.
337.
338.
340.
341.
343.
345.
375.
395.
399.
402.
408.
409.
415.
416.
418.
419.

14.
16.

22.

23.
26.
15.
24-25.
27-32.
16.
17.
19.
18.
20.
21
22.
23.
24.

33.
34.
35.
36-37.
38.
39-40.
15.
17.

25.
18.

41-42.
43.

19.
44-45.
46-47.
26.
27.
20.
28 .

Observaţii: Numele magistraţilor din tezaurele de la Lczhes
numerotate de noi in ordinea rîndurilor din Illrla, I, p. 85-86.
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Durreslt au fost

BETRACHTUNGEN OBER DAS EINDRINGEN
ILLYRISCHER MlJNZPRXGUNGEN
IN NORD-WESTDAKIEN

I. Auskilnîte iiber den Miinzhort von Drachmen
aus Dyrrbachium der im Friihjahr 1964
in Şimleu! Silvaniei entdeckt wurde
Von den ungefăhr 100 Stiick diesem Mlinzschatz wurden 32 Drachmen bestimmt (siehe S93). Diese bilden wahrscheinlich mit denen im
Herbst desselben J ahres ebendort entideckten Miinzen, ein und denselben Mlinzschatz, weil die Mlinzen mit Ausnahme eines einzigen Stiickes
(siehe Anhang, 895) von denselben Magistraten herausgegebcn wurden; dieselben Sym bole aufweisen (6-8) und ein annăherndes Gewicht
baben.
Diese Annahme scheint von der T atsache bestatigt zu sein, daG im
Drachmen-Depotfund von Şimleu! Silvaniei aus dem J ahre 1908 nur
4 Magistraten mit denen im Fund von 1964 dargestellten, Ubereinstimmen.
II. Verglcichende Untersuchung der Schatze illyrischer
Milnzprăgung nacb dem Vorkommen von Magistraten
Indem d ie Drachmen aus Şimleul Silvaniei (aus dem J. 1908 und
1964) mit andern Schătzen aus Dakien verglichen wurden, kann man
feststellen, daG in 14 Depots die liberwiegende Mehrheit der Mlinzpriigungcn zur Zeit von 10 Magistraten (siehe T abelle 1) statt-gefunden
hat. Zum Unterschied aber von Miinzscbiitzen mit Miinzen von Apollonia, ist in jedem Schatz ein anderer Miinztypus vorwiegcnd.
III. Schlu.Bfolgerungen
Fi.ir das Datum des Eindringens der illyrischen Mlinzprăgungen,
ging man von denen în Albanien entdeckten Miinzschatzen (siehe Anhang, S 104) aus, welche zwischen 250-150 v.u.Z. zeitlich eingeglie<lcrt werden konnten. Aus der Tatsache, daG în dcn Depots aus Dakien
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nur wenige gemeinsame Typen vorkommen, kann abgeleitet werden.
daB sie nach dem Jahre 150 v.u.Z. nordlich der Untern Donau eingedrungen sind.
Fur die Festlegung eines terminus post quem, nahm man die Miinzhorte în Betracht in wekhen man auch romische Denare aus der Zeit
der Republik vorfand, aber auch nich minder das Fehlen in Dakien
des Miinztypus, welcher in Apollononia nach dem Sieg Cacsars ilber
Pompejus geprăgt wurde.
Aufgrund dieser Betrachtungen kann behauptet werden, idaB nach
die Mitte des I. Jh. v.u.Z. die Drachmen aus Apollonia und Dyrrhachiurn weniger hăufig in Dakien eindrangen. Die illyrischen Drachmen
wurden in erster Reihe von den Kaufleuten dieser beiden Stădte gebracht. Was d'ie Warcn anbetrifft, wekhe mit diesen Drachmen gekauft
wurden, kann angenommen werden, daB auBer Salz (33) den landwirtschaftlichen Erzeugnissen eine bedeutende Stelle eingerăumt wurde,
als Beweis, daB Mtinzhorte mit Drachmen aus Dyrrhachium und Apollonia auf ganzen Gebiet Dakiens verbreitet sind (35); und sich keine
besondere Haufung in den salzreicben Gegenden fesstellen liiBt. (34).
Wir schlieBen aber die Moglichkeit nicht aus, daB die illyrischen Mtinzen, welche fiir Salz ausgehandelt wurden, auch von den Salzgrubenbesitzcr in den Verkehr gesetzt wurden.
Die Tatsache, daB einige Mtinzhorte illyrische Drachmen, romische
kaiserzeitliche Denare, Tetradrachmen aus Thasos (13) und einige dakische Schmuckstilcke (16) enthalten, diesen als Zekhen, daB die betreffenden Milzschătze in Dakien aus nacheinanderfolgender Anssammeltătigkeit entstanden.
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NOI DESCOPERIRI
DIN EPOCA ROMANA
LA BARAOLT
SZeKELY K. ZSOLT

Problema cuceririi de către imperiul roman a sud-estului Transilvaniei, unde este situat şi judeţul Covasna, a format de mult obiectul
de discuţie a ispecialiştilor care se ocupau c u această epocă a istoriei
Daciei1. Noile cercetări executate în ultimii ani au adus contribuţii importante la lămurirea acestei probleme2• Săpăturile executate la castrele de la Breţcu 3 , la Comalăt1 4 , Olteni5, şi Boroşneul Mare6, au stabilit
nu numai forma şi dimensiunile acestora, dar au adus şi noi dovezi
arheologice privitoare asupra cuceririi şi abandonării de către imperiul
roman acestui cap de pod, ceea ce a fost teritoriul judeţului Covasna,
spre versantul celălalt al Carpaţilor, către Moldova care aparţinea dacilor liberi.
Printre numărul lagărelor militare, după părerea unora figura un
castru roman şi la Baraolt7 • Părerile au fost divergente, o cercetare
temeinică, o săpătură sistematică n-a fost făcută cu scopul de a pune
capăt acestor discuţii, stabilind dacă un castru sau numai o aşezare a
fost pe acest loc în timpul cuceririi romane.
Pe terenul demunit „Veczer" unde se presupune că a fost un lagăr
militar roman, în ultimii ani au 'fost executate lucrări de construcţii,
şanţuri de canalizare. Terenul un platou pe un bot de deal - a
fost secţionat cu un şanţ lung, săpat pentru canalizare. Din pămîntul
aruncat cu ocazia săpăturii şanţului, inginerul Stock Laszlo a adunat cioburi şi o monedă 'imperială romană, pe care le-a donat muzeului din
Sf. Gheorghe. Fragmentele de vase provin din diferite epoci. Cele decorate cu împunsături aparţin epocii bronzului timpurii (pl. XXVI/2), iar
-cele prevăzute cu toartă şi decorate cu puncte impuse, linii oblice, sint
dintr-o perioadă mai tîrzie a epocii bronzului (pl. XXVI/1, 3, 4, 5),
1 Bibliografia referitoare vezi la St. Paulovics, DAcia keletl hatârvonala ... ,
Cluj, 1944, p. 60-62.
2 Z. Szekely, Date referitoare la cucerirea sud-estului Transilvaniei de către
romani, Cumidava IV, 1970, pag. 49-53.
3 ln SCIV 1951, II, p. 285-296.
4 Z. Szekeiy, A komoll61 erOditett r6mai tâbor, Cluj, 1943.
& Idem, Castrul roman de la Olteni, Aluta ~XI, 1980.
8 z. Szekely in SCIV 1975, III, Tomus 26,
7 St. Paulovics, op. cit.
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NOI DESCOPERIRI
DIN EPOCA ROMANA
LA BARAOLT
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Problema cuceririi de către imperiul roman a sud-estului Transilvaniei, unde este situat şi judeţul Covasna, a format de mult obiectul
de discuţie a specialiştilor care se ocupau cu această epocă a istoriei
Daciei1 . Noile cercetări executate în ultimii ani au adus contribuţii importante la lămurirea acestei probleme2• Săpăturile executate la castrele de la Breţcu 3, la Comalău4, Olteni5, şi Boroşneul Mar.e6, au stabilit
nu numai forma şi dimensiunile acestora, dar au adus şi noi dovezi
arheologice privitoare asupra cuceririi şi abandonării de către imperiul
roman acestui cap de pod, ceea ce a fost teritoriul judeţului Covasna,
spre versantul celălalt al Carpaţilor, către Moldova care aparţinea dacilor liberi.
Printre numărul lagărelor militare, după părerea unora figura un
castru roman şi la Baraolt7 • Părerile au fost divergente, o cercetare
temeinică, o săpătură sistematică n-a fost făcută cu scopul de a pune
<:apăt acestor discuţii, stabilind dacă un castru sau numai o aşezare a
fost pe acest loc în timpul cuceririi romane.
Pe terenul dcmunit „Veczer" unde se presupune că a fost un lagăr
militar roman, în ultimii ani au fost executate lucrări de construcţii,
şanţuri de canalizare. Terenul un platou pe un bot de deal - a
fost secţionat cu un şanţ lung, săpat pentru canalizare. Din pămîntul
aruncat cu ocazia săpăturii şanţului, inginerul Stock Laszl6 a adunat cioburi şi o monedă imperială romană, pe care le-a donat muzeului din
Sf. Ghe<>rgbe. Fragmentele de vase provin din diferite ·epoci. Cele decorate cu împunsături aparţin epocii bronzului timpurii (pl. XXVI/2), iar
cele prevăzute cu toartă şi decorate cu puncte impuse, linii oblice, sînt
dintr-o perioadă mai tirzie a epocii bronzului (pl. XXVI/l, 3, 4, 5),
1

1
Blbllografia referitoare vezi la St. Paulovics, Dâcla keletl hatârvonala ... ,
Cluj, 1944, p. 60-62.
i Z. Szekely, Date referitoare la cucerirea sud-estulUi Transilvaniei de către
romani, Cumidava IV, 1970, pag. 49-53.
a In SCIV - 1951, II, p. 285-296.
' Z. Szekely, A komoll61 er<>cUtett r6mai tâbor, Cluj, 1943.
~ Idem, Castrul roman de la Olteni, Aluta X-XI, 1980.
8 z. Szekely în SCIV 1975, III, Tomus 26,
7 St. Paulovics, op. cit.
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Fig. 1.

Monedă

de bronz de la Traian.

iar un fragment din buza unui vas-borcan, făcut cu mîna, din pastă
cu mult nisip cu margine decorat cu alveole aparţine epocii feudalismului timpuriu secolelor VII-VIII e.n.8 (pl. XXVI/ 6}. Marea majoritate
a fragmentelor de ceramică sînt din epoca romană, reprezentînd tipurile de vase obişnuite pentru această epocă: oale, străchini, amfore, capace, (pl. XXVI/7-8). Moneda de bronz aparţine împăratului Traian.
Descrierea monedei: Traianus, Sestertius, greut: 21, 03 g, diametrul
34 mm, RIC, 667 anul 114-117 (fig. 1).
Din cele relatate mai sus, reiese că acest loc a fost locuit începînd
deja din epoca bronzului, iar din timpul stăpînirii romane deocamdată numai un fapt este sigur, că şi romanii au făcut pe acest platou
construcţii. Datele furnizate de descoperirile întîmplătoarre nu sînt suficiente pentru stabilirea caracterului militar sau civil al urmelor aşe
zării care au ieşit la iveală în cursul lucrărilor de construcţii. Suprafaţă întinsă, unde se găsesc resturile de construcţii, militează mai mult
pentru existenţa unui lagăr roman. Poziţia terenului - un loc favorabil din punct de vedere strategic - pare să confirme acest fapt. La
suprafaţă nu se pot observa urmele şanţului, fapt care pledează pentru construcţii civile, ar fi putut să fie şi o villa rustica, o fermă pe
care le găsim în număr mare pe teritoriul Daciei romane.

TIIE LIST OF FIG URES

Pl. XXVI. 1-5 - Fragments of ceramics from the Bronze Age from Baraolt. 6 Fragment of ceramics from the VII th-VIII th century from Baraolt.
Pl. XXVII. 7-8 - Roman ceramics from Baraolt.

8

z.

Szekcly, Aşezarea prefeudală de la Sălaşuri, Marisia V, 1975, Pl. XXXIX/2..
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ROMAIN DISCOVERIES
OF BARAOLT
(Extract)

At Baraolt, during a building it was discovered some fragments of
vasses belonging to different periods of Bronze Age, belonging to thi>
Roman's rule in Dacia.
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CERAMICA ŞTAMPILATA
DIN SECOLELE ID-IV E.N.
D:ESCOPERITA IN NORD-VESTUL
ROMANIEJ
GH. LAZIN

Ceramica ştampilată descoperită în zona de nord-vest a României,
prin săpături sistematice, s-au în cadrul unor descoperiri întîmplătoare,
şi care se încadrează în sec. III-IV e.n. (eventual sfirşitul sec. III e.n.),
cu o singură excepţie\ n-a constituit obiectul unor analize speciale;
ceramica de acest tip a fost menţionată mai ales, cu prilejul prezentării
unor obiective arbeologice2.
In cadrul discuţiei de faţă, prezentăm ceramica ştampilată din
nord-vestul României (vezi, fig. 1 - Descoperiri cu ceramică ştampilată
din nord-vestul României - sec. III-IV e.n.), oprindu-ne atît asupra
materialelor publicate, cit şi asupra celor inedite; prezentarea va fi
făcută în ordinea alfabetică a localităţilor de descoperire.
1. Culciu Mare (corn. Culciu, jud. Satu Mare). Cercetările arheologice eiectuate în partea de sud a localităţii, in anul 1966 au surprins
trei semibordeie cu ceramică databilă în sec. IV e.n.3 . Din inventarul
ceramic, face parte şi un castron lucrat la roată (pl. XXVIII/2) dintr-o
pastă bună de culoare cenuşie, cu aspect săpunos. Vasul, de mărime
mijlocie, are marginea rotunjită şi uşor răsfrîntă în exterior, fundul
inelar, sub buză are o canelură4 • Castronul se află în colecţia Muzeului
1 S. Dumitraşcu Z, Nânâsl, Ceramica descoperiti1. la Ghenetea (jud. Bihor),
StComSatuMare, II, 1972, p. 227-236, pi. LXll/1-3.
2 S. Dumitraşcu T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit,
Oradea, 1967, p. 36, pl. XIV/2, 5; T. Bader, Contribuţii la cunoaşterea istoriei. oraşu
lui Satu. Mare, Descoperiri arheologice - (I), în StComSatu.Mare, III, 1975, p. 4043, pl. VI/2, 4-6, 8; pl. VIIl/6; pl. IX/7; pl. X/2, 4, 6, 8; Gh. Lazin, Cercetifri arheologice tn sudul judeţu.lui Satu Mare (zona Tiişnad) - I, 1n StcomSatuMare, III, 1975tl
p. 67, fig. 4/6, pl. XIII/4; Idem, Cuptoare dacice de ars ceramică din sec. III-V
e.n. descoperite la Satu Mare, in StComSatu Mare, IV, 1980, p. 138, pl. LXXXIV/ I;

pl. LXXXVII/I.
8 SCIV, 3, 1967, p. 531, nr. 71; Dacia, N.S., XI, 1967, p. 367, nr. 71.
4 Jn nota din SCIV, 3, 1967, p. 531, nr. 71, la fel şi in aceea din Dacia, N.S.,
XI, 1967, nr. 71, nu se menţionează declt cercetările arheologice, fără a se specifica
şi inventarul locuinţelor. Informaţii despre vasul in discuţie, precum şi desenele,
le datorez colegului I. Glodariu, Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca,
căruia îi mulţumesc şi aici pentru amabllltate. Se mai poate consulta Tracii şi getodacii din nord-vestul României (Catalogul expoziţiei 2050), Oradea, 1980 (redactor
responsabil N. Chidioşan), p. 49, nr. 151. Pentru descoperirile din sec. III-IV e.n. tn
perimetrul localităţii Culciu Mare, vezi şi S. Dumitraşcu, Aşez4ri şi descoperiri dacice din vestul şi n ord-vestul României în sec. li-IV e.n., în Lucr4ri ştiinţifice, 2,
Oradea, 1968, p. 251, nr. 21, pL V/2-3.
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3
judeţean Maramureş

- Baia Mare, inventar 298. Elemente de decor (pl.
decorul desfăşurat al vasului): cercuri dispuse în două registre, în exterior un cerc incizat, simp1u, iar în interiorul lui, un alt cerc
format din mici triunghiuri cu vîrfurile ascuţite spre interior, la mijloc un cerc mic simplu.
Cercurile din registrul superior şi inferior sînt unite între ele prin
două linii paralele, incizate, aşezate atît vertical cît şi oblic. In exteriorul lor, de o parte şi de alta se află motive compuse din mici triunghiuri sau arcuri de cerc cu rază diferită, unite la capete (în formă de
semilună). Motivul realizat prin ştampilare, nu este executat uniform.
b) Cercetările din anul 1971, în zona de luncă a Someşului, partea
de hotar „Boghilaz", la nord-est de loc~litatc, au scos la lumină mai
multe fragmente ceramice decorate prin ştampilare. Pre:tentarea lor o
facem exhaustiv, în ordinea secţiunilor unde au fost găsite".
Secţiunea I. Fragmente dintr-o strachină de mărime mijlocie (pl.
XXX/ 1-3), cu buza uşor răsfrîntă în exterior. Pastă fină de culoare
cenuşie deschisă, în extefiior şi interior cu un firnis, de culoare negricioasă. Decor: două linii verticale, paralele între ele, compuse din patrulatere mici inegale, două linii oblice spre dreapta şi spre stînga care
se întretaie, compuse din mici patrulatere. Aceste linii împart în patru
cîmpuri aproape egale spaţiul dintre liniile verticale. In mijlocul celor
patru cîmpuri se află o rozetă mijlocie cu şapte petale inegale şi dispuse asimetric. 1n partea superioară, la unghiurile formate de întîlnire;:i
liniilor verticale cu cele oblice, se află cite un cerc dublu (probabil că
acelaşi motiv se afla şi în partea inferioară, însă nu se poate preciza
exact, deoarece strachina se păstrează fragmentar). De o parte şi alta a
motivului central se află cite un semicerc (cerc întreg?) format din mici
patrulatere.
Secţiunea II. a) Fragment de strachină de culoare cenuşie <lesohisă
cu pereţii aproape drepţi, sub buză are două caneluri orizontale, pronunţate. Decorul se compune dintr-o ramură formată din mici patrulatere dispuse simetric. în afara acestui decor, se mai află un grup combinat de cercuri: în interior un mic cerc dublu, în exterior un cerc
marc compus din triunghiul ce alternează, unul cu baza in jos, altul
cu baza în sus, iar între cele două cercuri un cerc mijlociu format din
mici triunghiuri cu 'laturile egale, toate dispuse cu VÎrful spre interior
(pl. XXXI/2).
b) Fragment de strachină de culoare cenuşie deschisă cu pereţii
aproape drepţi, pastă fină, sub buză arc două linii incizate, paralele.
Decor : o floare cu pati·u petale stilizate (pl. XXXII/!).
Secţiunea IV. Fragment atipic (strachină?), dintr-o pastă de culoare
cenuşie, mai puţin fină, în interior şi exterior culoarea fragmentulu i
este negricioasă. Decorul (pl. XXXII/2), este format din două elemente

XXIX -

5 Cercetări
ţiile

Muzeului

arheologice: iunie-iulie, 1971 Satu Marc.

Gh. Lazin. Material inedit. Colec-

judeţean
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distincte, respectiv din două semicercuri cu deschiderea în jos, compuse din mici patrulatere. La capetele semicercurilor, se află cite o
ramură formată din mici patrulatere inegale; semicercul din dreapta
mărgineşte de o parte şi alta ramura.
Secţiunea V. a) Fragment de strachină, de culoare cenuşie, pastă
fină (pl. XXXII/3), decor simplu compus dintr-un cerc simplu, în jurul
căruia sînt dispuse în forma unei rozete mici dreptunghiuri cu laturile
inegale.
b) Fragment de strachină de culoare gălbuie, pastă fină, cu pereţii
aproape drepţi (pl. XXXIII/I) buza rotunj ită şi uşor evazată este despărţită de corpul vasului prin două caneluri paralele.
Decorul se compune din două elemente, respectiv semicercuri deschise in jos, formate din mici patrulatere, iar la intersecţia semicercurilor se află cite o floare stilizată; doar la decorul din stînga, două peta'le
trec cu puţin în jos de curbura maxim:ă a vasului, pe cînd decorul din
dreapta nu are decit două petale.
2. Dindeşti (corn. Andrid, jud. Satu Mare). In anul 1977, la „Grajdurile C.A.P.", a fost descoperit intimplător un mormînt de inhumaţie,
dintre vasele care i-au compus inventarul, unul este decorat prin ştam
pilare6. Vas- bol (pl. XXXIII/ 3). din pastă fină de culoare cenuşie, bine
arsă. Are fund inelar, buza uşor răsfrîntă spre exterior, este rotunjită,
iar sub buză are o linie incizată. In exterior şi interior are un firnis
de culoare cenuşie-închisă. Decorul, aflat pe partea principală a vasu1ui, se compune dintr-un şir de 45 de linii oblice, formate din mici
patrulatere, cite 15-17 într-o linie. Acest tlecor înconjoară întreaga
circumferinţă a vasului. Muzeul orăş~mesc Carei, inventar 3299.
3. Ghenetea (oraş Marghita, jud. Bihor). Din totalul celor cinci
vase descoperite int'împlJ.ător la Ghenetea in anul 1968, trei sînt decorate prin ştampilare7 •
a) Castron de culoare cenuşie lucrat din pastă fină cu acest săpunos
(pl. XXVIII/I), fund inelar pronunţat, buza uşor invazată, corpul puţin
bombat. Decor: cerc mare format din mici patrulatere, iar 'in interior
şase mici cercuri duble situate spre marginea interioară a cercului
mare, în centru un cerc dublu mic. Exteriorul cercului mare este inca8 Materialul se aflA in colecţia Muzeului Orăşenesc Carei. Mulţumim şi alei colegului I. Nemet! pentru amabilitate.
7 Vasele se află în colecţia Muzeulut comunal Săcueni (jud. Bihor). Faţă de
datele publicate de S. Dumitraşcu - z. Nănăsi, tn StComSatuMare, II, 1972, p. 227228, pl. LXII/1-3, adăugăm următoarele: a) Localitatea Ghenetea, aparţine oraşului Marghita (cf. Judeţele României Socialiste, Ediţia a II-a, Bucureşti, 1972,
p. 102; Ioan Prodan, Petre Gâştescu, D. I. Oancea, Indicatorul localitliţilor din România, Editura Academiei, Bucureşti, 1974, p. 144, s.v., GHE); b] In lucrarea menţionată (S. Dumitraşcu Z. Nănăsi). vasele sint ilustrate fotografic, din acest motiv, ornamentele nu se pot observa exact; c) !n lucrarea de faţă, cele trei vase,
le prezentăm grafic, astfel motivele ornamentale se pot observa mai atent; d) Păs
trăm aici descrierea celor trei castroane, aşa cum au fost prezentate prima dată tn
literatura de specialitate.
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drat de unsprezece cerculeţe mici, duble, dispuse neregulat. Intre aceste
motive care constituie ornamentul principa1, se află imprimate pe două
registre (sus şi jos), două cercuri concentrice formate din mici patrulatere. Muzeul comunal Săcueni, inventar 1.
b) Castron de culoare cenuşie, lucrat din pastă fină (pl. XXXIV/.1),
fund inelar cu umbo. Sub buză are două linii incizate, concentrice; la
baza corpului, se află o linie incizată. Pe corpul vasului, se află un decor
ştampilat simplu, constituit dintr-un şir orizontal compus din cinci cercuri de mărime mijlocie, format din mici patrulatere. Muzeul comunal
Săcueni, inventar 2.
c) Castron de culoare negricioasă, cu aspect săpunos, fund inelar
cu umbo, buza dreaptă uşor rotunjită spre exterior. Sulb buză are două
linii incizate concentrice. Decorul, se compune din cercuri ştampilate,
douăsprezece la număr, în şir orizontal, formate din mici patrulatere
(pl. XXXIV/2). Muzeul comunal Săcueni, inventar 3.
4. Lazuri (corn. Lazuri, jud. Satu Mare). Fragment de strachină de
culoare cenuşie închisă, cu pereţii verticali, buza lată şi uşor evazată, în
interior sub buză are o canelură. Pe corp are un decor ştampilat (pl.
XXXI/I). Motivul principal un cerc mare dublu, concentric. Intre cele
două cercuri se află mici patrulatere inegale, la mijloc are un cerc dublu
mic. In exteriorul cercului mare se află şapte cercuri mici duble, cu o
dispunere asimetricăs. Realizarea decorului este rudimentară.
5. Medieşul Aurit '(corn. Medieşul Aurit, jud. Satu Mare). In staţiunea „Şunculeu" 9 , au fost descoperite şi cîteva fragmente de vase
ornamentate prin ştampilare. Numărul lor, nu este precizat cu exactitate. Redăm aici descrierea ceramicii de acest tip, aşa cum apare în
studiul publicat de către descoperitorii importantei aşezări a dacilor
liberi din localitatea menţionată mai sus: „Cîteva fragmente ceramice
(3-4 amintim numărul lor pentr u a nu da naştere la confuzii!) de
culoare cenuşie, sînt ornamentate cu motive ştampilate şi par a fi de
factură deosebită. Astfe1 un ciob este ornamentat cu cerculeţe imprimate, altul cu rozete şi cruci încadrate în cercuri, un fragment lustruit
cu linii, subţire, de culoare plumburie şi rezonanţă deosebită, conduc
spre lumea din nord-vestul Daciei. In acelaşi timp se păstrează un
fragment tlintr-un vas mai mic ornamentat cu rozete, de culoare cără
mizie şi vopsit cu roşu, care trădează o incercare de a imita ceramica
8 Fragmentul de vas a !ost descoperit tn cadrul cercetJlrilor clin anul 1975,
partea de hotar: „Ritul lui Bela" (Secţiunea IV). Adăugăm că între anii 1974-1977
şi 1979-1980, în localitatea Lazuri au fost efectuate ample săpături arheologice,
dezvelindu-se parţial o întinsă aşezare din sec. III-IV e.n. ce aparţine dacilor
liberi; s-au descoperit pînă acum 7.cce cuptoare pentru ars vase şi mai multe locuinţe (vez.i. Gh. La?.in, în StComSatuMare, IV, 1980, p. 136, 141, nota 6; Idem, în
Mărturii arheologice din judeţul Satu Mare, Satu Mare, 1980, p. 15.
11 S. Dumitraşcu T. Bader, Aşezarea dacică de Za Medieşul Aurit, în ActaMN,
IV, 1967, p. 107-126; Idem, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, Oradea,
1967, 65 p; S. Dumitraşcu, O locuinţă descoperită în staţiunea arheologică „Şuculeu"
de la Medieşul Aurit, in ApUlum, X, 1972, p. 669-683.
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romană provincială şi

XIV/2, 5)"10•
6. Satu Mare .

nu are

legături

cu regiunile din nord-vest (pl.

Săpăturile

efectuate în anul 1972 în partea de hotar
Noroieni", au dus la cercetarea parţială a unei aşe
zări din sec. III-IV e.n. 11 • In secţiunile I şi II, au fost descoperite şi
cî.teva fragmente ornamentate prin ştampilare (pl. XXXIV/3; pl. XXXV/
1-3; pl. XXXVI/1; pl. XXXVII/2). Motivele realizate sînt compuse
din cercuri simple, duble, rozete alcătuite din patrulatere sau triunghiuri mici, arcuri cu deschiderea în sus sau în jos. Fragmentele ştam
pilate sînt lucrate din pastă de culoare cenuşie, de bună calitate. Un
singur fragment (pl. XXXVII/2), face parte din specia de ceramică roşie
fină. Ca forme de vase, ceramica ştampilată descoperită la Satu Mare
„Pădurea Noroieni", aparţine castroanelor şi străchinilor.
7. Satu Mare. Cercetările efectuate în partea de nord a oraşului
între anii 1978-1979, au dus la descoperirea unei aşezări din sec. IIIIV e.n. 12• Alături de alte materiale, au apărut şi patru fragmente ceramice ornamentate prin ştampilare.
a) Fragment de strachină (pl. XXXVII/1) de culoare cenuşie deschisă, motivul central se compune dintr-un cerc mic dublu, în exterior
un cerc mare compus din patrulatere mici inegale. Motivul central este
mărginit de trei cercuri concentrice.
b) Două fragmente din acelaşi vas (strachină?) de culoare cenuşie,
în interior şi exterior cu firnis de culoare negricioasă; decorul este compus dintr-o ramură cu vidul în sus, frunzele sint realizate din patrulatere inegale (pl. XXXVI/4).
c) Fragment de vas din aceeaşi pastă ca cel de mai sus (litera b).
Decorul se compune dintr-un patrulater de mărime compus din linii
paralele, axul mic este unit prin două linii paralele, între ele se află mici
dreptunghiuri; la colţurile patrulaterului se află cercuri mici duble (pl.
XXXVI/2).
d) Fragment de vas de culoare negricioasă (nu se poate preciza
forma vasului căruia îi aparţine). Decorul se compune dintr-un cerc mic
dublu de la care porn0sc patru raze, linii compuse din mici dreptunghiuri inegale (pl. XXXIII/2).
8. Săcăşeni (corn. Săcăşeni, jud. Satu Mare). In cadrul cercetărilor
efectuate în anul, 1973 partea de hotar „Drumul Cigului", s-a găsit şi
un fragment dintr-o strachină mică de culoare cenuşie deschisă, ornamentată prin ştampilare 1 3 . Decorul se compune din tr-un cerc mijlociu,
realizat din mici patrulatere (pl. XXXIV /3).
denumită „Pădurea

10 S. Dumitraşcu T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit,
Oradea , 1967, p. 36.
11
T. Bader, in StComSati~Mare, JIT, 1975, p. 36-43, pi. VJ/2, 4-6, 8, pl. VII/6;
pl. IX/7; pl. X/2, 4, 6, 8. llustraţla din lucrarea de faţă este reprodusă după T. Badcr, art. cit.
12 Gh. Lazm, în StComSat uMare, IV, 1980, p. 135-142.
13
Gh. Lazin, în StComSatuMare, III, 1975, p. 64, 67; !ig. 4/6; pl. XIII/4.
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•
Pe baza prezentării materialelor descrise mai sus ne vom opri asupra cîtorva probleme şi anume: 1) Forme de vase; 2) Motive decorative;
3) Incadrare cronologică; 4) Atribuire etnică. Specificăm că materialul
pe care îl cunoaştem pînă acum este cantitativ redus, dar soootim necesară punerea lui în circulaţie tocmai în vederea clarificării descoperirilor de acest fel din zona de nord-vest a ţării în perioada secolelor IIIIV e.n. Discuţia noastră o socotim mai mult o ipoteză de lucru, şi nu
pretindem aici de-a lămuri toate problemele ridicate de acest interesant
material ceramic, de a oferi soluţii sigure pentru toate aspectele de ordin cronologic şi cultural pe care le ridică.
1. Formele de vase. Din prezentarea în ordine aliabctică a repertoriu1ui descoperirilor, rezultă că cea mai tipică formă de vas care prezintă ornamente realizate prin ştampilare o constituie strachina. Această
formă de vas, ca de altfel întregul material ceramic ornamentat prin
ştampilare, descoperit în zona care ne interesează este lucrată la roată. Nu s-a păstrat nici un exemplar întreg, după cum nici o strachină
n-a putut fi întregită. Din categoria castroanelor, -există patru exemplare dintre care două intacte, descoperite la Culciu Mare şi Ghenetea şi două făcînd parte tot din descoperirea de la Ghenetea păstrate
aproape întregi. Vasul-bol găsit la Dindeşti, s-a găsit intact, de fapt el

o
Fig. 2.
9 - StudU

şl

Ceramică ştampilată

-

Pir

comunJcllrl, V-VI.
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provine dintr-un mormînt. Probabil că şi vasele găsite la Ghenetea 14,
reprezintă o descoperire funerară. Cîteva fragmente de vase sînt atipice, deci nu aducem în discuţie eventuala lor formă. Culoarea ceramicii, cu excepţia celor două fragmente (Satu Mare „Pădurea Noroieni",
pl. XXXVII/2, şi Medieşul Aurit, de culoare roşie-cărămizie) are coloritul general cenuşiu cu diferite nuanţe, deschis sau negricios.
2. Motivele decorative. Gama motivelor decorative aflate pe pereţii
vaselor întregi, s3u ale fragmentelor ceramice este destul de bogată 15 •
O categorisire a el, cuprinde două mari grupe, respectiv: decorul g.eometric şi decorul vegetal stilizat. Pe unele fragmente se întîlnesc însă
combinaţii caracteristice ambelor grupe.
Decorul geometric cuprinde următoarele elemente: linii de diferite
tipuri - verticale, oblice, curbe; cercuri simple sau duble, arcuri de
cerc, semicercuri cu deschiderea în jos sau în sus. Aproape în totalitate aceste elemente au în componenţă patrulatere şi dreptunghiuri mici
sau triunghiuri.
Decorul vegetal stilizat este reprezentat de ornamentale în formă
de frunze şi ramuri, precum şi de flori cu patru petale. Acesle ornamente, apar pe fragmentele ceramice descoperite la Culciu Mare (pl.
XXXI/2; pl. XXXII/1; pl. XXXIII/1) şi Satu Marc (pl. XXXVI/-!). Tot
în această categorie a decorului vegetal stilizat, se înscriu ornamentele
reprezentate de rozete mici şi mijlocii, acest motiv ornamental este întîlnit destul de des.
3. lncadrarea cronologică. Datarea acestui tip ceramic din zona de
nord-vest a României, nu ridică probleme deosebite. Pe de o parte,
descoperirile de acest fel, publicate pînă acum, sînt destul de cert încadrate cronologic 16, iar pe de altă parte, cele inedite încă au apărut în
aşezări care permit pe baza materialelor scoase la lumină o plasare în
timp în secolele III-IV e.n. 17• In general, ceramica de acest tip, se
S. Dumitraşcu - z. NanAsi, art. cit., p. 227.
In descrierea motivelor decorative de un real folos ne-a fost lucrarea: Nicolae Gudea, Vasele ceramice, ştamvilate de la Poroli.ssmum, in ActaMP, IV, 1980,
p . 105- 145, fig. 1-241; pl. I-XXX. Autorul specifică insă următoarele: „Termenii
şi terminologia folosită pot fi considerate in mare parte provizorii, pînă la găsirea
unor formule mal potrivite pentru exprimarea corectu" (p. 112). Lucrul ni se pare
firesc deoarece ceramica ştampilată aut din provincia Dacia cit şi din zonele neocupate, a fost extrem de puţin studiată.
16 S. Dumitraşcu Z. Nânâsl, în StComSatuMare, II, 1972, p. 229; T. Bader,
in StComSatuMare, III. 1975, p. 42-43; Gh. Lazin in StComSatuMare, III, 1975,
p. 64, 67.
17
Cel mal numeros material ştampilat a fost descoperit la Culciu Mare,
vezi mai sus notele 4-5; menţionăm că cercetările din 1971, permit o încadrare certă
in secolele III-IV e.n. a aşezării de la „Boghilaz", unde ceramica ştampilată a
apărut în asociere cu o fibulă de argint de tip „Stra~e" (vezi, Gh. Lazin, O fibulă
de argint de tip „Straze descoperită la Culciu Mare (jud. Satu Mare), in prezentul
volum, p
). Pentru datarea celorlalte complexe cu ceramică ştampilat! din nordvestul României, a se vedea bibliografia indicată la repertoriul descoperirilor din
prezenta lucrare.
14

15
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leagă de tipul „Bla.Zice", care îşi are o răspîndire mai largă, fiind prezentată şi într-o serie de regiuni ale Slovacici18 şi Ungariei19, datarea

acestei ceramici este aproape, unanim acceptată pentru secolele IIIIV c.n.
Asupra încadrării cronologice a acestui tip ceramic clin zona de
nord-vest a României în secolele III-IV e.n., credem că ipoteza plasării ei încă în ultimele decenii ale veacului al II-lea al erei noastire nu
este lipsită de un suport real. Astfel la Medieşul Aurit şi Satu Mare
„Pădurea Noroieni", precum şi la Ghenetea (jud. Bihor), materialele
ceramice ştampilate trădează o certă fractură romană. Pe de altă parte,
la Porolissum, ce<ramica de acest fel începe a fi produsă încă la finele
secolului II e.n. 20• De altfel încă Ed. Beninger sublinia că, perioada de
maximă înflorire a ceramicii ştampilate în Dacia se situează între anii
150-250 e.n. 21 • Adăugăm că aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit
începe încă în secolul al II-lea al erei noastre, probabil în ultimele
decenii, oricum denarul roman imperial descoperit aici în anul 1975,
in cadrul campaniei de cercetări arheologice22, a fost emis in ultimele
două deceniii ale secolului II e.n., indicînd astfel un terminus ante quem
al limitei inferioare al staţiunii de la „Şuculeu".
4. Atribuirea etnică. Asupra acestui aspect, cel puţin deocamdată,
în mod !firesc ne referim la zona de nord-vest a ţării, considerăm că
este inoportun a face precizări, cu atît mai mult că, studiile privind
această categorie de vase, sînt abia la început. Consid erăm că se impun
totuşi dteva precizări, care vizează, complexitatea problemelor de rang
etnic din spaţiul de nord-vest al României în perioada secolelor III-IV
e.n. Astfel în clteva clin lucrările sale S. Dumitraşcu, oprindu-se asupra realităţilor etnice diin zona de nord-vest (mai ales!) a României,
menţionează: „Grupul cu ceramică stampată Gheneta Calciu
Mare - Porţi - nivelul II", sau: „Grupul de descoperiri cu ceramica
stampată (Dakische? Stempelkeramik după Ed. Beninger) Ghenetea,
1s M. Lamiova SchmiedlovA, ROmerzeitliche Siedlungskeramik în der Sildostslowakei, tn SlovArch, XVII, 2, 1969, p. 403-502.
J9 Csallâny D., Die Bereg Kultur, in Acta Antiqua et Archaeologica, X, Szeged,
1966, p. 87-88; Salamon A., Spâtr0mische gestempelte Gefesse aus lntercisa, in
Folia Archalologica, XX, 1969, p. 53-62, cu o bogată bibliografie. Se mai poate
consulta şi K. Horedt, Zur Geschiche der frilhen gepiden in Karpatenbecken, ln
Apulum, IX, 1971, p. 705-712 (datarea descoperirilor de la Blazice şi Beregsurăny,
1n sec. IV e.n.: „In dem letzten Jahrzehnt wurde in Blazice in der Ostslowakci und

dann in Bcregsurâny eine kennzcichnende scheibengedrehte Stempelkeramik enteckt, die in der IIauptsache in das 4 Jh. gehort").
20 N. Gudea, în ActaMP, IV, 1980, p. 11.
21 Eduard Beninger, Der Wandalenfund von Czeke--Cejkov, in Annalen des
Natur historischen Mu.seums in Wien, XLV, p. 210.
22 Dacia, N.S., XX, 1976, p. 279, nr. 76; Gh. Lazin, Monede antice din colecţia
Muzeului judeţean Satu Mare, in StComSatuMare, IV, 1980, p. 128, nr. 3, nota 2.

9•
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Culciu Mare, Porţi Il" 23, fără însă să facă precizări de altă natură (cu
excepţia celor de ordin cr onologic).
In teritoriile din nord-vestul României, rămase în antichitate în
afara Daciei romane această categorie ceramică este greu de atribuit
etnic. Ceramica ştampilală o găsim încă în aşezările dacice dinainte de
ocupaţia romană2 4, precizăm însă 1că ea lipseşte din inventarele aşeză
rilor dacice anterioare secolului II e.n. (sfîrşitul acestuia) din nordvcstul României 25 • Atribuirea acestei ceramici unor populaţii alogene
care s-au oprit temporar în zona de nord-vest a României în această
perioadă (sec. III-IV c.n., cu rezerve pentru finele sec. II e.n., sau început de sec. III e.n., germanici-vandali), nu îşi are în actualul stadiu
al cercetării o temeinică argumentare.
Nu cunoaştem deocamdată materiale arheologice care să ateste în
zonă prezenţa gepizilor timpurii 26 ; elementele germanice surprinse deocamdată prin descoperirile arheologice din nord-vestul României indică
pe drept cuVînt, într-o primă fază pe vandali, iar mai apoi .p e ostro:13 S. Dumitraşcu, Există cultura Sîntana de Mureş Cerneahov şi tipul
Prefov în Crişana?, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1974, p. 51; idem, Dacii
liberi din Vestul şi Nord-Vestul României (sec. II-IV e.n.), în Crisia, VU. 1977,
p. 73.
24 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică (Cu specială privire la Transilvania),
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 210-211.
25 Singura aşezare, parţial cercetată din acest spaţiu geografic este aceea de
la Lazuri „Lubi-tog„, cf. Gh, Lazin, Mărturii arheologice din judeţul Satu Mare,
Satu Mare, 1980, p. 14; Idem, in StComSatuMare, IV, 1980, p. 129-130, notele S.
şi 17; VI. Zlrra, în StComSatuMare, IV, 1980, p. 39-84.
26 Astfel vasul din mormîntul de la Dindeşti, nu poate fi pus pe seama acestei
populaţii. Pe de altă parte, Csallany D, art. cit., p. 88, arată textul: „Wir Konnen
also den Kreis oder eine andere Volksgruppe Knil.f en, solange das Problem der
„Bereg-Kultur", im Laufe unserer Forschungen nicht endgilltlch geklart ist". Prin
urmare, prezenţa gepizilor timpurii în sec. III-IV e.n. în nord-vestul României nu
tşi are un temei real. A se vedea şi N. Gostar, în Analele ştiinţifice ale Universitdţii ,,Al. I. Cuza", Iaşi, S.N., III, a, Istorie, XIV, 1968, p. 102, care presupune,
analizlnd izvoarele istorice: „ ... deplasările neamurilor gepide in direcţia frontierei de nord şi de vest a Daciei, cu care romanii au putut ajunge 1n contact incă
în anii domniei lui Commodus~. Cit priveşte prezenţa vandalilor, se pot menţiona
descoperirile funerare de la Apa şi Boineşti (jud. Satu Mare descoperiri incidentale
şi care nu pot indica cu precizie etnicul, fiind constituite mai ales din inventar metalic. La Medieşul Aurit, tn acest sens trebuie acceptată, dacă nu o prezenţă efectivă a van lalilor (în sensul de convieţuire, şi apoi asimilare), cel puţin o influenţă
vandală (sesizabilă mai mult in inventarul metalic găsit tn necropolă, cf. şi S. Dumitraşcu în Apulum, X, 1972, p. 680 şi nota 17). Pentru Apa şi Boineşti, S. Dumitraşc u în StComSatuMare, II, 1972, p. 232, nota 23; Idem, Studii şi cercetări ştiin
ţifice, Bacău, 1974, p. 51; Idem, în Crisia, VII, 1977, p. 74. Pentru raionarea descoperirilor vandalice şi gepidice, se poate consulta şi K. Uoredt, în Avu.Zum, IX, 1971,
fig. 1 (p. 706). Deocamdată prezenţa efectivă a vandalllor în nord-vestul României,
o reprezintă descoperirile de la Culciu Mare (vezi, notele 3-4, 17), unde materialul
arheologic, bine datat în secolele III-IV e.n. demonstrează o prezenţă a vandaliloiaicl, cultura lor materială se deosebeşte însă simţitor de aceea din regiunile
situate in zonele imediat învecinate din nord-vestul României (cu precădere din
Sllezia şi Slovacia).
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goţi 27 •

Cel mai bine se cunoaşte ceramica ştampilată din zona nordică
a Daciei romane, de unde recent, N. Gudea 28, publică un amplu studiu
privind vasele ceramice ştampilate de la Porolissum. In cadrul acestui
studiu autorul remarcă, pe baza unei ample analize că acest tip ceramic
începe să fie produs la Porolissum încă în secolul al U-lea e.n. (spre
S:fîrşit, dar: „ ... în mod sigur la începutul secolului III e.n. atelierele
oraşului funcţionau din plin".) 29 •
Ceramica ştampilată din nord-vestul ţării, răm as în afara ocupaţiei
romane, este greu de atribuit etnic, dar prezenţa ei în staţiunile dacilor liberi ne îndeamnă la presupunerea că această a fost cunoscută şi
folosită de aceste comunităţi. Faptul că centrul de producţie Porolissum, este relativ apropiat, permite afirmarea cel puţin în actuala fază
a cercetărilor, că de la Porolissum, spre zonele mărginaşe, acest tip ceramic pătrunde pe marea arteră care o constituie Someşul. Produsele
romane: monede30, ceramică (terra sigillata)31, sînt cunoscute în nordvestul Daciei, (în teritoriile rămase libere), iar pătrunderea lor aici, se
face efectiv pe Someş. Remarcăm că există insă deosebiri între unele
fragme nte ceramice decorate (privind atît coloritul, cît şi formele sau
decorul) între produsele de la Porolissum şi cele găsite in zona de care
ne ocupăm. Se impune însă constatarea că o serie de fragmente decorate aflate în nord-vestul României, trădează o execuţie tehnică rudimentară (Lazuri, Satu Mare), fapt care ne îndeamnă să presupunem o
realizare pe loc, cu atît mai mult cu cit aici au fost descoperite şi cuptoare pentru ars vase, bine datate în secolele TII-IV e.n. In cadrul aşe
zărilor ce aparţin dacilor liberi surprinse pe teritoriul judeţului Sălaj,
ceramica ştampilată din aceste aşezări provine cu cer titudine din centrul de producţie Porolissum32 ; aceste aşezări sensibil apropiate de acest
centru ceramic menţionat.
Incheind aceste iconsideraţii de ordin etnic se impune reliefarea că
ceramica ştampilată din zona nord-vestică a României, constituie un
interesant material arheologic, iar punerea ei pe seama unei sau altei
populaţii (excepţii , ni se par fragmentele de la Culciu Mare; cele rea1

t'I

I. Nemeti, Descoperiri funerare din sec. V. e.n. lfnglf Carei, în ActaMN,

IV, 1967, p. 499-507; Idem, tn StComSatuMare, I, 1969, p. 121-124; a se vedea şi
M. Roska, in AISC, I, 1928-1932, Cluj, p. 69- 72. Pentru această zonă, poate că pe
seama ostrogoţilor s-ar atribui şi mo'lcda de aur de la Cig (oraş Tăşnad], chiar
dacă ea nu poate indi·ca un etnic cert, datarea ei în secolul V c.n. poate fi pusă
pe seama acestei populaţii (Alexandru Să!iianu, Moneda anticii fn vestul şi nordvestul României, Oradea, 1980, p. 103, nr. 36, cu bibliografia).
2S N. Gudea, în ActaMP, IV, 1980, p. 105-145, fig. 1-241, (p. 146-160). pl. I XXX (p. 161-190).
29 Idem, Jbitlem, p. 111.
30 Gh. L „zin, in StComSatu.Mare, I, 1969, p. 111- 120, vezi şi !ig. 1 (p. 114).
31 T. Bader, Descoperiri de „terra sigillata" în teritoriile situate Za nord-vest
de Dacia romană, in Sargetia, XI-XII, 1975, p. 269- 276.
32 Alexandru V. Matei, Repertoriul aşezărilor aparţinind dacilor liberi (sec.
II-IV en.) descoperite pe teritoriul judeţului Sălaj, în ActaMN, IV, 1980, p. 229244.
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lizate pe loc in aşezările dacilor liberi; precum şi cele provenind direct
de la Porolissum), reprezintă o problemă nerezolvată încă. Oricum, pre2cnta notă, şi-a propus în primul rînd punerea în circuitul ştiinţifa: ia
acestui material ceramic mare parte din el inedit încă, şi nu atît rezolvarea amplelor aspecte de ordin etnic şi cultural ale veacurilor III-IV
<'.n. din nord-vestul ţării. Se impun însă pe de o parte, ample cercetări
arheologice, sistematice, iaT pe de alta, semnalarea tuturor materialelor arheologice descoperite în aşezările de epocă romană şi post-romană
din nord-vestul României, tocmai în vederea clari:fkărilor ridicate atît
de materialele descoperite cit şi de complexele probleme de ordin istoric şi arheologic ale acestei perioade.
Addenda
După întocmirea prezentului studiu, în zonă s-a mai găsit un fragment ceramic ştampilat, 'intre localităţile Pir şi Pirul Nou, pe locul
numit „Vaigancs", pe o terasă situată între „Ho1mul marc" şi Pirul
Nou. Fragmentul face parte din fundul unui vas (strachină?), este de
culoare cărămizie cu o nuanţă brună. Ornamentul este compus din mici
patrulatere înscrise în arcuri de cerc (fig. 2; nr. 9 pe hartă). A fost găsit
în asociere cu fragmente ceramice de culoare cenuşie lucrate la roată
(informaţii de detaliu de la N. Iercoşan şi I. Nemeti; se păstrează în

col. Mm.

orăşenesc

Carei).

Datare: sec. III-IV e.n.

L IS'l'E DER ABBILDUNG EN

Abb. l. Funde von Stampkeramik aus dem Nord-Westen
Jahrhundert u.Z.
Abb. 2. Stempelkeramik - Pir.
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Tal.

Rumăniens

III-IV.

Taf. XVIII Gefă.Be mit Stcmpelmotive verziert.
1, Ghenetea; 2, Culciu Mare.
Ta!. XXIX. Verzierung des in Culciu Mare entdeckten Gefăfies.
Taf. XXX. Culciu Mare - Bruchstiicke eines Schiissels.
Taf. XXXI. K eramik - cntdeckt ln Lazuri (1) und Culciu Mare (2).
XXXII/1-3 - Keramikbruchstiicke aus den Forschungen von Culciu Mare.
XXXIII. Keramik von Culciu Mare (1); Satu Mare (3) aus dem in Dindeşti (2)
entdeckten Grab.
XXXIV. Topfe aus des Entdeckung von Ghenetea (1-2) Keramllcbruckstiicke
- Satu Mare „Pădurea Noroieni" (3-4).
Taf. XXXV. Stempelkeramik - Satu Mare „Pădurea Noroieni".
XXXVI. Stempelkeramik aus den Forschungcn bei Satu Mare „Pădurea Noroie.ni" (1); Satu Mare „Cuptoare" (2, 4); Săcăşeni (3).
XXXVII. Schiisselbruchst\ick von Lazuri (1); Bruchstiick eines Tapfes, Ziegelfarbe, entdeckt bei Satu Mare „Pădurea Noroieni" (2).
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STEMPEKERAMIK AUS DEM ID-IV
JAHRHUNDERT UNSERER ZEIT
IM NORD-WESTEN
RUMXNIEN ENTDECKT
Zusammenfassung

Im Rahmen des Studiums sind, die aus dem III-IV. Jahrhundert
u.Z. stamrnenden stempekeramik-Gegenstănde, in Nord-Westen Rumanlens entdeckt, dargestellt. Bis in der Gekenwart wurden Materialien
diesem Typs in acht Ortschaften entdeckt. Es wi11d besonders hingewiesen daf3 die Stemepkeramikl dieser geographischen Zone Ausnahme bilden die Funde von Ghenctea (Krels Bihor), bi1deten nicht den Gegenstand speziellen Studiums.
Nach der Alphabetisohen Vorstellung der Entdeckungen, werden
einige Probleme zur Diskussion gebracht: Formen der Gefăssen dckorative motive, kronologische Einreihung und ethnische Zugehorigkeit.
Was die Datierung dieses Keramiktyps anbelangt wird angenommen
daf3 die sohon im Ausgang des II. Jahrhunderts u.Z. inkadriert werden
kann.
Obwohl ihre ethnische zugehorigkeit zweifellas ist, wird angenommen daf3 (diese Tatsache entspricht dem Kontext der Funde), die Keramik diesem Typs von den freien Daken aus dem Nord-Westen Romisch-Daziens, bekannt und verwendet wurde. Es besteht die MQ.glichkeit daf3 eine Serie von Bruchstlicken (Fragmente) durch stempeln verziert, aus dem Produktionszentrum Porolissum 28 stammen.
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DOUA PIESE DE METAL
DIN SEC. VIll-IX DESCOPERITE
IN LOCALITATEA LAZURI,
JUD. SATU MARE
G H. LAZIN

Comuna Lazuri se află la 8 km nord de Satu Mare, situată din punict
de vedere geografic în cadrul unităţii denumite: Cîmpia sătmăreană.
1ncepînd din anul 1974 în hotarul comunei au fost efectuate, în două
puncte d istincte cercetări arheologice, respectiv pe locul numit „Rîtul lui
Bela" şt-m partea de hotar „Lubi-tog"1 •
Prezentăm aici două piese de metal, care aparţin cronologic nivelului din secolele VIII-IX e.n., surprins la „Rîtul lui Bela" 2, şi anume un
brăzdar de plug din fi er şi un cercel cu pandativ în formă de stea, lucrat din bronz.
Piesele în discuţie, se păstrează la Muzeul judeţean Satu Mare.
1. Brăzdar (fig. 1; inventar: 31474). Lucrat din fier, lama rotunjită
spre vîrf se lăţeşte în partea superioară acolo unde prin crestarea şi îndoirea plăcii au fost obţinute cele două aripioar e manşon, necesar e pen1 Partea de hotar „Ritul lui Bela", se află la 500 m nord-est de localitate. Au
fost descoperite aici urme de locuire din sec. III-II i.e.n.; sec. III-IV e.n. şi
sec. VIII-IX e.n. Locul numit „Lubi-tog", se află la 1,5 km spre nord-nord-est de
„Ritul Lui Bela", în dreapta drumului (la 300 m de acesta), ce leagă localitatea
Lazuri (centrul de comună) de satul aparţinător, Peleş. Urmele de locuire descoperite cu prilejul cercctiirilor efectuate in 1977 şi 1978, se repartizează cronologic
astfel: epoca bronzului (Cultura Suciu de Sus); sec. I î.e.n.; sec. III-IV e.n. (foarte
sparodic); sec. VI-VII e.n.; sec. VIII-IX e.n.
2 Ccrcctc'irile efectuate la „Ritul lui Bela", au început in luna mai 1974, fiind
continuate apoi în anii: 1975-1976; 1977; 1979-1981. Cele două piese pe care le
publicăm aici, au fost surprinse într-un bordel din sec. VIII-IX e.n. (in umplutura locuinţei, !n afara acestor două piese, s-a găsit şi o vatră de foc, precum şi
ceramică tipică acestei perioade. Deocamdată prezentc'im doar cele două piese,
Importante pentru valoarea lor documentar-ştiinţifică. Acestea au fost descoperite
ln anul 1979 in secţiunea III, orientatc'i nord-vest-sud-est, cu dimensiunea 20X2 m
(numerotarea de la sud-est spre nord-vest), între m. 16-19, la adincimca de
O, 65 m (brăzdarul de plug), respectiv la - 0,70 m cercelul.
Pentru cercetările arheologice efectuate în localitatea Lazuri, a se vedea sumarele menţiuni apărute in: Dacia, N.S„ XX, 1976, p. 279, nr. 66 („Ritul lui Bela");
Dacia, N.S„ XXI, 1977, p. 364, nr. 68 („Ritul lui Bela"); Dacia, N.S., XXII, 1978,
p. 356, nr. 73 („Ritul lui Bela" şi „Lubi - Tog"); Gh. Bichir. în Actes -:lu rre
Congres I nternati.onal de Thracologie (Bucarest, 4-10 septembre 1976), Ed. Acad.
R.S.R., Bucureşti, 1980, p. 328 şi nota 27. Gb. Lazin, în Satu Mare Sttt.dii şi Comunicări, I V, l!J80, p. 127, 129-130, notele 8 şi 17; Idem, Mărturii arheologice sătmlf
r ene, Satu Mare, 1980, p. 14-15.
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tru fixarea brăzdarului pe talpa de
lemn a plugului. Brăzdairul este uşor
arcuit spre vîrf, deci pe axul longitudinal, arcuire mult mai pronunţată
pe axul transversal.
Piesa arc următoarele dimensiuni: lungimea totală=l2,6 cm; lă
ţimea maximă a lamci=8 cm; lăţi
m ea maximă a manşonului=6,6 cm;
grosimea maximă a plăcii din care
a fost executat brăzdarul=O, 7 cm.
2. Cercel (fig. 2); inventar
31473). Lucrat din bronz, a fost realizat prin turnare. Cercelul are partea semilunară pronunţată şi ornamentată. Astfel marginile semilunei
suit decorate cu un motiv pseudofiligranat, dar foarte tocit, astfel încît,
dă impresia unei linii reliefate. Partea superioară a „lunulei" este decorată cu trei mici proeminenţe în
relief, în formă de granulaţii, aşezate
sub forma unui triunghi cu baza in
jos. În cîmpul semilunar, se află, în
partea centrală, un motiv format din
trei linii paralele compuse din mici
granule. Acest motiv desparte semiluna în două cimpuri egale. In fiecare cîmp al corpului „lunulei" se
află unite cîte trei mici granulaţii,
aşezat sub forma unei flori trilobate
(pe unul dintre cele două cîmpuri ale
o
corpului semilunar se -află un mic
datorită unei defecţiuni de
orificiu,
Fig. 1. Brăzdar die fier descoperit
turnare).
la Lazuri.
Menţionăm că corpul semilunar
al cercelului, nu este păstrat întreg, astfel numai unul dintre cele două
capete are butonul în jurul căruia se înfăşura sirena necesară fixării.
Intre partea semilunară şi pandativul stelat, se află un mic „gît",
ce are în partea superioară patru m ici granule aşezate orizontal. Pandativul stelat se compune dintr-un buton central semisferiodal ce are dispus pe margine, la bază, un cer c incomplet format din mici granulaţii.
ln exteriorul butonului central se află cinci triunghiuri de diferite mă
rimi, compuse din mici granulaţii (numărul granulelor ce formea ză triunghiurile, cu baza spre buton, nu este egal).
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Cercelul descoperii în localitatea Lazuri, se încadrează aşa cum rezultă din
descriere, în seria cerceilor de tip bizantin, cu partea inferioară semilunară şi cu
pandantiv în formă de stea3 (pentru formă
şi dimensiuni, vezi, fig. 2).
Cele două piese prezentate, fac parte,
din categoria obiectelor bine cunoscute în
cadrul descoperirilor arheologice (sistematice sau întîmplătoare) efectuate pe teritoriul României, sau în vecinătatea graniţe
lor ţării.
o
2
3
Brăzdarul de plug, prin forma sa, se
apropie de cele de tip romanic, cunoscute
Fig. 2. Cercel de tip bizantin.
bine prin descoperirile de pe teritoriul ţării
cum sînt cele de la Giurcani „Argeaua"4, Bratei (cimitirul nr. 1)5, Ploieşti
Triaj6, sau din alte părţi, a căror datare corespunde sec. IV-VI. Acest tip
de brăzdar este folosit începînd din epoca romană şi pînă în feudalismul
•
timpuriu7 •
Cele mai multe analogii pentru brăzdarul descoperit în localitatea
Lazuri, le găsim în perioada sec. V I II-XI, la Pogoneşti ,(sec. VIUIX)8, Grumezoaia, Mănăstirea (sec. IX-XI)9. Piesa prezentată aici, are
un început de asimetrie, tipurile de acest fel sînt datate pe teritoriul Cehoslovaciei în sec. 1x10.
Pe baza formei, dar mai ales a analogiilor, şi în special avînd în wdere că brăzdarul descoperit în localitatea Lazuri a fost găsit împreună
cu cercelul de bronz cu pandantiv în formă de stea, într-un bordei cu
ceramică tipică, datarea lui este asigurată în sec. VIII-IX, fără a ex3 Pentru cercei de acest tip, Maria Comşa, Quelques donnees concernat les
rapportes des territoires nord-danu.biens at•ec Byzance aus VJe-v111c siecles, în
llevue des Etudcs Sud-Est Europeennes, IX, 3, 1971, p. 377-390.
' Ghenuţă Coman, în Carpica, XI, 1979, p. 184, fig. 1/4.
5 Ligia Birzu, Continuitatea populaţie i autohtone în Transilvania în secolele
IV-V {Cimitirul 1 de la BrG!ei), p. 55-56, pl. XXl/9.
8 V. Canarachc, in SCIV, 2, 1950, p. 99, fig. 14.
7 N. Edroiu P. Gyulai, Evoluţia plugului în ţările române în epoca feudală,
în Acta.JtN, II, 1965, p. 307 şi urm; V. Neamţu, La techniqc de la production cerealiere en Valachie et en Moldavie jusqu'au. XVIIJe siecle, Bucureşti, 1975, p. 58 şi
urm. cu o bogată bibliografic; Gt•orge Marinescu şi Alexandru Retegan, în SCIV 11
2, 1979, p. 256-257.
8 Ghenuţă Coman, în Carpica, XI, 1979, p. 187, fig. 111.
D Idem, Tbi 'em, fig. 1/2-3; Dan Gh. Teodor, Teritoriul est carpatic fn veacurile V-XI e.11. {Contribuţii arheologice şi istorice la problema formării poporului
român), Editura Junimea, Ia: i, 1978, p. 109 şi nota 44, fig. 25/5-6.
10 Jaroslav Kudrnac, Cîteva date noi despre agricultura la slavi, in ArhMold,
I, 1961, p. 226, la Gajary şi Cechilvky (fig. 1).
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·clude posibilitatea folosirii acestui tip încă timp de două trei secole mai
tîrziu.
Cercelul cu pandantiv îşi are analogii atit pe teritoriul României, cit
şi în Ungaria, Bulgaria, U.R.S.S. şi Iugoslavia (între cercelul de la Lazuri
şi descoperirile din ţările învecinate există multe asemănări).
Astfel cercei cu pandantiv au fost descoperite la Izvoarc-Bahna 11 ,
Teiuş 12, Noşlac 1 3, Moigrad1", etc. Unele detalii pentru cercelul de la Lazuri se întîlnesc la Satu Nou15, precum şi pc tiparele de os de la Costeşti-Iaşi16. Ca formă işi execuţie, .cercelul descoperit în localitatea Lazuri,
prezintă cele mai bune analogii, pe teritoriul României cu exemplarele
descoperite la Izvoare-Bahna, Teiuş, Noşlac, care sînt datate în general
in perioada secolelor VIII-IX. In articolul său, Maria Comşan, încadrează, în funcţie de caracterele tipologice cerceii cu pandantiv în formă
de stea de genul celor descoperiţi la Teiuş, Noşlac, Gîmbaş, in tipul II,
care apare în a doua jumătate a sec. VII, în jurul anului 680, continuîndu-şi evoluţia pînă la sfîrşitul sec. VIII şi începutul celui următor. Acestui tip, îi corespunde şi piesa descoperită la Lazuri.
Cercei cu pandantiv stelat, se cunosc şi pc teritoriul Ungariei18, în
Bulgaria19, U.R.S.S. 20, Iugoslavia21, datarea lor înscriindu-se în sec. VIIu Ioan Mitrea, Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna, în Carpica, VI,
1973-1974, p. 55-76; Idem, Influenţe bizantine în cultura materială şi spirituală
din regiunea subcarpatică a Moldovei în secolele VI-IX, in SCIV A, 2, 1979,
p. 156-158.
12 K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniet fn secolele IV-XIII, Bucureşti, 1958, p. 74, fig. 12/19.
13 M. Rusu, The prefeudal cemetery of Noşlac (VIth-VIJth centuries), în Dacia, N.S., IV, 1962, p. 272, fig. 2/4.
u M. Rusu, op. cit„ p. 283, nota 27.
15 Bucur Mitrea şi Niţă Angelescu, Săpăturile de la Satu Nou, tn Materiale,
V, 1959, p. 540, fig. 6. Autorii propun datarea cimitirului nr. 2 de la Satu Nou
„în sec. IX cu posibilităţi de prelungire şi în sec. X, după cum ne indică un fragment din partea inferioară a unui cercel descoperit in M-4 (fig. 6)". Pe de altă
parte Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţii la arheologia şi istoria
perioadei de formare a poporului român, Buc\lreştl, 1968, propune (p. 112: „, .. o
datare mai veche de secolul al X-lea, probabil secolele VIII- IX"). M. Comşa, in
RESEE, IX, 3, 1971, p. 382-383, nota 35, datează cercelul din M.4, cimitirul 2 de
la Satu Nou în perioada de sfirşit a sec. VIII şi tn cel următor.
is Dan Gh. Teodor, în SC/V, 1, 1970, p. 102, 108, fig. 3/2 datate 1n sec. VI-VII,
dar cu menţiunea că ele: „au fost frecvent întrebuinţate în giuvaergeria bizantină,
nu numai tn secolele VI-VII, ci şi mai tîrziu, în sec. X-XII". Pentru o datare
ulterioară sec. VI-VII se pronunţă şi M. Comşa, în R.ESEE, p. 381-382, şi nota 29
(datare făcută pentru începutul secolului VIII).
17 cf. Quelques donnees concernant Ies rapports des territoires nord-danubiens
avec Byzance aux VIJe- VIIIe siecles, în RESSE, IX 3, 1971, ap. 383, fig. lffi5-10.
ta N. Fettich, în ArchHung, XXXI, Budapest, 1951, pl. :XXXIX/5, 6; S. Dimitrijevic tn Opuscula Archeologica, II, Zagreb, 1957, p. 21 şi urm. pl. Vf4 (la
Diosvolgy).
19 Descoperirea de la Razdelna-Gară, cf. Ioan Mitrea, in SCIVA, 2, 1979,
p. 157, nota 82.
20 D. T. Berezoveţ, în Apxeoloria, VI, Kiev, 1952, p. lll3, pl. II/3, 4; pl. Ill/4.
21 S. Dimltrijevic, loc. cit„ pl. V/3, 6-8.
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IX. Astfel de podoabe sînt considerate ca produse specific bizantine,
avind O largă ICiN:Ulaţie lll timp.
Pe baza analogiilor, a contextului de descoperire, cercelul descoperit
la Lazuri, de tip bizantin, cu .partea inferioară semilunară şi cu pandantiv
în formă de stea corespunde cronologic sec. VIII, şi eventual primelor
decenii ale sec. IX22•

•

•

•

In prezentul material, n-am intenţionat o discuţie amplă a materialelor ce corespund nivelului secolelor VIII-IX, surprinse în cadrul cercetărilor arheologice efectuate în perimetrul localităţii Lazuri, ci doar o
semnalare a celor două piese de metal. Evident, atît pentru aspectul cronologic cît şi pentru cel de ordin istoric, cea mai importantă piesă este
reprezentată de cercelul de tip bizantin. Produs local, ceea ce pare mai
greu de crezut (locul în sensul executării nu pe loc, într-un atelier, ci
într-o zonă mai largă, in speţă Transilvania), acest obiect de podoabă relevă mai degrabă legătura strînsă existentă între lumea bizantină şi autohtoni din vecinătatea imediată, sau mai îndepărtată a regiunilor Dunării.
- - De fapt, cronologic cele două piese mai sus prezentate reflectă realitatea ist orică a nord-vestului României (asemenea tuturor celorlalte regiuni situate la nord de Dunăre), in perioada secolelor VIII-IX cînd
cultura materială veche românească, expresie a încheierjj procesului de
formare a poporului rromân, va intra într-o nouă fază a evoluţiei sale,
evoluţie premergătoare constituirii statal~.

ILUSTRATIONEN

Abb. 1. Pflugschar - entdcckt in Lazuri.
Abb. 2. Bronsering mit Pandantiv - entdeckt in Lazuri.

22 Descoperirea cercelului într-un bordei in asociere cu brăzdarul de plug şi
ceramică specifică acestei perioade ornamentată cu linii incizate, orizontal sau în
val. Materialul ceramic, îşi are analogiile cele mal apropiate în localitatea Săcll
şeni (judeţul Satu Mare), vezi Gh. Lazin, in SatuMareStCom, III, 1975, p. 67-73,

pl. XV-XVI, fig. 6-7; CAmin, Pir, Turulung-Vll, Irina (toate în
vezi, S. Dumitraşcu în Crisia, VIII, 1978, p. 61, 64, 66, 68.
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judeţul

Satu Mare).

ZWEI GEGENST11NDE AUS METAL,
AUS DEM VIII-IX JAHRHUNDERT
- IN DER ORTSCHAFT LAZURI KREIS SATU MARE - ENTDECKT
(Zusammenfassung)

Zwei Gcgenstănde aus Metal, entdeckt gelegenteich der archeologisc'nen 1\r~iten in det: Ortschait Lnuri, \In 3ahr~ 1919. Die Gcgenstăndc,
e\ne PHugsc'nar aus Eisen (Kreismuseum Satu Mare, Inventar Nr. 31474,
Siehe Abb. 1), und in Ohrring aus Bronzc, durch Gief3en hergestcllt,
Byzanthinisch, der untere Teil - Halbmond - das Pandantiv in Stcrnform (Kreismuseum Satu Mare, Inventar Nr. 31473, Siehe Abb. 2).
Die zwei Gegenstiinde wurden in einer Lehmhi.itte, mit Feucrherd
gefunden. Au!Jer den zwei Eisengegestiinden \,\'Urde in der Hiitte noch,
am Rad verfertigte Keramik und aus Ton - handlich verfertigtc - Platten, gefunden.
An Hand der Arbeitstechniken, analog mit anderen Funden in Rumanien, als auch in Bulgarien, Jugoslavien, Ungarn, Sovjetunion, zu
welchen auch die Endeckungskontext sich anschlieBt, die Eisenpflugschar
und der Bronzering - datiert aus dem VIII-IX Jahrhundert.

https://biblioteca-digitala.ro

SAPATURILE ARHEOLOGICE

DIN

JUDEŢUL

SATU MARE
(Partea I-a)
TIBERIU BADER

In cadrul acestei note in scopul de a sistemati:ta şi a face cunoscut
- intenţionăm să publicăm sumar r0zultatele săpăturilor arheologice efectuate pînă în 1970 pe teritoriul actual al judeţului Satu
Mare (pl. XXXVIII).
In judeţul Satu Mare primele sondaje ar heologice au fost efectuate
încă la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea 7 <n 1
de J. Mihalik în satul Boineşti în punctul numit „Belavara".şi de A. Vende l...f...,(XA ltO-~
în c~una Mcdieşu Aurit în punctul numit „Ciuncaşi" şi la Carei pe
dîmbul „Bobald". Mici sondaje au fost executate de M. Roska la Bixad
în anul 1928. Săpăturile sistematice au fost începute după eliberare în
anul 1953 de Muzeul din Baia Mare şi mai tîrziu în anul 1957 în Depresiunea Caşului de Institutul de arheo'l ogie din Bucureşti. Pînă în 1970 pe
teritoriul judeţului Satu Mare au fost executate săpături de: Institutul de
arheologie din Bucureşti (M. Bitiri, E. Comşa, Al. Păunescu, Vl. Zirra),
Institutul de istorie şi arheologie din Cluj (H. Daicoviciu, I. H. Crişan ,
I. Glodariu, M. Rusu), Institutul pedagogic de 3 ani din Oradea (S. Dumitraşcu), Muzeul Sf. Gheorghe (Z. Szekely), Muzeul Baia Mare (E. Kovacs,
C. Kacs6), Mu7.eu1 Satu Mare (T. Bader), Muzeul Carei (I. Nemeti).
Sînt menţionate sondajele din trecut şi toate săpăturile executate
după eliberare în ordine cronologică, pe epoci. In caz dacă în aceiaşi localitate în urma unei săpături au fost descoperite materiale din mai multe
-epoci, localitatea est<> menţionată la perioada pentru care iniţial au fost
intreprinse cercetările. Da că în aceeaşi localitate au lucrat mai multe
colective în diferite puncte şi perioade, cercetările sînt trecute separat.
De asemenea se menţionează colectivul, bibliografia, în caz dacă r ezultatele cercetărilor din localitatea respectivă au fost publicate şi la
sfîrşitul fiecărei note numele instituţiilor care au executat săpăturile şi
numele cercetătorului de la care am primit informaţiile necesare.
Localităţile cercetate sînt trecute pe o hartă alăturată, cu numărul
de ordine care corespunde cu numărul din prezenta notă.
specialiştilor
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EPOCA PALEOLITICA
l. Bixad - a) Existenţa dovezilor de activitate omenească din epoca
paleolitică în această localitate a fost descoperită de M. Roska, prin cercetări de suprafaţă şi mici sondaje efectuate în anul 1928. Au fost cercet ate de el punctele „Lăutoriu", „Sub coasta ritului", „Frunzulească",
„Fîntînele Hozaşului", „Fărtăi", etc., iar pc punctul numit „ Cetăţele" a
executat şi un mic sondaj. Descoperirile mai intîi le datează în faza aschelenc apoi mai tîrziu în epoca mezolitică. Datarea a fost mult discutată
în literatura noastră de specialitate.
M. Roska, Cercetările preistorice în Ardeal în anul 1928, ACMIT. 1926-1928,
p. 190; idem, Repert6rium, 123/42; C. S. Nicolaescu - Plopşor. Iarăşi cultura şe
leană in România, în AO, IX, 1930, p. 211; M. Moga, Paleoliticul inferior în Transilvania, în ACMIT, IV, 1932-36, Cluj, p. 3.

b) Sectorul paleolitic al InstitutUJl.ui de arheologie din Bucureşti în
colaborare cu Muzeul din Baia Mare cu un colectiv format din C. S. Nicolaescu - Plopşor şi E. Kovacs, între 5- 16 august 1957 a controlat şi a
verificat următoarele locuri semnalate de M. Roska: „Cetăţele", „Lăuto
riu", „Sub coasta ritului", „Frunzulească", „Fintînile IIozaşului", „Fărtăi",
cfcctuîndu-se şi mici sondaje de control.
t, Aşa-zisele ateliere de cioplire a opalului de la Bixad au fost incaIM drate în paleoliticul superior de sfîrşit, de facies macrolitic.
C. S. Nicolaescu - Plopşor şi Elena Kovacs, Cercetări paleolitice în regiunea
Baia Mare, in Materiale, VI, 1959, p. 33-35; Kovacs Zoltanne, Asatcis az Avasban,
ln Koru.nk, 1958, p. 434.

c) In vara anului 1963 în luna iunie un colectiv din partea sectorului
paleolitic al Institutului de arheologie al Academiei R.S.R., format din
M. Bitiri şi Fl. Mogoşanu, au executat cinci sondaje cu o suprafaţă totală
de circa 35 mp pe următoarele puncte: „Fărtăi" , „Fintînile Hozaşului",
„Izvorul Răcşii" şi „Măgurile". La suprafaţa solului şi cu ocazia sondajelor
efectuate (pină la 0,50 m adîncime), s-au descoperit puţine piese paleolitice
concludente, cioplite din opal. Nu s-a putut identifica o staţiune paleolitică
cu strat de cultură care să impună reluarea cercetărilor. Materialele descoperite după autorii săpăturilor pot fi încadrate în perioada paleoliticului
superior (Institutul de arheologie, Bucureşti);
M. Bitiri - A Socolan, Cercetări paleolitice în Ţara Oaşului, Baia Mare, 1966;
M. Bitiri, Paleoliticul în Ţara Oaşului, Bucureşti, 1972, p. 28-30.

2. Boineşti - a) Intre 15-16 august 1957 pe coasta Boineştilor un
colectiv format din C. S. Nicolaescu - Plopşor şi E. Kovacs au efectuat
cîteva sondaje de verificare, identificînd două etape de dezvoltare a aşe
zării paleolitice: prima un musterien final şi un aurignacian mijlociu, ajungînd la o adincime de 60-80 cm. (Institutul de arheologie Bucureşti şi
Muzeul Baia Mare).
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C. S. Nicolaescu - Plopşor şi Elena Kovacs, Cercetările paleolitice din regiunea Baia Mare, 1n Materiale, VI, 1959, p. 35-40, Kovăcs Zoltanne, Asatas az Avasban, în Korunk, 1958, p. 434; D. Popescu SCIV, IX, 1958, p. 141.

b) Intre 1960-1963 pe coasta

Boineştilor

M. Bitiri a continuat să
de 185 mp. S-a staare trei niveluri de

păturile, executînd zece secţiuni cu o suprafaţ.ă totală
bilit că aşezarea paleolitică de la coasta Boineştilor

locuire: musterian, aurignacian Şi gravettian.
In primul nivel de l,o cuire, musterian tîrziu (stratul 1), uneltele sint
cioplite din rocă de provenienţă locală exclusiv (vulcanică şi galete). Piesele sînt cioplite în tehnică aşchioasă de miez şi lamelară, au dimensiuni
medii, multe sînt retuşate. Forme caracteristice - aşchii, lame, virfuri
triunghiulare, racloare de diverse tipuri, nuclee discoidale şi prismatice,
gratoare.
Stratul II, aurignacian mijlociu, cuprinde piese cioplite din opaluri,
galete, obsidiană şi silexuri de bună calitate. Apar nucleele cu un singur
plan de lovire, de tip piramidal, gratoare de diverse tipuri cioplite pe
lame şi pe aşchii, lame retuşate oblic pe ambele laturi, burine.
Nucleele discoidale şi alte elemente specifice musterianului, dispar.
Stratul III, gravettian, este caracterizat printr-o varietate mai mare
a tipurilor de unelte cu dimensiuni reduse şi prin apariţia retuşării
mărunte şi abrupte. Apar uneltele combinate şi străpungătoare. Ca materie primă, se înmulţeşte obsidiana, în rest aceleaşi roci ca în stratul
aurignacian mijlociu.
Toate trei straturi de cultură reprezintă urmele unor locuiri de
scurtă durată, unde uneltele s-au cioplit pe locul aşezării. (Institutul de
arheologie Bucureşti şi Muzeul Baia Mare).
M. Bitiri - A. Socolan, Cercetările paleolitice în Ţara Oaşului, Baia Mare,
1966, p. 5-7; M. Bitiri, Aşezarea paleolitică de la Boineşti, in SCIV, XV, 1964,
p. 167-1136; D. Popescu, SCJV, XII, 1961, p. 133, XIV, 1963, p. 451; M. Bitirl,
Paleoliticul in Ţara Oaşului, Bucureşti, 1972, p. 30-36.

3. Călineşti. Călineşti I (Bocoghiţa). Săpăturile au fost executate în
pedoada 1964-1966 de un colectiv format din M. Bitiri şi A. Socolan,
executind zece secţiuni cu o suprafaţă totală de 200 mp. A fost identificată o staţiune paleolitică cu două straturi de cultură (aurignacian şi
gravettian).
Stratul I, aurignacian mijlociu, reprezintă o locuire de scurtă durată
ru materiale tipice puţin numeroase. Piesele tipice constau din nuclee şi
cioplitoare, răzuitoare masive pe aşchii, gratoare pe lame, lame retuşate
cioplite din opaluri şi alte roci silicioase de provenienţă locală.
Stratul li, gravettian, a fost distrus în mare parte prin lucrările agricole şi prin eroziuni naturale. Materialele au un caracter microlitic. Faţă
de primul nivel aici apar multe burine, străpungătoare, lame şi gratoare
microliticc, vîrfuri mărunte retuşate abrupte. Ca m aterie primă, se înmulţeşte obsidian şi apare silexul cretacic, albastru, de origine răsăriteană .
Călineşti II (Dîmboc). In acest punct al satului săpăturile au fost executate în perioada 1965-1966 de un colectiv format din M. Bitiri şi A. So10 - StudiJ

şi comunicări,

V-VI.
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colan. Au fost săpate 11 secţiuni cu o suprafaţă totală de 227,50 mp. Obiectivul cercetărilor a constat dintr-o staţiune paleolitică cu un singur strat
de cultură (aurignaciană mijlociu).
De aici provine cel mai bogat şi caracteristic material pentru faza
m ijloci<" de dezvoltare a culturii aurignaciane din nord-vestul României.
Materia primă folosită la confecţionarea uneltelor este exclusiv locală,
opal vînăt-alburiu aflat în depozit natural in imediata apropiere a
aşezării.

S-au descoperit multe pirse caracteristice, între care menţionăm,
nud0e, lame şi virfuri retuşate, gratoare simple şi duble, răzuitoare de
diverse tipllri asociat\! cu o mare cantitate de deşeuri de cioplire. Marea
majoritate a materialelor a fost concentrată în jurul unei vetre de foc,
pe o suprafaţă ovală, cu diamPtrul de circa 6 m.
Călineşti m (Dîmbul). Săpăturile au fost executate în perioada
1965-1969 de M. Bitiri şi A. Socolan, deschizînd 14 secţiuni cu o suprafaţă totală de 297 mp. A fost cercetată o staţiune paleolitică cu un singur
strat de cultură (gravettian). Materialele descoperite (piese litice şi un dinte
de bovideu), erau executate sub formă de complexe m ai compacte (în strat
de circa 40 cm grosime) în jurul a două vetre de foc special amenajate.
Piesele descoperite au dimensiuni reduse. Se remarcă abundenţa gratoarelor şi a bLtrinelor. în comparaţie cu alte aşezări grav0ttlene din Oaş, ele la
Călincşti III lipsesc străpungătoarele şi lamele denticulate.
Călineşti IV (Lichihorb). Săpăturile au fost întreprinse în perioada
1966-67 de M. Bitiri şi A. Socolan, executînd 6 secţiuni mici cu o suprafaţă totală de 53 mp. Aici se găseşte o staţiune paleolitică cu un singur
strat de cultură (gravettian) distrusă de eroziuni aproape complet (Institutul de arheologie Bucureşti şi Muzeul Baia M ar e).
M. Bitiri - A. Socolan, Cercetări paleolitice fn Ţara Oaşului, Baia Mare,
1966, p. 17-22; M. Bitiri - A. Socolan, în Marmaţia, I, Baia Mare, 1969, p. 7-9;
M. Bitiri, Paleoliticul în Ţara Oaşului, Bucureşti , 1972, p. 44-56.

4. Remetea. Somoş I - Săpăturile au fost intreprinse în anii 19631965 de un colectiv format din M. Bitiri, E. Kovacs şi A. Socolan, executînd 15 secţiuni cu o suprafaţă totală de 320 mp. S-a găsit ia.ici o staţiune paleolitică cu trei niveluri de locuire (musterian tîrziu, aurignacian,
mijlociu şi gravettian), suprapuse parţial de o aşezare neolitică.
Nivelul I, musterian tîrziu, reprezintă o locuire de scurtă durată.
Materialele s-au cioplit pe loc din roci locale, in tehnica aşchierii lamelară
şi bifacială. Piese caracteristice lame şi aşchii simple sau retuşate, răzui
toare lungi şi transversale, gratoare, vîrfuri blfaciale, burine, nuclee.
Nivelul II, aurignacian mijlociu, reprezintă un complex cu lame simple şi lame retuşate, drepte sau cu scobituri laterale, gratoare de diverse
tlpurl, burine, etc. cioplite din roci vulcanice între care şi obsidiană.
Nivelul III, gravettian, este mult mai bogat decît cele precedente.
Materia primă rămîne cea folosită şi în aurignacian, dar se măreşte proporţia obsidianei. Piesele tipice constau din nuclee, lame, gratoare, buririe,
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străpungătoare, denticulate.
şi lamele trunchiate oblic.

Apar vîrfurile microlitice,

retuşate

abrupte

Somoş II Săpăturile au fost intreprinse în perioada 1963-1964, de
M. Bitiri, E. Kovacs şi A. Socolan, executînd 8 secţiuni cu o suprafaţă totală de 56 mp. Staţiunea paleolitică are trei niveluri de locuire (musterian,
aurignacian şi gravettian). Aşezarea este în mare parte distrusă, în poziţie stratigrafică precisă s-a descoperit doar primul nivel de locuire, musterianul tîrziu, asemănător celui descoperit la Somoş I şi Boineşti.

M. Bltirl, Săpăturile paleolitice de la Remetea în Rev. Muz., 1965, p. 161-165;
M. Bitiri - A. Socolan, Cercetări paleolitice în Ţara Oaşului, Baia Mare 1966,
p. 7-17 ; D. Popescu, SCIV, 15, 4, 1964, p. 553, XVII, 3, p. 389; ilVI. Bitiri, Paleoliticul în Ţara Oaşului, Bucureşti, 1972, p. 36-44.

5.

l\'ledieşu

Aurit

In anul 1969 sub conducerea lui M. Bitiri s-au deschis sondaje pe un
deal la Viile Medieşului, unde s-au identificat urmele unei aşezări gravcttiene complet distruse (Institutul de arheologie Bucureşti).
lui,

Dorin Popescu, SCIV, XXI, 3, 1970, p. 493; M. Bitiri, Paleoliticul în
1972, p. 60-61.

Ţara Oaşu

Bucureşti,

6.

Oraşu

Nou

Sub conducerea lui M. Bitiri în anii 1967-1969 au fost întreprinse
paleolitice în punctele „Oraşu Nou-Vii" şi „Boşoreani". S-au descoperit piese de silex la suprafaţa valului. 1n sondajele deschise pentru
verificare s-a constatat că staţjunile au fost complet distruse de eroziuni.
Matorialele descoperite atestă locuiri gravettiene. (Institutul de arheologie Bucureşti).
cercetări

M. Bitiri, Paleoliticul în

Ţara Oaşului, Bu::ureşti,

1972, p. 58-60.

7. Turulung
Pe Dealul Pustiu (Pusztahegy) în anii 1966-1967, un colectiv compus
săpături arheologice,
executînd 15 sondaje şi secţiuni cu o suprafaţă totală de 84 mp. Staţiunea
paleolitică are un singur nivel de locuire (gravettian), parţial distrus
de eroziunea naturală şi lucrările de împădurire.
Inventarul litic este format din nuclee piramidale şi prismatice cu
dimensiuni medii şi mici, gratoare pe aşchii şi lame, lame simple şi lame
retuşate mărunt (unele denticulate), străpungătoare şi burine. (Institutul
de arheologie Bucureşti, Muzeul Satu Mare şi Muzeul Baia Mare).
din M. Bitiri, T. Bader, A. Socolan, au intreprins

10*
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M. Bitiri, A. Socolan, Aşezarea paleoliticd de la Turulung şi locul ei in paleoliticul din nord-vestul României, in Satu Mare StCom, 1969, p. 35-38; M. Bitiri A. Socolan, Date noi cu privire la paleoliticul din Oaş, Marmaţia, I. Baia Mare,
p. 6-7; M. Bitirl, Paleoliticul fn Ţara Oaşului, Bucureşti, 1972, p. 55-56.

EPOCA NEOLITICA
8. Berca
a) La sfirşitul lunii octombrie 1961 un colectiv format din E. Comşa,
Al. Păunescu a executat săpături arheologice în locul numit „Kisrengeto".
Au fost săpate două secţiuni cu o suprafaţă de circa 35 mp. Obiectivul
cercetat a fost o aşezare din epoca neolitică.
Pe panta unei dune a fost cercetată o aşezare modestă aparţinînd
unei culturi încă necunoscute pînă atunci pc teritoriul ţării noastre. Acestei culturi i s-a dat denumirea de cultura Ciumeşti. Ei îi corespunde în
R. P. Ungară cultura ceramicii liniare a Alfoldului iar în estul R. S. Cehoslovaciei, cultura ceramicii liniare est slovace.
Cu prilejul săpăturilor de la Berea s-a cercetat o groapă de bordei
r:;i s-au adunat diverse fragmente ceramice ornamentate cu adincituri fă
cute cu unghia sau cu linii largi, arcuite. La suprafaţa solului şi în săpă
tură s-au descoperit numeroase unelte microlitice mai ales de obsidiană.
începutul culturii Ciumeşti corespunde în timp cu sfîrşitul culturii Criş.
Materialele se păstrează la Muzeul judeţean Maramureş, Baia Mare
(Institutul de arheologie Bucureşti) .
Al.

Eugen Comşa,
Păunescu, Dacia,

Dacia, NS, VII, 1963; idem, ActaArchCarp, XIII, 1972-1973;
NS, VII, 1963, p. 167-475.

b) In punctul S6skas (Berea X) C. Kacs6 în luna octombrie 1967 a
efectuat sondaje arheologice, deschizînd 4 secţiuni. S-au descoperit urme
de locuire, fragmente ceramice aparţînînd culturilor Btikk şi Tisa, celtociacilor, precum şi secolelor V-VI şi VIII-IX. Materialul inedit se află la
Muzeul judeţean Maramureş (Muzeul Baia Marc). Inf. C. Kacs6.
9.

Ciumeşti

-

Berea

Apariţia în nord-vestul României a unor microlite de silex sau obsidian a impus cercetarea metodică a aşezărilor în care ele au fost descoperite
pentru a preciza raportul stratigrafic dintre acestea şi ceramica neolitică. In acest scop s-au efectuat săpături, sub conducerea lui C. S. Nicolaescu - Plopşor şi Al. Păunescu pe nisipurile de la Ciumeşti - Berea,
în punctul II păşune, cuprinzînd o suprafaţă de 30 mp, la Berea I,
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76,50 mp, la Berea IX, 10 mp, far la Berea XVI 10 mp, in total 96,50 mp.
S-au descoperit piese de silex, obsidiană, gresie, cuarţit (nuclee, lame
neretuşate şi retuşate, gratoare etc.).
Materialul litic este de tip tardcnoasian, încadrat cronologic în perioada de sfîrşit a epipaleoliticului. (Institutul de arheologie Bucureşti).
şi

Al. Păunescu, Cu privire la perioada de sfîrşit a epipaleolitfrului în nord-vestul
nord-estul României şi unele persistenţe ale neoliticului vecht, SCIV, XV, 3,

1964, p. 321-336.

10. Homorodu de Mijloc
Pc o terasă a pirîului Homorod, în vatra satului undP se întinde
o marc aşezare din epoca neolitică, sub conducerea lui T. Bader, între
23-28 mai 1966, s-au intreprins săpături arheologice. AşC'zarea a fost
distrusă parţial de construcţiile moderne. Au fost deschise 5 SC'cţiuni: in
grădina parohiei lingă biserică, în grădina lui V. Liboteanu, în curtea
lui I. Tătaru, în curtea lui I. Libotcanu şi în faţa imobilului FI. Găvruş. Cu
ocazia efectuării acestor sondaje în diferHe puncte ale aşezării, s-a identificat un strat de cultură din epoca neolitică; cultura Criş şi au fost descoperitC' fragmente de ceramică, cupe cu picior, fragmente de vase mari
de provizii, fusaiole, topoare în formă de calapod, aşchii, lame de obsidian etc. Inedit (Muzeul judeţean Satu Mare).
11. Homorodu de Sus
Săpături arheologice au fost efectuate de T. Bader în hotarul numit
„Ograda Barzului" în anii 1966 luna mai şi 1967 în luna august şi în
punctul numit „Lunca" în anul 1968 luna septembrie.
In „Ograda barzului" a fost identificată o mare aşezare aparţinîn d
culturii Crjş, cu un singur strat de cultură. S-au găsit gropi, suprafeţe de
chirpici (deranjate), vase întregi (cupe, vase de provizii), şi fragmente,
ornamentate cu barbotină, cu pleavă în pastă, unelte, topoare în formă
de calapod, lame şi alte piese de obsidian, aproximativ 20 de figurine
antropomorfe.
In punctul numit „Lunca", au fost deschise 8 secţiuni, fiind identificată aici o aşezare neolitică, aparţinînd culturii Tiszapolgar. S-a găsit
un material bogat de ceramică, topoare in formă de calapod, lame de
obsidian, etc. La fel au fost găsite 12 gropi, av1nd o formă pătrată cu pereţii şi fundul ars la roşu. Toate gropile au aceleaşi dimensiuni: 1,30X1 m.
In partea nordică a satului se găsesc mai mulţi tumuli dintre care
unul a fost cercetat fără să dea un rezultat concret (Muzeul judeţean
Satu Mare).

T. Bader, Despre figurinele antropomorfe în. cadrul culturii
V, 1968, p. 381-388.
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12.

Unimăt

Intre 15 iunie - 1 iulie 1968 şi 1 octombrie - 15 oct. 1969, S. Dua executat săpături arheologice în punctul numit „ Dîlboci" şi la
„Tevi". In staţiunea „Dîlboci" au fost deschise 5 secţiuni şi 4 casete,
fiind descoperi te mai m ulte niveluri şi orizonturi de locuire: Tisa (II), Coţofen.i, epoca bronzului (Suciu de Sus); Hallstatt, elemente La Tene, prefeudale, feudale.
„La Tevi", s-a constatat o aşezare hallstattiană şi un val de pămînt
care a fost secţionat. Aşezarea hallstattiană se datează în Ha A-B, iar
valul par e a fi posterior aşezării hallstattiene. (Institutul pedagogic de
3 ani Oradea).
mitraşcu

S. Dumitraşcu, Săpăturile arheologice de la Unimăt în Satu Mare StCom, I, 1969.
p. 41-45; Inf. s. Dumitra')CU.

EPOCA BRON ZULUI

13. Andrid

In punctul numit „Dealul taurilor", pe o insulă a Eriului, E. Andr assy a executat înainte de război sondaje de verificare, identificînd o
aşezare a culturii Otomani cu fragmente ceramice de tip Otomani.
T. Bader, Epoca

bronzului

în

nord-vestul

Transilvaniei,

Bucureşti,

1978,

p. 119.

J4. Ardud

In partea

sud-estică a comunei, m zona izvorului pîrîului Sărătură,
mai mulţi tumuli. Unul dintre ei a fost secţionat de T. Bader,
găsindu-se în el un mormint de inhumaţie (Muzeul judeţean Satu Mare).

s-au

găsit

T. Bader, Epoca bronzului ... ,

Bucureşti,

1973, p. 120.

15. Berea
a - La punctul denumit „Măcriş'', pe malul stîng al pîrîului Berea
s-au descoperit în anii 1964-1965 două m orminte de înhuma,:e cu un
inventar bogat ceramic, aparţinînd culturii Otomani.
I. Nemeti, Satu Mare StCom., I, 1969, p. 57-60.
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b - în Dealul Viilor AL Kovacs, fostul director al Muzeului Carei
a efectuat aici un mic sondaj de salvare (Muzeul orăşenesc Carei).
T. BAder, Epoca bronzului ... ,

16.

Bucureşti,

1978, p. 121.

Boineşti

ln luna iulieQ·n colectiv condus de T. Bader, a început drzvelirea sistematică a ~(ii de pămînt numită „Belavâra", care se găsc7te pe
coasta Boineştilor. A fost secţionat valul cetă~u in două locuri şi interiorul
cetăţii în lungime şi în lăţime. De asemenea au fost săpate şi cîteva casete.
S-au făcut observaţii privind modul de construire a valului şi stratigrafia aşezării, stabilindu-se că cetatea a fQ,Şt construită pe la sfirşitul
epocii bronzului, fiind locuită şi în s~lul n~probabil de vanaâli. Aufost descoperite aproximativ zece mif ~ fra mente de ceramlCa, ct· va
vase întregi, o brăţară de bronz ornamentată, din epoca bronzului; vîrfuri de lance, cuţite, catarame, o rîşniţă de mină rotundă, fragmen e de
ceramică din sec. II- III e.n. (Muzeul judeţean Satu Mare).
T. Bader, Epoca bronzului . .. ,

Bucureşti,

1978, p. 121.

17. Carei

în perioada 7-25 octombrie 1966 au fost efectuate săpături în
punctul numit „Bobald" conduse de I. Ncmeti, într-o aşezare din epoca
bronzului. Au fost trase patru secţiuni, dintre care ultima pentru verificarea şanţului de apărare. Aşezarea este deranjată de un cimitir feudal,
datînd din secolele XVI-XVII. S-au identificat două straturi de cultură
aparţinind culturii Otomani I şi II (Muzeul Carei).
T. Bader, Epoca bronzului . .. , p. 121.

18.

Cehăluţ

1n anul 1969, în luna august, în locul numit „Telek" pe malul sting
al pîrîului Cehal, un colectiv condus de T. Bader, a întreprins săpături
<le salvare, în scopul verificării stratigrafiei unei aşezări din epoca bronzului semnalată cu ocazia săpării aici o unor gropi de siloz. Au fost deschise cinci secţiuni, descoperindu-se un bogat material de ceramică de tip
Otomani, cu un singur strat de cultură şi un alt strat de cultură conţi
nînd fragmente ceramice de tip Baden. Pe locul săpăturilor în anii
1961-62 a fost găsit un mic depozit de bronz compus din trei topoare
de luptă, un vîrf de lance şi mai multe căţei de foc.
De asemenea a fost deschisă o secţiune şi într-un alt punct al satului numit „Fîntîna tătarului", identiiicînd aici o aşezare din epoca bron-
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zului, cu un singur strat de cultură, cu ceramică fragmentară de tip Suciu de Sus. S-au mai descoperit două ace, unul cu capul răsucit şi unul
cu capul găurit şi un mic obiect în formă de stea (Muzeul Satu Mare).
D. Popescu, SCIV, X.XI, 3, 1970, p. 493; T. Bader, Epoca bronzului . .. , p. 122.

19.

Ciumeşti

În locul numit „Bostănărie", s-au început săpăturile în anul 1962,
sub conducerea lui M. Rusu, cu ocazia cărora au fost descoperite 16 morminte aparţinînd culturii Otomani. Săpăturile au fost continuate în anul
1964 sub conducerea lui Vl. Zirra, - care a avut drept scop principal
studierea aşezării celtice - cu ocazia cărora au mai fost descoperite încă
şapte morminte, deci total număFUl mormintelor se ridică la cifra 23.
în punctul numit „Grajduri", la o distanţă de 600 m de la Bostănărie",
s-au găsit cu ocazia dezvelirii cimitirului celtic încă trei morminte.
Cimitirul a fost prelucrat şi publicat de I. Ordentlich şi C. Kacso,
fiind datat în Otomani I, iar două morminte au fost publicate de I. Nemeti, încadrate în Otomani III (Institutul de istorie din Cluj în colaborare cu Muzeul Baia Mare).
I. Ordentilich şi C. Kacs6, Cimitirul din epoca bronzului de la
SCIV, XXI, 1, 1970, p. 49-63.

Ciumeşti,

în

20. Culciu Mare
In marginea satului lîngă grajdurile C.A.P. în anul 1969, un colectiv
sub conducerea lui T. Bader, a început dezvelirea unei aşezări întinse,
datată la sfîrşitul epocii bronzului. A fost identificat un singur strat de
cultură cu o grosime de 0,30 m, care conţinea vase, ceşti ornamentate, aparţinînd culturii Suciu de Sus, şi fragmente de ceramică şi un vas mare
tronconic cu gît cilindric aparţinînd culturii Gâva. Nu s-a găsit nici un
obiect de bronz. Săpăturile vor fi continuate (Muzeul Satu Mare).
D. Popescu, SCIV, XXI, 3, 1970, p. 498; T. Bader, Epoca bronzuhLi ... , p. 122129.

21.

Dindeşti

Intre 6-16 octombrie 1965, un colectiv format din Vl. Zirra, I. Nemeti şi I. Georgescu a efectuat sondaje de verificare în punctul numit
„Cetate". In cele patru secţiuni (una pentru verificarea şanţului de apă
rare), s-au identificat trei straturi de cultură: una din cultura Tiszapolgar
şi altele din cultura Otomani I şi II. In această perioadă s-au lucrat la ve-
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rificarea necropolei celtice clin punctul numit „In grădina lui Negreanu".
Au fost descoperite trei morminte de incineraţie şi unu de inhumaţie,
datate din secolele III-II î.e.n. (Muzeul orăşenesc Carei).
T. Bader, Epoca bronzului ... , p. 124.

22.
a.

Medieşu

Aurit -

Potă u

„Ciuncaşi"

In vara anului 1964 un colectiv format din S. Dum i traşcu, T. Bader,
a efectuat săpături arheologice în comuna Medieşu Aurit la locul numit
„Ciuncaşi", ce aparţinea în timpul săpăturilor satului Potău. Aşezarea a
fost parţial cercetată încă la începutul secolului al XX-lea, de A. Vende.
Săparea unei gropi de siloz de către C.A.P. a grăbit începerea săpă
turilor. Au fost săpate patru secţiuni şi cinci casete cu o suprafaţă de
220 mp. Au fost găsite trei niveluri de locuire gropi cu resturi menajere,
oase de animale, scoici de apă dulce, un depozit de grîu carbonizat, o cantitate mare de ceramică, unelte de os, topoare de piatră, un vîrf de lance,
un ac de bronz, piese de obsidian etc.
Aşezarea situată într-un meandru al Seinelului, aparţine fazei Otomani I şi începutul fazei II. Este o aşezare de tip „insulă", avînd probabil
şi amenajări artificiale. (Muzeul de istorie Satu Mare).
T. Bader lji S. Dumitraşcu, Săpăturile arheologice la aşezarea de tip Otomani
de la Mt>dil'şu Aurit, in Materiale, IX, 1970, p. 127-136; D. Popescu, SCIV, 16,
1965, 3, p. 592.
b. „Dîmbul

acastăulu i"

în hotarul comunei Medieşu Aurit lingă drumul spre Apa la o disde 640 m de la aşezarea de tip Otomani „Ciuncaş" a fost dezvelit
în anul 1968 (de T. Bader) un turnul. Dezvelirea tumulului a fost făcută
cu ajutorul unui buldozer, obţinînd observaţii preţioase privind modul de
dezvelire a unui turnul cu mijloace mecanice.
In mantaua tumulului au fost găsite: un mormînt avînd o vechime
de aproximativ două-trei sute de ani, un cuptor de ars var; construit
în secolul trecut, iar la baza tumulului s-a găsit platforma de ardere a
mortului, cu resturi de cărbune, cenuşe, oase calcinate şi vase, ceşti, depuse la marginea platformei. Tumulul datează din epoca bronzului, cultura Suciu de Sus (Muzeul Satu Mare).
tanţă

T. Bader, Epoca bronzului . .. , p,. 126.

23. P ir
La punctul numit „Cetate" în anii 1953~1954 Zoltân Szekely a executat săpături arheologice identificînd o aşezare întărită de tip insulă,
avind un singur strat de cultură şi o necropolă cuprinzînd 31 de morminte
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de înhumaţie în poziţie chircită şi unul de incineraţie în urnă aparţi
nînd culturii Otomani. (Muzeul Sfîntu Gheorghe în colaborare cu Muzeul din Baia Mare).

z.

Szekely,

Contribuţie

la cronologia epocii bronzului în Transilvania, SCIV,

VI, 3-4, 1955, p. 843-863; idem, Cimitirul din epoca bronzului de la Pir, SC/V,
17, 1, 1966, p. 125-135.

24.

Sanis1ău

In perioada 14-18 octombrie 1968 s-au efectuat sondaje de verificare în punctul numit „Livada" în locul descoperirii fibulelor cu scut dintr-un singur fir, găsindu-se urmele a nouă morminte de incineraţie, toate
fiind distruse (Muzeul orăşenesc Carei).
T. Bader, Fibulele cu scut dintr-un singur fir, SCJV, 2, 21, 1970, p. 209-224;
idem, Die eingliedrigen Schildfibeln, Acta Antiqua et Archeologica, XIV, 1971,
p. 63-71.

25. Tiream

intre 10-30 aprilie 1966 s-au efectuat săpături sub conducerea lui
I. Nemeti în locul numit „Kendereshalom", în cadrul unei aşezări din
epoca bronzului. A fost descoperit un material arheologic foarte bogat,
format din numeroase vase de lut, unelte de piatră, os şi bronz, vetre deschise şi urme de locuinţe. in cadrul aşezării s-au descoperit şi trei morminte de înhumaţie. Aşezarea datează din cultura Otomani I-III, iar
mormintele din cultura Otomani III. (Muzeul orăşenesc Card).
I. Nemeti, Descoperiri funerare din epoca
Satu Mare StCom., 1969, p. 64--65, pl. XVIII.

bronzului

în

jurul

~areiului,

EPOCA FIERULUI
26. Andrid

intre 6-9 aprilie 1970, I. Nemeti a efectuat săpături de salvar0, în
punctul denumit „Szentjânos". în secţiunea I-a şi caseta nr. 1, au fost
dezvelite două cuptoare de ars ceramică celtice. Pe baza ceramicii gă
site în groapa de deservire, cuptoarele aparţin celţilor. In secţiunea I-a, s-a
identificat un strat de cultură cu materiale din epoca bronzului, cultura
Otomani III. (Muzeul orăşenesc Carei).
I. Nemeti, Cuptoare de ars ceramică din epoca Latene de la Andrid (jud. Satu
Mare), SCIVA, 25, 1974, p. 579- 584.
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27. Carei
Intre 5-15 octombrie 1970 s-au continuat cercetările începute în
1966 în punctul numit „Bobald", cu scopul de a verifica o a~eza re celtodacică. în cele trei secţiuni şi casete deschise, s-a descoperit un bordei
<le formă ovală şi m ai multe gropi de provizii. Aşezarea datează din epoca
Lat<."ne C, secolele III-II î.e.n. (Muzeul orăşenesc Carei) . Inf. I. NemetL
28.

Ciumeşti

In anul 1960 pe terenul grajdurilor C.A.P.-ului a fost descoperit un
dmitir celtic, a cărui dezvelire sistematică a început în 1962, continuată
în anul 1964 şi terminată în anul 1965. Lucrările au fost efectuate de un
colectiv format din M. Rusu (1962), V1. Zirra, I. Nemeti ş i M. Zdroba
(1964-1965).
In paralel s-au efectuat cercetări şi în aşezarea celtică contemporană necropolei, situată la circa 600 m de aceasta, pe locul numit Bostănărie (Tokos).
In necropolă au fost descoperite 35 de morminte, aparţinînd ambelor rituri funerare, inhumaţie şi incineraţie. Majoritatea este reprezentată de mormintele de incineraţie care se distinge în două grupe: morminte depuse în gr opi simple şi în urne.
Menţionăm că pe teritodul necropolei în anul 1960 a fost descoperit
renumitul coif celtic, păstrat astăzi în Muzeul de istorie al R.S.R. (Muzeul Baia Mare in colaborare cu Institutul de arheologie Bucureşti).
VI. Zirra, Un cimitir celtic fn nord-vestul României, Baia Mare, 1967; I. H. CriMateriale dacice din necropola şi aşezarea de la Ciumeşti şi problema raporturilor dintre daci şi celţii fn Transilvania, Baia Mare, 1966; M. Rusu, Mormfntul
unei cifpetenii celtice de la Ciumeşti, Baia Mare, 1970; Vl. Zirra, Satu Mare St. com., IV, 1980, p. 39-83.
~an,

29.

Sanislău

a. NisiPArie -

SanisJliu II

între anii 1967-68 a fost dezvelită alei de I. Nemeti o necropolă
pe o dună de nisip cu diametrele de aproximativ
180X140, adică o suprafaţă de circa 2,5 ha. în total au fost descoperite
65 de morminte de incineraţie, din care 62 din epoca hallstattiană şi trei
din epoca bronzului. în cadrul necropolei, mormintele de incineraţie în
urnă prezintă ritul dominant. Au fost găsite în gropile sepulcrale ca inventar funerar: ceramică lucrată cu mina şi la roată (vase borcan, stră
chini, vase bitronconice, ceşti, vase mici), ustensile (cuţite de fier, ace,
prisnele de lut), podoabe (brăţări, mărgele, inele de bucle). După autorul
hallstattiană, situată

https://biblioteca-digitala.ro

156

14

săpăturilor, necropola începe în pragul secolului
evoluţia pe la începutul secolului al ! V-lea î.e.n.

I. Nemcti, Necropola

hallstattiană

de la

Sanislău,

al V-lea î.e.n.

Şi

încheie-

Satu Mare, StCom. II, 1972,

p. 121- 143.

b. La cap el!i -

Sanisliu

I

Intre anii 1965-1967 au fost efectuate săpături arheologice sub conducerea lui VI. Zirra, fiind dezvelită o necropolă celtică, cuprinzînd 23
morminte de incineraţie şi de inhumaţie (Institutul de arheologie din
Bucureşti şi Muzeul Baia Marc).
de la

Vl. Zirra, Noi necropole celtice fn nord-vestul României (cimitirele birituale
Sanislău şi Dindeşti), Satu Mare StCom. II, 1972, p. 151-205.

30.

Pişcolt

Intre 21.IV-12.V.1970 s-a efectuat o săpătură de salvare în două
puncte ale comunei Pişcolt. In punctul denumit „Kincsverem", s-au descoperit gropi din epoca neolitică, cultura ceramicii liniare, un bordei celtic,
mai multe gropi din secolele II-IV e.n. In punctul numit „Nisipărie" s-a
identificat o aşezare din epoca bronzului, cultura Otomani şi o necropolă
celtică (Muzeul orăşenesc Carej).
I. Nemeti, Contributions con.cernant de facies latenien du nord-ouest de la
RotLmanie a la lumiere de decouvertes celtiqu es de Pişcolt, (dept. de Satu Mare).
Alba Regia, XIV, 1975, p. 187-197.

EPOCA DACICA

ŞI

ROMAN A

31. Berea
La 2 km de comuna Ciumcşti, la punctul „Soci" (Bodzas), se află o
in parte contemporană cu aşezarea celtică de la CîumeştL
In urma săpăturilor efectuate de Vl. Zirra în anul 1965 s-au descoperit
patru bordee, un cuptor, gropi şi complexe celtice şi dacice. S-a mai găsit
un semibordei din sec. al Ill-lea şi un alt semibordci din sec. al V-VI-lea.
În cuprinsul aşezării s-a dat peste o hecatombă cu 16 morţi azvîrliţi
într-o groapă. (Institutul de arheologie Bucureşti în colaborare cu Muzeul
Baia Marc).
~ezare dacică,

D. Popescu, SCIV, 17, 4, 1966, p. 714.

32. Culciu Mare

In anii 1966-67 un colectiv format din I. Glodariu, O. Bandula şi
C. Kacs6, în imediata apropiere a satului, spre sud a descoperit un bor-
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dei din epoca hallstattiană Ha D şi fragmente ceramice de la sfîrşitul

sec. al III-lea şi începutul sec. al !V-lea. La sud de sat au fost descoperite
fragmente ceramice din sec. al III-lea e.n. şi un bordei cu cuptor, din
sec. al !X-lea e.n., distrus în bună parte de revărsările Someşului. Cu ocazia săpăturilor din 1966 la marginea satului au mai fost descoperite trei
semibordeie cu ceramică din sec. al !V-lea. (Institutul de arheologie şi
istorie Cluj-Napoca în colaborare cu Muzeul din Baia Mare).
D. Popescu, SCIU, 18, 3, 1967, p. 531; ibidem, 19, 4, 1968, p. 689.

33.

Medieşu

Aurit

Intre anii 1964-1969 un colectiv format din H. Daicoviciu, S. Dumitraşcu şi T. Bader, au executat săpături arheologice sistematice în hotarul
numit „Şuculeu" şi la „Leşu", unde a fost descoperit un complex arheologic din sec. III-IV, deosebit de important. La Şuculeu au fost dezvelite

ceramică, găsindu-se în ~urul lor un material extrem
de bogat de ceramică, unelte de fier, fibule de fier şi de bronz, fusaiole etc. S-a constatat un singur strat de cultură din sec. III-IV sub
care era un strat de cultură aparţinînd culturii de Suciu de Sus. La Leşu
a fost dezvelită necropola daco-vandalică constînd din 73 morminte de
incineraţie, care aparţin sec. III-IV, culturii Suciu de Sus (2) şi culturii
Coţofeni (2). (Muzeul Satu Mare în colaborare cu Institutul pedagogic de
3 ani Oradea).

10 cuptoare de ars

S. Dumltraşcu - T. Bader. Aşezarea dacică de Za Medieşul Aurit, tn ActaMN.
IV, 1967, p. 107-126; S. Dumitraşcu - T. Bader, Aşezarea dacilor Liberi de la
Medieşul Au.rit, Ed. Muzeul Satu Mare, 1967.

EPOCA P REFEUDALA ŞI F EUDALA
34. Berea
In sondajul efectuat în anul 1962 pe dealul „Soskas", s-au identificat
slabe urme de locuire Tiszapolgar şi Baden, precum ş i complexe de locuire
sporadice din sec. al V-lea (post hunice). Tot aici au ieşit la iveală două
morminte de înhumaţie din faza finală din Otomani III.
Pe locul cărămidăriei lingă C.A.P. s-a identificat o aşezare dacică
din sec. III- IV e.n. (Institutul de arheologie din Bucureşti).
D. Popescu, SCIV, 18, 3, 1967, p. 531; ibidem, 19, 4, 1968, p. 609.

35. Foieni

In curtea C.A.P.-ului, incidental au fost distruse încă în vara anului
1958 mai multe morminte de inhumaţie. In perioada 10- 25 iulie 1967
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I. Nemeti a efectuat săpături de salvare în zona descoperirilor. Au fost
descoperite 31 de morminte de inhumaţie, cu un inventar funerar relativ
sărac, format din inele de buclă, brăţări, mărgele de sticlă, aparţinînd
culturii Bielo-Brîdo, datate în secolul al XI-lea. (Muzeul orăşenesc Carei).
Inf. I. Nemeti.

36.

Medieşu

Aurit

Intre 20 septembrie - 15 octombrie 1970, sub îndrumarea ştiinţifică
a acad. C. Daicoviciu, S. Dumitraşcu a executat săpături arheologice la
cetatea feudală. S-a deschis o singură secţiune de control (lOOx2 m) şi o
secţiune sondaj (30 m X 1,50). După autorul săpăturilor a fost descoperită
Cetatea Medieşului, z_idurile sale din secolul al XVII-lea şi sub ele un
nivel mai vechi (Institutul de istorie şi arheologie Cluj).
S.

Dumitraşcu, Săpăturile

arheologice din anul 1970, la

Medieşu

Aurit -

Cas-

tel, Crisia, 4, 1974, p. 101-106.

37. Moftinu Mic
Sondajele de verificare efectuate în perioada 15-24 octombrie 1967
de I. Nemeti în punctul numit „Pe deal", au identificat o aşezare distrusă
din secolele II-IV e.n., aparţinînd probabil dacilor liberi. ln cele patru
secţiuni s-a mai găsit şi un strat de cultură parţial deranjat din epoca
Latene şi 12 morminte de inhumaţie cu inventar foarte sărac, datate din
secolele XI-XII-lea. (Muzeul orăşenesc Carei). Inf. I. Nemeti.
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DIE ARCH110LOGISCHEN GRABUNGEN
IM KREIS SATU MARE
(Zusammenfassung)

Zweck dieser kurzen Darstellung ist es, der Fachwelt einen gedriingten und systematischen Vberblick liber die Ergebnisse der archăolog:
schen Ausgrabungen zu bicten, die b is 1970 auf dem hcutigen Gebiet
des Kreises Satu Mare unternommcn wurden.
Es werden die frilheren Probegrabungen erwăhnt und în chronologischer Reihenfolge, stufenweisc allcs Ausgrabungcn, dic nach dem 23.
August 1944 ausgefiihrt wurden. Falls an der gleichen Grabungstellc
bei einer Ausgrabung Spuren mchrerer Zeitstufen entdeckt wurden, wird
die Fundstelle bei derjcnigen Zeitstufe erwăhnt, fur die urspriinglich
die Forschungen unternommen wurden. Wenn am selben Fundort mehrere Ar beitsgruppen an verschiedenen Fundstellen und fi.ir verschiedcne
Perioden gearbeitet haben, so werden sie gesondert angefiihrt.
1. Bixad - a) M. Roska entdeckte dje Spurcn menschlichcr Tatigkcit im Palăolithikum, anlăBlich der Oberflachenbegehungen und klciner im Jahre 1928 vorgenommenen Pr obegrabungen.
b) Die Abtcilung Palaolithikum des Archăologischen Instituts der
Akademie Bukarest, hat gemeinschaftlich mit dem Museum Baia Mare,
zusammen mit einrr Arbeitsgruppe, der C. S. Nicolaescu-Plopşor und
E. K ovâcs angehorten, zwischen dem 5.-16. August 1957 an folgenden
von M. Roska erwăhnten Fundstel'len Kontrollgrabungcn unternommen:
Cetăţele, Lăutoriu, Sub coasta rîtului, Frunzulească , Fîntînile Hozaşu
lui, Fărtăi, wobei auch kleine Probegrabungen vorgenommen wurden.
Die sogenannten Werkstătten von Bixad, in denen Opal behauen
wurde, reihte man <labei in die SchluBphase des jtingeren Palăolithikums
mit makrolithischem Fazies ein.
c) Im Sommer des Jahres 1963 hat eine Arbeitsgruppe der Abteilung Palăolithikum des Archăologischen Instituts der Akademie Bukarest, filnf Probegrabungen unternommen, wobei wenig aufschluBreichc
palăolithische aus Opal zubehauene Funde gehoben wurden. Es konnte
keine palaolithische S tation entdeckt wcrden, die eine Kulturschicht gehabt halte, die zur Wiederaufnahmc der Forschungen gezwungen halte.
Die Funder reihen das Fundgut in das jilngerc Palăolithiku m ein.
2. Boineşti - a) An der Fundstelle Coasta Boincştilor hat cine Arbeitsgruppe einige Kontrollgrabungen vorgenommen, wobei zwei Ent-
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wicklungsphasen der palăolithischen Siedlung bestimmt werden konnten: u.zw. Ausgang des Mousterien und mittlerer Aurignacicn, bis zu
einer Tiefe von 60 bis 80 1cm.
b) Von 1960 bis 1963 hat M. Bitiri die Ausgrabungen bei Coasta
Boineştilor weitergeflihrt und zehn Schnitte mit einer Gesamtflăohe von
185 m 2 angelegt, wobei sie festgestellt hat, daB die palăolithis:che Siedlung bei Coasta Boineştilor drei Besiedlungsschichten aufweist: Mousterien, Auri:gnacien und Gravettien. Diese drei Kulturschichten weisen
Spuren einer kuirzen Besiedlung auf, wo die Werkzeuge an den Siedlungsplatz behauen wurden.
3 - Călineşti I (Bocoghita). Es wurde eine palăolithiS'Che Siedlung
mit zwei Kulturschichten (Aurignacien und Gravettien) entdeckt.
Călineşti II (Dîmboc). Es wurde eine palăolithlsche Siedlung mit
einer einzigen Kulturschicht (mittlerer Aurignacien) durchfors·c ht.
Călineşti III (Dîmbul). Es wurde eine paliiolithisohe Siedlung mit
einer einzigen Kulturschicht (Gravettien) tlurchforscht. Im Vergleich zu
anderen gravettienzeitlichen Siedlungen aus dem Oaşgebiet, fehlen in
Călineşti III die Bohrer und die gezăhnten Klingen.
Călineşti IV (Lichihorb). Hier liegt eine palăolitische Sicdlung mit
einer einzigen Kulturschicht (Gravettien), die fast vomg verwittert ist.
4. Remetea Somoş I - Die Ausgrabungen wurden in den J ahren
1963 bis 1965 von einer Arbetisgruppe vorgenommen, die 15 Schnitte în
einer Gesamtflăche von 320 m 2 angesetzt hat. Dabei ergab sich eine palăolithische Siedlung mit drei Besiedlungsschichten (spăter Mousterien,
mittlerer Aurignacien und Gravettien), die teilwcise von einer neolithischen Sie<llung liberschnitten w ird.
Die Beweise, daG es im Aurignacien ·u nd im Gravettien hier eine
Besicdlung gegelben hat, sind gem ischt, denn sie sind eher formenkundlich ermittelt und im Vergleidh zu anderen Siedlungen desselben
Typs, gibt es keine zusatzli<che.n Elemente, die diese Besiedlung bestă
tigen wtirden.
5. Medieşu Aurit. Im Jahre 1959 wurden unter der Anleitung von
M. Bitiri Prli.fgTabungen auf einem Hligel bei Viile Medieşului vorgeuommen, wo die Spuren einer vollig ze.rstorten gravettienzeitlichen
Siedlung zutage kamen.
6. Oraşu Nou. In den Jahren 1967-1969 wurden pali:iolithische
Forschungen an den Fundstellen „Oraşul Nou-Vii" und „Boşoreane"
unternommen. Bei den Kontrollgrabungen wurde festgestellt, daG Stationen von der Erosion vollig zerstort waren. Die gehobe.nen Funde
bezeugen Gravet:tien Besiedlung.
7. Turulung. In den Jahren 1966 und 1967 grub eine Arbeitsgruppe
von Ar.chăologen und •s etzte 15 Probegraburugen und Schnitte an, von
einer Gesamtflăche von 84 m 2 • Die palăolithische Siedlung h;:it eine
einzige Wohnschicht (Gravettien), die teilweise von der nati.irlichenErosion und von den Aufforstungen, die hier vorgenommen wu:riden, zerst6rt ist.
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8. Berea - a) Ende Oktober 1961 wurden an der sogenannten
Fundstelle „Kisrenget6" archaologische Ausgrabungen einer neolithischen Siedlung vorgenommen.
Auf dcm Abhang einer Dune wurde eine kleine Siedlung erfol"Scht,
die zu eincr bisher auf dem Geibiet Rumăniens noch unbekannten Kultur gehort. E. Comşa benannt sie Ciumeşti-Kultur. In Ungarn entspricht
ihr die linienbandkeramische Alfoldi-Kultur und im Osten in der Tschechoslowakei die ostslowakische Linienbandkultur.
Dcr Anfang der Ciumeşti-Kultur entspricht zeitlich dem Ausgang
der Criş-Kultur.
b) An der Fundstelle S6skas (Berea) wurden im Oktober 1967
archăologische Ausgrabungen vorgenornmen und dabei 4 Schnitte angelegt. Es wurden Bcsiedlungsspuren angctroffen, Kcrarnikscherben dcr
Bilkk- und der TheiG-Kultur, der Kclto-Daker und der Perioden vom
5. bis 6. und 8. bis 9. Jh.
9. Ciumeşti-Berea. In den Sandgrubcn von Ciumeşti-Berca, an der
Fundstelle Păşune TI, wurden Grabungsarbeiten vorgenommen. Es kamcn Arlefakle aus Feuerstein, Obsidian , Sandstein, Quarzit zutage (Knollen, retuschierte und unrctuschierte Klingen, Schabcn usw.).
Das Fundgut ist von Tardenoisien Art und gliedert sich zeitlich in
den SchluBabschnitt des Epipalăolithikums.
10. Homorodu de Mijloc. Auf einer FluBterrasse des Homorod-Baches hat eine Arbcitsg\I"uppc zwischen dem 23. und 28. Mai 1966 archă
ologischc Ausgrabungen vorgenommen. Die Siedlung war tcilweise durch
moderne Bauten zerstort. Es wurden 5 Schni tte angelegt; im Pfarrhof
neben der iGrche, im Garten von V. Liboteanu, im Hof von I. Tătaru, im
Hof von I. Libotean und vor dem Haus von Fl. Gărus. Bei diesen an
verschiedcnen Stellen der Siedlung vorgenommenen Probcgrabung<'n,
ergab sich eine steinzeitliche Kulturschicht, dic Criş-Kultur und Keramikscherben von Hohlful3bechern, Bruchstiicken von groBen Vorratsgefăl3en, Spinnwirtel, leistenfOrmige Axte, Obsidianabsplisse und -klingen usw.
11. llomorodu de Sus. Im Mai 1966 und im August 1967 wurdcn
von T. Bader an der Fundstclle „Ograda Barzului" und im September
1967 an <ier Fundstelle „Lunca" archaologische Grabungcn vorgenommen. Bei „Ograda Borzului" wurdc eine groBc Siedlung der Cri ş-Kul
tur, mit ciner einzigcn Kulturschicht bestimmt. Gcfunden wurden: Wohngruben, von ihrer Stelle weggekommene Flăchen von Wandbewurf aus
Lehm, ganzgebliebene GefaBe (Becher, VorratsgcfăBe) und GefiiBschcrbcn, davon einige mit Schlickilbcrzug verziert und strenggemagerter
Paste, lcistenformige Ăxte, Klingen und andere Gegenstande aus Obsidian, etwa 20 anthropomorphe Statuetten.
An der Fundstelle „Lunca" sind 8 Schnitte angelegt worden, wobei
eine spătneolithische Siedlung, wahrscheinlich zur Tiszapolgâr-Kultur angehorig, gefunden wurde. Reichhaltige Keramik, lcistenformige Ăxtc, Obsidianklingen usw. wurden zutage gefordert. Desgleichen legte man 12
J 1 - Studii
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viereckige Gruben gleicher AusmaGe (1,30Xl m) frei, deren Wănde und
Boden glutrot gebrannt sind.
12. Unimăt. Zwischen dem 15. Juni und 1. Juli 1968 und dem 1.
und 15. Oktober 1969 sind an den Fundstellen „Dilboci" und „la Tevi"
arcbăologische Grabungen vorgenommen worden, wobei mehrere Besiedlungsschichten und - Horizonte bestimmt wurden: Thcil3 (II), Coţofeni,
Bronzczcit (Suciu de Sus); Hallstatt, latenczeitliche, vormlttelalterliche
und mittclalterliche Elemente.
Bei „La Tevi" wuroc cine hallstattzeitliche Siedlung und ein durchschnittencr Erdwall entdcckt. Die hallstattzeitliche Siedlung datiert in
Ha A-B und der Erdwall scheint spăter aufgeschi.ittet worden zu sein.
13. Andrid. Auf der Insel „Dealul taurilor" hat dr. E. Andrassy Probegrabungen gemacht und cine Otomani-Siedlung identifizicrt.
14. Ardud. Im si.id-Ostlichen Teil der Gemcinde sind mehrere Tumulus, einer davon wurcle in 1963 vom Verfasser untersucht.
15. Berea. - a) An dcr Flur „Măcriş" in Jahre 1964-1965 wurden
zwei Grăber dcr Otomani-Kultur entdeckt.
- b) Auf „Dealul Viilor" hat Alexandru Kovacs Probegrabungcn gemacbt.
16. Boineşti. Im Juli 1970 hat eine Arbeitsgruppe unter der Leitung
T. Bader, die Erdburg von Belavara auf dem Abhang Coasta Boineşti
systematisch freiz,ulegen begonnen. Der BuTgwall wurde an zwci Stellen
ausgesohnitten und innerhalb der Burg wurde ein Lăngs- und Querschnitt angclegt. Desgleichen wurde in einigen Kassetten gegraben. Es konnten Beobachtungen i.iber den Wallbau und die Stratigraphie der Siedlung
angestellt werden, wobei es sich ergab, daB die Burg am Ausgang der
Bronzczeit errichtet wurde und auch im 3. Jh., wahrscheinlioh von Wandalen, besiedelt war. Es sind etwa 10 OOO Keramikscherben gefunden
worden, elnigc ganze GefaGe, ein bronzezeitlioher verzierter bronzener
Armrcifen; Lanzenspitzcn, Messer, Schnallen, eine runde HandmUhle,
Keramikscherben aus dem 2. und 3. Jh. u.Z. Die Ausgrabungen werden
fortgefi.ihrt.
17. Carei. Zwischen dem 7. und 25Oktober1966 wurden Grabungen
an der Fundstelle „Bobald" in einer bronzczeitlichen Siedlung durchgefilhrt. Die Siedlung ist von einem mittelalterlichen Friedhof des 16-17 Jb.
gestărt. Es wurden zwei Kulturschichten dcr Kulturen Otomani I und II
erkannt.
18. Cehăluţ. Im August 1969 hat eine ArbeHsgruppe unter der Leitung
T. Bader, Rettungsgrabungen an der Fundstelle „Telek" am linken Ufer
des Bach<'S Cehal untcrnommen, um clic Schichteniolge einer bronzezeitlichen Siedlung zu pri.ifen, auf die bei dem Ausheben von Silogruben
gestoB-en wurde. Es wurden filnf Schnitte angelegt, reicbhaltigc OtomaniKeramik kam zutage, mit einer einzigen Kulturschicht und eine andere
Kulturschioht mit Scherbcn jungsteinzeitlicher Keramik. An der Grabungsstellc cler Jahre 1961-1962 wurdc cin klcine..s Bronzcdcpot gefun-

https://biblioteca-digitala.ro

163

21

den, das drei Streitiixte enthielt und spater eine Lanzenspitze und mehrere Ra ucherpf annen.
Ein weiterer Sohnitt wurde an einer anderen Stelle des Dorfes u.zw.
bei „Fîntîna Tătarului" angelcgt. Es wurde <labei eine bronzezeitliche
Siedlung mit einer einzigen Kultursohicht und Schcrbcn der Sudul de
Sus Kcramik gefunden. Ferner fand man zwei Nadeln, cine mit umgebogenern und eine mit dJurchlOchertem Kopf und einem stcrnformigen
Gegenstand.
19. Ciumeşti. An der Fundstelle „Bostănărie" wurden im Jahre 1962
Grabungsarbeiten angesetzt, die 16 Grăber der Otomani-Kultur anstochen. Im Jahre 1964 entdeckte man weitere 7 Graber, so daB ihrc Gesamtzahl jetzt 23 betrăgt.
20. Culciul Mare. Ncbcn den Stellungen dcr Landwirtschaftlichen
Produktionsgesellschaft, am Rande des Dorfes, hat im Jahre 1969 eine
Arbeitsgruppe begonnen, eine ausgedehnte Siedlung vom Ausgang der
Bronze- und vom Beginn der Eisenzeit freizulegen. Es wurde eine einzige Kulturschicht von 0,30 m bestimmt, die GefăBc, enthălt, Tassen der
Suciu de Sus-Kul.tur (alle sind verziert), Kcramikscherben und ein gro13es kegelstump:f1formiges GefăB mit zylindrischem Hals der Gava-Kultur.
Kein einziges Bronzesttick kam zutage. Die Ausgrabungen wcrden fortgesetzt.
21. Dindeşti. Zwischen dem 6. und 15. Oktober 1965 hat eine Arbeitsgruppe an der Fundstelle „Cetate". Kontrollgrabungen durchgefi.i.hrt. Es
wurden drei Kulturschichten erkannt: eine der Tiszapolgtlr und die anderen der Otomani I- und 11-Kultur. An der Fundstelle „Grădina luiNegrcanu" wurden drei Brand- und ein Korpergrab, wahrscheinlich aus
dem 3. bis 2. Jh. v.u.Z. freigelcgt.
22. Medieşu Aurit - Potău. a. Ciuncaşi. Im Sommer 1964 hat eine
Arbeitsgruppe in der Gemeinide Me'dieşu Aurit an dcr Fundstelle Ciuncaşi angesetzt. Es wurden drei Sied'1ungsschichten, Gruben mit Tierknochcn, SilBwassermuscheln, ein verkohltes Wcizcndepot, eine groBe
Menge Keramik, Werkzeuge aus Knochen, Steinăxte, eine Lanzensp"tzc, eine Bronzenadel, Gegenstande aus Obsidian usw. gefunden. Die
zwischcn den Armen des Scinelul-Baches gelegene Siedlung gehort zur
ersten bis zum Beginn der zweiten Phase der Otomani-Kultur. Die
Siedlung ist inselartig und hat wahrscheinlich auch ktinstliche Wehranlagcn.
b. Dîmbul Acastăului. Im Weichbild der Gemeinde Medieşu Aurit,
neben der StraBe nach Apa, in 640 m Entfernung von der OtomaniSiedlung Ciuncaşi, wurde im Jahre 1968 ein Hugelgrab freigclegt. Die
Arbeit wurde mit einem Buldozzer ausgefi.i.hrt, wobci sich auch wertvo1le Beobachtungen iiber die Freilcgung von Htigelgrăbern mit mechanischen Mitteln ergaben. An dcr Basis des Grabhtigels fand man die
FJache, auf der der Scheiterhaufen gebrannt hat, mit Kohleresten, Asche,
kalzinierten Knochen, GefăBen und an den Rand dieser Plattform nie11•

https://biblioteca-digitala.ro

2:?

164

dergelegte Tassen. Der Grabhligel datiert in die Bronzezeit, Suciu de
Sus-Kultur.
23. Pir. An dcr „Cetate" (Burg) in J ahren 1953-1'954 hat Z. Szckely Ausgrabungen gcmacht und eine Siedlung und einen Friedhof derOtomani-Kultur identifiziert.
24. Sanislău. Zwischen dem 14. und 18. Oktober 1968 wurden an
der Fundstellc Livada Kontrollgrabungen vorgenommen, und zwar, dort
wo eine eingliedrige Schildfibel gefunden worden war. Es ergaben sich
die Spuren von neun Brandgrăbern, die alle zerstort sind.
25. Tiream. Ziwschen dem 10. und 30. April 1966 wurden an dcr
Fundstelle „Kendereshalom" innerhalb einer bronzezeitlichen Siedlung
Ausgrabungen vorgenommen. Das reicbbaltige Fundgut besteht aus zahlreichen Tongefiifien, Stein- und Bronzewerkzeugen, offenen Herdstell<'n
und Wohnungsspuren. Innerhalb der Siedlung fand man auch drei Korpergrăber. Die Siedlung datiert aus der Otomani I-III-Kultur und die
Graber datieren aus der Otomani III-Kultur.
26. Andrid. Zwischen dem 6. und 9. April 1970 wurden an derFundstelle „Szentjanos" Rettungsgrabungen ausgeflihrt. In Schnitt I.
Kassette I, wurden zwei Brennofen flir Tonware gefunden. In Schnitt I
bestimmte man eine Kulturschicht mit bronzezeitlichem Material derOtomani III-Kultur.
27. Carei. Zwischen dem 5. und 15. Oktober 1970 setzte man die
Grabungsarbeiten fort, die 1966 an der Fundstelle Bobald begonnen hatten, um eine keltisch-dakische oiedlung zu prlifen. In den drei angel<>gten Schnitten und Kasetten entdeckte man eine ovale Wohnhlitte und
mehrere Vorra·tsgruben. Die Siedlung datiert aus Latene C, 3. bis 2. Jh.
v.u.Z.
28. Ciumeşti. Auf dem Grundstlick der Stallungen der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft wurde im Jahre 1960 ein keltisches Grăberfeld entdeckt, das man in den Jahren 1962, 1964 und 1965systematisch freilegte. Gleichlaufend wurden auch, in der in etwa 600 m
Entfernung zeitgleichen keltischen Siedlung, an dcr Fundstelle Bostănă
rie Forschungen vorgenommen. Im Grăberfeld legte man 35 Grăber frei~
die beide Bestattungsriten - sowohl den Leichenbrand als auch die Korperbestattung - vertraten. Es sei darauf hingewiesen, daB auf dem Territorium des Grăberfeldes im Jahre 1960 der bekannte keltische Helm
gefundcn wurde, der gegenwărtig im Rumănischcn Landesmuseum aufbewahrt wird.
29. Sanislău. In den Jahren 1967-1968 wurde hier ejn hallstattzcitliches Grăber:feld freigclcgt. Insgesamt wurden 65 Korpergrăber gezăhlt,
davon 62 hallstattzeitliche und 3 bronzezeitliche. Das Grăberfeld stand
von Beginn des 5. Jh. v.u.Z. bis zum Beginn des 4. Jh. v .u.Z. im Gebrauch.
30. Pişcolt. An der Fundstelle Kincsverem wurden Gruben aus dem
Neolithikum, aus der linearbandkeramischen Kultur entdeckt; ferner eine
keltische Wohnhlitte, mehrere Gruben aus dcm 2. bis 4. Jh. u.Z. An der-

https://biblioteca-digitala.ro

23

lt15

Fundstelle ,,Nisipărie" entdeckte man eine bronzezeitliche OtomaniSiedlung.
31. Berea. Die von VI. Zirra im Jahre 1965 ausgefi.ihrten Grabungsarbeiten haben vier Siedlungsgruben, einen Brennofen, Grubenwohnungen und keltische und dakische Fundverbănde freigelegt. Es wurde auch
eine Halbgrubenwohnung aus dem 3. Jh. und eine andere Halbgrubenwohnung aus dcm 5. bis 6, Jh. gefunidcn. Innerhalb der Siedlung ist man
auf ein Gemeinschaftsgrab mit 16 Toten gestoBen.
32. CulciuZ Mare. Im Jahre 1966 und 1967 wurde cine Grubenwohnung aus der Hallstattzeit HD gefunden, fcrner eine Grubenwohnung
mit Brennofen aus d€'Ill 9. Jh., drei Halbgrubenwohnungcn mit Keramik
aus dem 4. Jh.
33. Medieşu Aurit. An den Fundstellen „Şuculeu" und „Leşu", wo
man einen besonders aufschluGreichen archăologischen Fundverband aus
dem 3. bis 4 Jh. gefunden halte, sind systematische AusgTabungen vorgenommen worden. Bei Şuculeu decide man 10 Brennofen fti.r Tonware
auf. Darum herum lag ăuGerst reichhaltiges keramischcs Fundgut, Eisenwerkzeuge, Eisen-und Bronzefibeln, Spinnwirteln usw. Es wurdc eine einzige Kulturschicht aus dcm 3.-4. Jh. und zwar aus der Suciu de Sus-Kultur angetroffen. Bei Leşu wurde ein dakischvandalisches Grăberfeld mit 73
Brandgrăbern des 3.-4 Jh. aus der Suciul de Sus (2) und aus der Coţo
feni-Kultur (2) freigelegt.
34. Berea. Bei der im Jahre 1962 auf der Anhohe Sosk.as dlll'Chgefiihrten Probegrabung fand man schwache Spuren von Tiszapolgâr und
Baden-Besiedlung sowie einen Verband sporadischer (nach hunnenzeitlicher) Besiedlung aus dem 5. Jh.
35. Poieni. Es wurden 31 Korpcrgrăber mit verhăltnismiiGig spăr
lichem Grabinventar aufgedeckt. Man fand Lockenringe, Armreifen, Glasperlcn dcr Bielo-Brido-Kultur, die in das 11. Jh. datiert sind.
36. Medieşu Aurit. Zwischen dem 20. September und dem 15. Oktober 1970 wurden in der mittelalterlkhen Burg archăologische Grabungen durcbgcfilhrt. Es wurde ein einziger Kontrollschnitt und ein Suchschnitt angcsetzt. Laut Verfasser wurde die Burg von Medieş mit ihren
Mauern aus dem 17. Jh. und darunter eine ălte.re Kultursohicht gefunden.
37. Moftinu Mic. An der Fundstelle „Pe Deal" wur<le eine zerstorte
Siedlung aus dem 2. bis 4. Jh. u.Z. bestimmt und eine teilweise gestOrte
latenezeitliche Kulturschicht und 12 Koiipergraber mit sehr geringen
Grabbeigaben, die in das 11.-12. Jh. datieren.
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
DIN HOTARUL ORAŞULUI CAREI
(Jud. Satu Mare)
de IOAN .Kl?:J\IETI

Oraşul Carei1 este situat în pavtea vestică a judeţului Satu Mare, pe
Cîmpia Careiului, ou înălţimi cuprinse între 120-163 d.n.m., un relief
monoton, pe alocuri cu denivelări. La nord-est de hotarul oraşului se întinde Cîmpia Ecedea (fosta Mlaştină Eccdea), iar la sud-C'st de la punctul numit „Bobald" are joncţiune ,c u Valea Eriului2 spre localităţile
Ghenei şi Tiream. (Fig. 1). Din partea de nord-vest a teritoriului apele
curgeau spre Mlaştina Ecedea prin pîrîiaşul Sarosvolgy şi alte intermitente, care iniţial treceau lingă marginea localităţii , printr-un şant, iar
apele din estul teritoriului sînt drenate de pîrîul Mergeş, tot spre fosta
mlaştină.

Spaţiul intravilan al oraşului Carei neavînd ape curgătoare nu constituia în antichitate condiţii favorabile, pentru habitat. Această constatare se justifică prin faptul că, deşi au fost urmărite cu mare atenţie
toate lucrările edilitar-gospodăreşti clin ultimul deceniu, n-au fost semnalate descoper iri antice decît într-un singur loc; pe malul pîrîului Sârosvolgy, în apropierea ştrandului din grădina viilor. In urma lucrărilor
edilitar-gospodăreşti au ieşit însă la suprafaţă numeroase vestigii din
epoca feudală, mai ales urme de cimitire.
Majoritatea descoperirilor ar heologice din antichitate se grupează pe
terasa pîrîului Mergeş sau la marginea fostei Mlaştini Ecedea, care prin
golfuri - azi colmatate - s-au extins pînă în apropierea gării C.F.R.
Aici erau condiţii naturale optime pentru întemeierea aşezărilor omeneşti. Unele forme de microreliefuri pozitive erau neinundabile, formînd
totodată, după defrişarea pădurilor, un teren bun pentru agricultură.
Mlaştinile întinse erau bogate în vegetaţie şi faună, asigurind hrana şi
apa, precum şi loc de refugiu în caz de atac străin3 .
Activitatea omului din epoca feudală şi modernă (desecarea Mlaşti
nii Ecedea şi colmatările) a modificat profund configuraţia naturală a

A. Bogdan, M. Călinescu, Judeţul Satu Mare, Bucureşti, 1976. p. 82.
V. Mihăilescu, Dealurile şi Cîmpiile României, Bucureşti, 1966: Idem, Geografia fizică a României, Bucureşti, 1964.
3
S. Lovassy, Az Ecsedi lâp es madarvilâga fennâllâsânak utols6 evtizede,
Budapesta, 1931, p. 6-7.
1

2
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zonei Careiului. Cercetările arheologice, dezvelirea aşezărilor străvechi
ne dau informaţii preţioase nu numai pentru civilizaţiile antice, dar şi
pentru reconstituirea aspectului natural antic. Teritoriul oraşului Carei
în antichitate avea un aspect mlăştinos, împădurit, transformat complet
prin activităţile antropice.
Primele menţiuni despre vestigiile trecutului din hotarul oraşului Carei se datoresc istoricului A. Vende, care, pe baza unor săpături organizate, relatează despre bogăţia şi însemnătatea „cetăţii" aparţinînd epocii
bronzului de la Bobald4 • Această aşezare se extinde pe malul ridicat al
pirîului Mergeş - o albie foarte lată - despre care Bel Matyas încă din
secolul al XVIII-lea (1735) menţiona că aici curgea rîul Crasna, amintind totodată şi „cetatea Bobart", atribuind-o hunilor5•
I - In anul 1966 Muzeul orăşenesc Carei a intreprins sondaje de
verificare pe locul numit Bobald-Livada6 • Aşezarea se află deci pe terasa înaltă a pîriului Mergeş, înconjurată din trei părţi de apa pinului,
mai precis de o vale in formă de corn, care face la un capăt joncţiunea
naturală cu apa pîrîului. Făcînd anumite amenajări, apa pîrîului era canalizată printr-un şanţ adînc săpat, separînd artificial aşezarea de restul terasei. în acest fel, aşezarea are azi un aspect insular, odinioară înconjurată de apă, fiind relativ bine apărată. In urma cercetărilor de teren se
constată că această aşezare întărită reprezenta o cetate de refugiu fiind
că pe malul opus al văii amenajate şi adîncite apar urme de locuinţe din
epoca bronzului, care au înconjurat sub formă de semicerc „cetatea".
In cursul săpăturilor arheologice au fost trasate cinci secţiuni notate
cu literele A, B, C, D, E, fiind sondate aşezările şi şanţul de apărare.
Partea sud-estică a aşezării este deranjată - poate de săpăturile efectuate de la începutul secolului nostru - , aici straturile de cultură sînt
totalmente eliminate. Restul aşezării este la fel mult deranjat de lucră
rile agricole precum şi de o biserică feudală şi cimitirul care se întindea
in jt1rul ei. Şanţul de apărare, pe baza observaţiilor făcute din secţiu
nea „E", avea iniţial o lăţime de 16~17 m şi adîncime'a de 6,50 m. Fragmentele ceramice găsite la fundul şanţului indică că acesta a fost săpat
încă în faza I-a a aşezării, odată cu apariţia purtătorilor culturii Otomani
I. (pl. XXXIX). Pe baza observaţiilor s-au constatat următoarele succesiuni ale straturilor de cultură: la adîncimea ce variază între 2,90-2,50 m
apare lutul galben, deasupra lui la capătul sudic al secţiunii „B" s-a
constatat primul strat de cultură cu o grosime de 0,20 m, conţinînd frag4 Szatmâr Vcirmegye (monografie), Budapesta, (1910), p. 409. Ves ti~iile nrhcologice pe planşa din pagina 406 credem că provin din descoperirile de la Bobâld.
s Szirmai Szirmay Antal, Szatmcir Vârmegye fekvese es polgâri esmerete,
Buda, 1810, vol. II. p. 10.
6 Bobad, Budad, Bubard, Bobald este numele unei localităţi dispărute, menţionată în documentele medievale prima dată tn anul 1329, aparţ!nind domeniului
feudal al familiei Kârolyi (C. Suciu, Dicţionar istoric aZ localităţilor din Transilvania, vol. II, p. 299: Fr. Maksai. A kozepkori Szatmar megye, Budapesta, 1940,
p. 117.
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mente ceramice neolitice (nivelul V), urmează apoi două straturi (IV-III)
de culoare brună, unul închis şi altul puţin mai deschis, cu o grosime de
0,45-0,50 m, conţinînd elemente specifice fazei I-a a culturii Otomani.
In continuare sînt alte do\.tă sau mai multe straturi de cultură de culoare
cenuşie, despărţite intre ele prin benzi de lut, de arsură, vetre de foc,
av1nd materialele specifice fazei a II-a a culturii Otomani. De la 1,201,00 m în sus straturile sînt complet deranjate, tniţial o parte din ele
aparţinind în mod sigur încă fazei a II-a a culturii Otomani, iar restul,
după ma'terialul ceramic din conţinutul gropilor de menajere, aparţinea
fazei a III-a a culturii Otomani. Datorită deranjamentelor mari, o microstratigrafie precum şi dezveliri orizontale ale locuinţelor de suprafaţă
- din care au fost surprinse frînturi mici - nu erau posibile.
1n continuare prezentăm descoperirile mai semnificative din această
cercetare:
In adîncimea de 2,50-2,30 m (secţiunea B) apare o depunere
foarte subţire de material, care constă din fragmente ceramice de culoare
cărămizie sau cenuşie deschisă, fără posibilitatea de a se reconstitui nici
măcar în desen formele de vase. Fragmentele ceramice se împart în două
categorii:
a. - fragmente cu pereţii groşi, aparţinind unor vase mari (pl.
XL/2).
b.- fragmente de vase lucrate din pastă fină aparţinînd unor forme
ca: oale mici, străchini cu 1buza lobată, vase cu picior, în general neornamentate (pl. XL/3, 4, 5).
Din acest strat de cultură mai provine şi un fragment dintr-o piatră plată, folosită pentru şlefuit (pl. XL/1). A~este ,materiale, relativ puţine, sînt greu încadrabile din punct de vedere cultural. Descoperiri similare se cunosc din zona Bihorului de la Peştiş, Meziad, Vadul Crişu
lui, contemporane cu cultura Tisa II.
Epoca bronzului8 - ceramică. Din nivelul IV-IlI provin numeroase
fragmente de vase cu pereţii groşi, aparţinînd unor redpiente mari, ornamentate cu striuri, brîu alveolat, crestături pe buza vasului (pl. XL/
10-11). In secţiunea „B" a fost găsită o strachină plată, grosolană, cu
marginea trasă spre interior (dimensiuni: diametrul gurii 13,5 cm, înălţi
mea 4 cm, diametrul fundului 12 cm, nr. inventarului Muzeului din Carei
2432, (pl. XL/12). In secţiunea „D" a fost descoperită o altă strachină cu
toartă, ornamentată cu linii i ncizate (dimensiuni: d.g. 9 cm. înălţ. 3 cm,
nr. inv. 3410 (pl. XL/ 9). Tot în această secţiune a mai fost descoperit şi
un fragment dintr-o oală cu buza evazată, ornamentată cu striuri, nr.
inv. 3417 (pl. XL/14). In nivelul III apare o categorie de ceramică mai
7

D. Ignat, ActaMN,

X, 1973, fig. 4/5, fig. 8: Idem, ActaMN, XIV, 1977,

p. 15-16.

Asupra descoperirilor din epoca bronzului nu vom insista prea mult fiindcă
o parte din aceste materiale impreună cu analogiile şi o vastă bibliografie a :Cost
recent publicată de T. Bader. (T. Bader, Epoca bronzului tn nord-vestul Transilvaniei, Cultura pretracică şi tracică, Bucureşti, 1978).
8
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lucrată: strachină cu patru p1c1oare, ceşti
prevăzute cu toartă (pl. XL/6-8, 13). Această olărie

m1c1 cu gura largă,
din cele două nivele
(IV-III) de locuire datează din faza I-a a culturii Otomani.
Din nivelele de locuire 11-1 am recoltat un material bogat ceramic.
Majodtatea vaselor întregi sau fragment&re, ap ::rţin categoriei cer.amicii mai fine, ceştilor şi căniţelor. Toate aceste vase sînt ornamentate cu
o motivistică formată din capete de spirale adîncite, linii şi spirale incizate, mici triunghiuri şi proemin enţe. Fragmentele provenite din vasele
mari (oale şi strachini), în general, sî•nt ornamentate cu motive spiralice
(pl. XLI/1-13, 15-~0). Aceste r ecipiente sî:lt datate în faza a II-a a cultu·
rii Otomani. Căniţele (pl. XLI/18-19) cu gîtul bine detaşat şi ornamentate cu canelur.i verticale sau oblice, probabil aparţin fazei finale a
aşezării distrusă în întregime databilă însă în faza Otomani III.
Cu ocazia săpăturilor, din straturile de cultură ce aparţineau fazei a
doua a culturii Otomani, au fost surprin!'e şi urme de locuinţe de suprafaţă precum şi cîteva vetre d<' foc. Pe vetrele de foc semnalate în secţiunile A şi B au fost găsite fragmente mari din „vetre portative", ornamentate cu grijă cu brîu alveolat, dar în locul vasului propriu-zis au
apărut fragmente dintr-un grătar de lut. Cu toate încercările noastre nu
s-a putut reconstitui acest tip de „vatră portativă".
îngrijit

Ustensile

şi

podoabe
'

Uneltele de bronz sînt foarte puţine. Din primul nivel aparţinînd
epocii bronzului timpuriu, s-a găsit un ac de bronz cu capul încovoiat,
lung de 11 cm, o dăltiţă lungă de 8,5 cm (pl. XLII/11,6), nr. inv. 3284,
3285, precum şi o bară din bronz cu secţiunea pătrată, avînd un capăt îndoit (pl. XLil/7), nr. inv. 3472. Tot în primul nivel s-a descoperit un topor mic din piatră şi un cuţin curb din piatră. (pl. XLII/3-4), nr. inv. 453,
443, precum şi numeroase rîşniţe de mînă şi frecătoare. Din corn de
cerb sau din os au fost lucrate numeroase săpăligi. (pl. XLII/I) nr. inv.
444, 433; găuritoare (pl. XLil/8-10), nr. inv. 439, 440, 441; o piesă de
formă trapezoidală, alungită, plată, găurită la cele două capete (pl. XLI/
14), nr. inv. 442, precum şi o unealtă plată folosită probabil la netezirea
suprafeţei vaselor de lut. (pl. XLil/11). Din lut au mai fost confecţio
nate: fusafole, roţi de cărcuioare, greutăţi din lut (pl. XLII/12); (pl. XLIII/
1-4) nr. inv. 3491, 3492, 412, 413.
Din categoria podoabelor includem pandantivele lucrate din gheare
de animale şi colţi de mistreţ (pl. XLIII/6-7), inv. 3382, 3383, 450, 452,
451. Deşi aparţin cerrmicii, menţionăm separat acele vase miniature care
imită formele de vase general cunoscule, fiind probabil folosite ca jucă
rii pentru copii (pl. XLI/5-7, 16, 17), nr. inv. 3467, 4326, 3531. Cu
ocazia lucrărilor a mai fost recoltat un bogat material osteologic aparţi
nînd faunei din epoca bronzului: solzi şi oase de peşte, melci, scoici, diferite cervide, bovide, ovine, caprine, cîine sau lup etc.
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Epoca

feudală

În jurul bjseridi localităţii feudale „Bobald" se extindea cimiti:rul
satului. Majoritatea mormintelor nu conţineau nici-un inventar funerar
sau au avut doar nasturi din bronz, potcoave de la în'Călţăminte .şi diferite cuie din coşciug. Un număr de şase morminte descoperite în apropierea zidului bisericii, unde secţiunea a fost lărgită, au avut podoabe
feudale deosebit de interesante (pl. XLIV/I). într-un mormînt au fost
descoperite: un ac de păr, o pereche de nasturi ornamentali şi o salbă
de mărgele din sticlă . In celelalte morminte s-a găsit cîte un ac de păr.
Acele au fost descoperite întotldeauna lingă craniu şi aparţineau unor înmormîntări de .femei.
1. A'C de păr din argint aurit, cu cap sferic, format prin sudarea a
două emisfere. Întreaga suprafaţă este ornamentată cu o împletitură de
filigrane, ale căTei fire formează cerculeţe grupate, împărţite cu linii
duble, tot de filigrane. Emisfera superioară mai este ornamentată cu
·p erle fle argint, lucrate prin tehnica granulaţiei aşezate în formă de piramidă în vîrful €!1llisfere'i. Trecerea de la capul sferic la tija acului se
realiza simplu, cu un guler scund, acul fiind sudat de capul sferic (pl.
XLIV/2). Dimensiuni: lungimea totală a acului 14 cm, din care inăl
ţimea capului 3,9 cm, lungimea tijei 10,1 om, diametrul cap 3,2 cm, diametrul tijei 0,30 cm; nr. inv. IV/7.
2. Ar. de păr din argint aurit, cu cap sferic. Un brîu în r elief, crestat, împarte în două înălţimea capului. Partea inferioară este netedă,
ornamente purtînd numai emisfera superioară. Motivistica este mai simplă, formată din perle de argint aşezate în partea superioară a capulu'i.
Paralel cu brîul în relief sînt montate patru perle de argint (iniţial şase),
printre ele patru (iniţial şase) pucăţi de cristal de ro'Că prinse în patru
gheare. Tot aici mai apar cinci inele din argint de care iniţial erau fi.xate cinci pandative de argint (s-a păstrat doar unul). La capătul fiecă
rui pandativ era montat cite un cristal de rocă, prins în patru gheare.
Vîrlul capului era ornamentat cu o placă avînd formă de petală. In
vîrful capului de ac se înălţa un cilindru de 0,40 cm, încoronat iniţial tot
cu un cristal de rocă prins .în patru gheare, dar cristalul lipse.şte, glhearele sînt turtite. Tija acului se fixează cu un guler simplu (pl. XLV /3).
D~mensiuni: lungimea totală 16,2 dm, înălţimea capului 4 oem, diam. cap.,
3,1 cm, lungimea tijei 12,2 cm, diam. tijei 0,20 cm, nr. inv. IV/8.
3. Ac de păr din ·argint aurit, cu cap sferic. Un şnur crestat, gros,
imparte în două înălţimea capului de ac. Partea inferioară şi aici este
netedă fiind ornamentată numai partea superioară. Paralel cu şnurul în
relief erau fixate iniţial şase pandantive, păstrîndu-se numai inelele, şase
perle din argint fixate cu ajutorul unor plăcuţe de argint. Printre ele
1Sînt aşezate cristale de rocă prinse în patru gheare, urmat de al doilea
.r înd de perle de argint. Pe dmp mai apar două rlnduri de granulaţii -

https://biblioteca-digitala.ro

1'13

1

bobiţe mici de argint. în par tea superioară se înalţă un cilindru de argiint de 0,50 cm, de care sînt fixate două plăcuţe de formă de petală.
Vîrful cilindrului se lărgeşte, dar perla de argint lipseşte din vîrful cilindrului. Tija <aPcului este fixată printr-un guler. Tija este ruptă. (pl.
XLIV/3). Dimensiuni: lungimea totală este de 8,8 am, înălţ. cap. 4,1 cm,
diam. cap. 3,5 cm, lung. tijei 4,7 cm, diametrul tijei 0,30 cm, nr. inv.
lV/9.
4. Ac de păr din argint aurit cu caip sferic. Un şnur gros împarte
în două înălţimea capului. La acest exempla.r întreaga suprafaţă a capului de ac este ornamentată. Partea inferioară are un ornament mai simplu; şase cerculeţe din linii duble lucrate cu t·e hnica filJgranului, în interior se .înscrie cite un patrat obţinut tot cu filigranul. In cadrul cercurilor apare un decor ajurat. ln partea superioară se repetă fidel acest
motiv, completat cu trei rînduri de bobiţe. In vîrful capului de ac .apar
bobiţe grupate în formă de pframi'dă. Tija acului este fixată cu un guler. Tija este Tuptă (pl. XLV/1). Dimensiuni: lungimea totală 9,8 cm,
înălţ. cap. 3,3 am, diam. cap. 3 cm, ilung. tijei 6 cm, diam. tijei 0,30 cm,
nr. inv. IV/10.
5. Ac de păr din argint aurit, cu cap siferic. Un şnur gros simplu
;im.parte capul de ac în două emisfere, partea superioară fiind uşor turtită. Partea inferioară nu este ornamentată . Ornamentul din emisfera
superioară este mai simplu: paralel cu ~nurul erau iniţial fixate patru
pandative, dintre care sînt prezente numai trei inele, patru parle de argint fixate în plăci de argint (una lipseşte), patru cristale de rocă fixate în patru gheare (două lipsesc). Printre aceste ornamente mai
apar bobiţ.e de all'gint lucrate cu tehnica granulaţiei. Ornamentul din vîrful capului de ac (o perlă de argint) lipseşte, (pl. XLIV /4) . Dimensiuni:
Jungimea totală 4,4 cm, înălţ. cap. 1,9 cm, diam. cap. 2,2 cm, (tija acului este ruptă), lung. tijei 2,5 cm, diam. tijei 0,40 cm, nr. inv. IV/15.
6. Ac de păr din argint aurit, cu cap sferic, constituit din două
emisfere sudate, linia de sudlllră fiind mascată de un şnur gros crestat
în relief pronunţat. Deasupra lui mai apare înică lliil şnur subţire. Intreaga suprafaţă este ornamentată în tehnica filigranului. Partea inferioară este ornată cu şapte oe:r'Curi mai mari alcătuite dm linii duble
Ln care se înscriu al'te mitei cerculeJ?e. Mai spre tija aou1ui se repetă acelaşi motiv, însă cu dimensiuni reduse. Tija acului se fixează printr-un
guler reliefat, crestat. Partea superioară a acului este la fel bogat ornamentată. Pe fond es,1Je fixat un motiv cu tehniioa filigranului, focmat din
cerculeţe mai mari şi mai mici, combinate intre ele. PaTalel cu şnurul
reliefat apar şase verigi cu şase pandantive ornamentate la capăt cu mici
pietre seo.nipreţioase de culoare roşiatiJcă, prinse în gheare. Apoi urmează şase perle mai mari fixate cu plă>Ci de argint, lIDIDate de un alt
rînd de ş.ase perle mai mici. lntre oeile două rînduri de perle de aTgiint
sint plasate şase mid pietre settnipreţioase de culoare roşiatică, prinsie
în patru gheare. Printre aceste ornamente mai sînt plasaite şi ~nduri de
bobiţe mici aurite, lucrate cu tehnica granulaţiei. (pl. XLV /2).
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Fixat de vîrful capului de ac se înalţă un cilindru de 0,50 cm, de
care sîint sudate brei plăci de fomnă de petală. Vîrful cilindrului se lă
ţeş te, fiind fixaită în el o perlă de argint. Dimensiuni: lungimea totală
18,8 cm„ înălţ. cap. 4,6 cm., lungimea tijei 14,2 cm„ diam. cap. 4,3 cm.,
diam. tijei 0,40 om., nr. inv. IV/II).
7. Salbă formată din mărgele mici de stidă colorată, de culo·are
neagră, albastră, verde şi galbenă (pl. XLV /5), nr. inv. IV/14.
8. O pereche de nasturi (aplică) ornamentali fixaţi de marginile
mantiei de postav. Sini!: lucraţi din argiint atJTit, cu excepţia plăcii de
suport care pe dos nu el.Site aurită. Placa suport se fixează de marginile
mantiei prin cele şapte găuri. O placă era prevăzută -cu un inel, iar
al'ta cu un cîrlig, ambele sudate de dosul plăcilor. Pe placa de supo~t este
fbcat un ornament de formă emisferică, fondul ei fiind perforat în mai
multe locuri. P e emisferă este fixat un o:m ament cu motive V>egetale
(frunze şi stlolooni) prinse în mănunchi de o figură umană, avînd la ambele capete cîte un cristal de rocă, fixat în patru gheare (pl. XLV /4).
Dimensiuni: lungimea 3,5 am, Ilir. inv. IV/12-13.
Asemenea obiedte provin mai mult din des'c operiri de tezaure. Recent au f.ost descoperite şapte bucăţi ace de păr la Kaposva'1' 9 (R.P.U.),
provenite dintr-un cimit'i.r feudal.
Acele de păr erau podoabe funcţionale l~·rg răspîndJi,te şi folosite în
portt1l femeiesic medieval din zonele noastre 10. Cu ajutorul lor se fixa
vălul de păirul femeifor. În limbajul popu'1ar erau n'll1Il1ite „ace de păr
oscilatoare" (rezgos fatyoltuk). Aceste piese de la cimitirul '.feudal Carei-Babold (Livada) prezintă multe ascmănă·ri cu acele de păr c•.moscute din Trarnsi'lvania sau clin Ungaria, datînd din secolele al XVIXVII-lea.
Acul de păr nr. 1 are analogii din tezaurul de la Tomaşovaţ (R.F.
Iugoslavia)14. .Alcele de păr nr. 2, 3, 5, 6 au analogii de la Dregely-Palank12 (R. P. Ung.ară), Huedin 13, Visuia13a, Baia Mare 14 , Szolnok15 (R. P.
Ungară). Aoul de păr nr. 4, după formă, se încadrează în mod organic
între celelalte desicoperiiri similare, darr pe baza ornamenitidi pare un
exemplar mai deosebtt şi mai rar întîlnirt, neavînd analogii din tezaurele susmenţionate.
Perechea de nasturi O.I'namentali are ana1og•ie perfectă din tezaurul
de la Bafa Ma'1'e16• Tezaurele de la Huedin, Baia Mare, Vfauia au fost
datate la sfîr.Şitul s~olului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII1

-

-

9

Edith Bârdos, filet es Tudomiiny, XXXV, 22 (30. V. 1980).
10 A. M. Cipaianu, ActaMN. X. 1973, p. 658.
11 B. Kover, ArchErt, XVII. 1897, fig. 3 (p. 347).
12 Idem, A.rchl;rt. XII, 1872, fig. 3/2 a (p. 33).
13 A. M. Cipaianu, ActaMN. X. 1973, pl. III/4, 5.
13a E. Telcean, File de istorie, IV. Bistriţa, 1976, pl. I/2, 3; pl. II/l. 2.
14
J. Mihalik, Archf:rt. XXVI. 1906, fig. 4, p. 121.
15 R. Florescu, I. Miclea, Tezaure transiivănene, Bucureşti, 1979, fig. 239, 240.
16 J. Mihalik, Archl;rt. XXVI. 1906, fig. l -2, p. 121.
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!ea, considerate ca produse ale atelierelor transilvănene. Pentru zona
Careiului, oa ateliere de argintărie putem menţiona pe cele de la Baia
Mare17 şi Oradea18, care todmai în această perioadă au o intensă activitate. ln ceea ce priveşte datarea descoperirilor de la Carei-Bobald putem menţiona următoarele: înmormîntările din acest cimitirr încetează
pe la sfîrşitul~al X:Vll:lea.Jcinâ locu1tor1f de aîcI sînt muiaţi de con~rex:-îaroly. ...în incinta oraŞUIUi. Carei, întemeiind un nou cartier
numit „al curtenilor'' (hajduvaros), menţionat deja în anul 1714 cu ocazia plantărilor de viţă de viern. Deci, mormintele cu aceste podoabe
trebuie să fie anterioare sfîrşitului sec. al XVII-lea, mai degirabă le pu"tem data din prima jumătate a acestui secol. 1
Pe terasa pîrîului, Mergeş în direcţia şoselei naţionale Carei-Satu
Mare, prin cercetări de teren şi prospecţiuni efectuate, au fost identifica,te numeroase urme de aşezări din diferitele perioade ale antichităţii.
II. La cca. 200 m de la punctul nwnit „Livada", tot pe malul care
coboară ~nt spre albia pîrîului, se află o aşezare deschisă din perioada
de tranziţie spre epoca br01I1zului, cultura Baden20• Menţionăm că in
primul nivel de locuire din epoca bronzului de la punctul numit „Livada" nu s-a găsit nici un material de tip Baden, care este cronologic
evident anterior apariţiei fazei I a culturii Otomani.
III. La 150 m spre est de aşezarea de tip Baden, tot printr-o periegheză s-a identificat o aşezare neolitică; fragmentele ceramice indid o
fază evoluată a culturii Tisa, respectiv faza a III-a „Tiszapolgar".
Fragmentele ceramice sînt ornamentate cu proeminenţe plastice neperforate de tipul „ciocul de pasăre" (pl. XLIII/8, 9, 10). Această cultură
este larg răspîndită în nord-vestul şi vestul ţării noastre cum indică descoperirea de la Tăuţi21 (jud. Arad, Oradea-Salca I şi II, Sînnicolaul de Beiuş, Săouieni, Santăul Mi1c, Valea lui Mihai, Tarcea, Sălacea 22 ,
Dindeşti, Hotoan, Tirream, Floieni, Cămin, Oiumeşti-Be<rea 23 • Poate că de
această aşezare se leagă şi descoperirea incidentală a unui topor-docan de aramă, menţionat în literatura de specialitate cu provenienţa
Carei-Bobald24 •
IV. Cu ocaz.ia unui sondaj de verificare din anul 1968, tot pe terasa pîriului Mergeş a fost identificată o aşezare din t>poca Latene. Au
fost executate patru secţiuni notate cu A, B, C, D şi cîteva casete pcn17
I. Nemcti, Marmaţia, I. 1969, p. 20; B. Balog, K. Osz6czki, Miive.Lâdes torteneti tanulnuinyok, 1979, p. 121-137.
ia J. Mihalik, Archf:rt, XXVI. p. 128.
19 Gy. Asztalos, NagiJkiiroly rendezett tanacs1L varos tl>rtenete 1848-ig. Carei,
1892, p. 140.
2o Petre I. Roman, I. Nemet!, Cultura Baden în Romdnia, Bucureşti, 1978,

pl. 22/1-7.
2 1 Eugen D. Pădureanu, Ziridava. X. 1978. fig. 3-4.
22 D. Ignat, ActaMn. XIV. p. 17-18; Idem, Centenarul muzeal orădean, 1972,
p. 163.
23 Colecţia Muzeului orăşenesc Carei, nr. inv. 2142, 2143, 2167-08, 2153-2160.
2• T. Bader, Apulum, XL 1973, fig. 2.
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tru dezvelirea unor complexe (pl. XLVI/I). Stratul de cultură este
deranjat mult de arături fiind amestecate materialele din epoca feudală
cu cele din a doua epocă a fierului. Stratul de cultură Latene apare
numai în zonele mai înalte ale terasei (gros de 10-15 cm), lipsind totalmente la panta malului (pl. XLVI/ 2). Au fost dezvelite mai multe
gropi de menajere şi un cuptor de copt pline din epoca feudală, o locuip.ţă şi alte gropi menajere din epoca Latene.
Locuinţa de tip bordei a fo.sit smprinsă în secţiunea „C" fiind dezvelită în Îilltregime. în secţiunea „D", în profilul şanţului, credem că a
apărut şi a doua locuinţă, dar datorită vremii nefavorabile de toamnă
tîrzie, bordeiul n-a mai fost dezvelit.
Bordeiul nr. 1 - Locuinţa s-a conturat foarte bine în lutul galben,
avea o formă ovală, cu dimensiunile: 5,20 X 4,30 m, avînd adîncimea de
1,40 ro (pl. XLVII/1-2). In latura nordică a locuinţei s-a lăsat din pă
mînt cruţat o laviţă, care s-a suprins la adîncimea de 1,10 m. Din direcţia nord-vest se văd urmele unei trepte, marcînd totodată şi intrarea
în locuinţă. În partea sudică a bordeiului se păstrează groapa circulară
a unui slîlp de susţinere a acoperişului. Podeaua locuinţei este amenajată cu nisip, în partea centrală are o vatră distrusă odată cu părăsi.rea
locuinţei. După abandonarea ei aceasta a fost umplută cu fragmente
ceramice, oase de animale, cenuşă, fragmente de rîşniţe de piatră, zgură
de metal eoc. Din umplutura bordeiului s-au r ecuperat următoarele
obiecte:
1. un castron de culoare roşiatică, gura in elată, gîtul scund, fundul
plat (pl. XLVIII/6), d.g. 34 cm, înălţ. 16 cm, d.f. 13 cm, inv. 432;
2. fragmente ceramice lucrate la roata olarului aparţinind vaselor
mari, castroane şi străchini, vase de tip situlă, ornamentate cu striuri
(pl. XLVIII/3, 5, 6, pl. XLVII/8, 9);
3. fragmente ceramice luicra,t e cu m.îna, ap arţinînd diferitelor tipuri
de borcane, oale mari, castroane şi străohini, orn~imentate cu proeminenţe, brîuri alveolate (pl. XLVII 10/10, pl. XLVIIL/1, 4, 7, 8), inv.
2391-2420;
4. fusaiole simple tăiate din fragmente de vase sau lucrate în mod
special (pl. XLVIII/4, 5), nr. inv. 433, 434;
5. fibulă de bronz descoperită in locuinţă a.re arcul mic, alungit, resortul format dln 3 + 3 spire cu coarda în faţă, piciorul care iniţial era
legat de arc, lipseşte. Tipologic este o fibulă de tip Latene C (pl. XL VII/
/3), nr. inv. 348.
Din gropile de menajere şi din stratul de cultură provin fragmente de greUJtăţi de lut, fragmente de rîşniţe rotative, fragmente de vase
lucrate la roată şi cu mîna, din care s-a recuperat o oală mică de culoare roşiatică (pl. XLVII/7), nr. inv. 431. Dimensiuni: cl.g. 10 cm, înălţ.
14 cm, d.f. 4,5 om. Ceramica lucrată la roată este de factură celtică
aflată asociată cu olăria locală, lucrată cu mina, de tradiţie hallstattiană.
Analogii pentru această ceramică găsim la Ciumeşti - „Bostănărie" „
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Berca - „Soci"2\ Andrid, Pişcolt26 , Cicir27• Aşezarea de la Carei - „Bobald" (IV) pe baza tipologiei obiectelor descoperite se poate data cu certitudine in Latene-u1 mijlociu, probabil în sec. II î.e.n.
V. Lîngă şoseau Carei-Satu Mare, l,a cca 20 m spre est, au fost gă
si1e fragmente ceramice lucrate cu roata şi cu rnîna, databile în sec. IIIV e.n. 28, (pl. L/9, 10, 11), nr. inv. 2174-2176.
VI. In continuare, pe malul pirîului Morgeş, la vest de şosea, lingă
drumul de ţară ce porneşie spre satul Domăneşti, au fost găsite fragmente ceramice din cultura Baden29.
In primăvara anului 1980, malul pîriului (terasa inferioară) a fost
secţionată cu un şanţ adintc de canalizare. în profilul şanţului au fost
observate mai multe gropi aparţinînd diferitelor etape istorice.
Groapa nr. 1. - S-a oonturat bine în profilul şanţului cu următoa
rele dimensiuni: lungimea este de 8,20 m şi adîncimea 1,10 m ~cit indică adincimca şanţului, dar groapa iniţială era mai adîncă). Groapa
conţine multe fragmente ceramice, chirpici şi puţine oase de animale.
Pe baza fragmentelor ceramice groapa aparţine HallstaLt-ului timpuriu,
respectiv culturii Gava.
Groapa nr. 2. Este mai mică, avînd lungimea profilul şanţului
2,05 m şi adîncimea de 1,05 m. Conţine fragmente ceramice de tip Gava.
Fragmente ceramite de tip Gava au mai fost adunate de-a lungul
şanţului, precum şi din zonele apropiate, pe ambele laturi ale şoselei,
fapt care indică prezenţa in această zonă a unei aşezări de la începutul
epocii fierului - Hallstatt-ul timpuriu. Mai menţionăm gropile nr. 4
şi 5, care, deşi au dimensiuni mai reduse: 2,05 m lăţime în profilul şan
ţului şi 1,20 m adîndme, sînt semnificative pentru că în ele au fost gă
site urme de votre de foc construite din lut, avrnd rnarginiile ridicate la
0,15 m, lipite cu bucăţi de piatră, care sprijineau ma:riginea lor. Vetrele
au fost tăiate de canal, dar s-au conturat bine în profilul şanţului, avînd
diametrul 0,60 m. Pe baza formei şi a construcţiei (vetre circulare cu
marginea construită cu ajutorul unor bolovani de piatră) precum şi pe
baza fragmentelor ceramice, aceste complexe pot fi datate din epoca
feudalismului timpuriu (nu sînt date pentru o datare mai sigură).
VII. Intr-o zonă mlăştinoasă unde calea forată trece peste albia pîrîului, in apropierea cantonului, la dreapta şi la stinga căii forate, se
află punctul de hotar numit Kozar după o localitate feudală dispă2J VI. Zirra, Locuiri din a doua epocă a fierului din nord-vestul României.
StCom Satu Marc, vol IV, 1980, p. 39-78.
i>G I. Nemeti, Nord-vestul României de la Hallstatt-ul tîrziu pînă la Latene-uZ
mijlociu (teza de doctorat, mss).
27 I. H . Crişan, Matrialele dacice din necropola şi aşezarea de Za Ciumeşti şi
problema raporturilor dintre daci şi. celţi fn Transilcania, Baia Mare, 1966, p. 64.
::a Gh. Lazin, I. Nemeti, Crisia, 1972, p. 199-212.
29 Petre I. Roman, I. Nemeti, op. cit„ Bucureşti, 1978, pi. 22/8.
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Aici, pe malul pîrîului, au fost identificate materialie arheologice,
datate în epoca neolitică l?i în epoca feudalismului timpuriu.
a. Aşezarea neoHtică eS1te de mică întimidere, dar se distinge bin.e pe
teren printr-o zonă restrrîn:să, m ai ~iclicată. A ici se găsesc fragmente cer amice de cu1oare cărămizie sa u cenuşi'e, aparţinînd vaselor mai mari
sau mai mici. Fragment€le cer amice sînt neornamentate s au eventual
apar miici proeminenţe similare descoperirilor clin nivelul V de la Bob ald - „Livada", aparţinînd culturii Tisa. (pl. XLVIII/9-10), nr. de inv .
2178-2185.
b. Tot din această zonă au rost adunate fragmente cerarmce, o fusaiolă şi mai multe fragmente de buză de vas provenite de la că]Jdare
de lut (pl. XLilI/11, 12, 13), m'. inv. 2187- 2190. Fragmentele de căldare de
lut aparţin unui tip de vas r elativ rar întilnit în zona Caretului. Asemenea fragmente mai sînt menţionate din hotarul satului Ciumeşti-Be
rea3t şi din apropierea Crasnei de la Craidorolţ 32 . Vase similare se cunooc de la Sopor-Iacobeni33, BuJrci34, Felin.ac35, Gornea3 6, Cicău 37 , Sf.
Gheorghe-Bedebaza38 etc. Aiceste vase erau folosite între sec. X-XIIIlea, aproximativ pînă la năvălirrea tătarilor din anul 1241.
Pe t'eren au fost identifi'cate şi urmele unei conetrucţii din cără
midă (singura de acest gen) aparţinînd probabil bisericii satului feudal Kozard.
VIII. Pe malul fostei Mlaştini Ecedea, care avea o serie de golfuri
ce se întindeau pînă sub oraşul Carei, la fel sînt settnnalate numeroase
vestigii arheoloigiloe.
In apropierea canalului care tre·ce sub localitatea Călpleni , prin cera
cetări de teren a fost i!dentifi<:ată o aşezare neolitică. Aici se găsesc
fragmente ccramiice de culoare cărămizie, rosiatică, o categorie de vase
mai îngrijit luorate şi fragmente provenite run oale mari. Printre altele,
au fost găsite şi fragmente tle lame de piatră şi un nucleu de silex. Pe
baza acestor fragmente de vase bănuim prezenţa unei aşeză;ri neolitice
din cultura Tisa, (pl. XLIX/2, 3, 4, 5).
IX. Lîngă dnunul comunal Căpleni-Cămin în locul numit „Cetate",
se află o aşezare de tip „atol'", întărită cu două şanţruri şi cu un val circular (pl. XLIX/6). Aceste întărituri se sprijină de un golf al mlaştinii,
fii.ndcă, cel puţin într-o latură, aşezarea era apărată de această mlaştină.
&o C. Suciu, op. cit., Bucure~ti, 1968, vol. II, p. 335; K. Geresi, Codex Diplomaticus comitum Karolyi de Nagykiiroly, Budapesta, 1882, vol. I, I?· I. 14,.
31 Colecţia

„Kovacs"

achiziţionată

de Muzeul

judeţean

de la T. Bader.

32 Şcoala generală

Satu Mare,

informaţii

din Craidorolţ, informaţii de la tov. prof. A. Vincze.
V. Pintea, ActaMN,- IV, 1967, fig. 3.
34 St. Ferenczi, M. Barbu, Ziridava, X, 1978, fig. 3.
3s M. Blăjan, E. Dorner, Ziridava, X, 1978, p. 135, iig. 2.
3 6 I. Uzuro, D. Teicu, ActaMN. XV, 1978, fig. 517.
37 I. Winkler şi colaboratorii, ActaMN. XV, 1978, fig. 24/26.
as z. Szekely, Crisia, 4, 1974, fig. 3/4-7.
33
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Pe ba7.a fragmentelor ,c erami'CC, aşezarea se încadrează în cultura Otomani, faza I (pl. XLIX/7; pl. L/1-5) nr. inv. 73-83.
X. La data de 2 mai 1976, în curtea unei locuinţe din str. Esenin
nr. 4, cu ocazia unor lucrări edilitar-gospodăreşti, s-a observat o groapă
cu gura lată de 0,80 m, oare se adîncea, lărgindu-se tr.eptat pînă la adîncimea de 1,40 m. Groapa conţinea fragmente ceramice, aşchii de obsidian, cenuşă şi putini cărbuni. Această groapă nu parc să fie o locuinţă
ci, mai degrabă a fost săpată cu scopul de-a obţine un lut galben pentru modelarea vaselor (pl. LI/2) . Mal tirziu, în vara anului 1979, în
stradă a fcst executat un şanţ pentru conducte de apă. In secţitlil1ca
şanţului, sub nivelul umpluturii, se observă o slabă depunere de cultură
materială din epoca neolitică. S-a conturat foarte bine profilul unei
gropi, care faţă de dimensiunile şanţului s-a mai adîncit cu 0,20 cm,
Groapa la o latură avea o lăţime de 3 m, iar adîncimea de 0,65 m. După
dimensiunile menţionate, acest complex putea aparţine unei locuinţe de
tip bordei (pl. LI/1). Ceramica din prima groapă este de culoare că
rămizie sau roşiatică; fragmentele aparţin unor vase mai mari sau mici,
de diferite tipuri. Se poate menţiona:
- un vas miniatur - o farfurioară plată cu picior plin, de culoare cărămizie. Dimensiuni: înălţimea 2 cm, d.g. 3,12 cm, d.f. 1,7 <Offi, nr.
inventar 2855 . (pl LI/4);
- o oală de culoare roşiatică, fundul plat, dimensiuni: înăl. 12 cm,
nr. inv. 2854. Vasul nu este ornamentat, doar într-un loc se observă o
uşoară umflătură (pl. LI/3).
Din groapa nr. 2 (locuinţă ?), a apărut o ceramică similară; fragmente cu pereţii groşi, ornamentate cu butoane crestate, fragmente de
oale vopsite în exterior în culoare rroşiatică (LI/ 5).
Această aşezare se întinde pe malul stîng al pîrîului Saros.vălgy.
Din acest punct mai provine şi un topor de piatră, trapezoidal (pl.
XLIX/I), nr. inv. 3535. Aşezarea aparţine culturii Tisa.
XI. Lîngă margirnca oraşului, la stînga drumului spre Cămin, pe teritoriul Fabricii de conserve, au fost semnalate fragm ente ceramice atipice, care pot fi încadrate eventual, tot în epoca neolitică. La stînga
drumului (cca 50 m) dincolo de grajdurile C.A.P.-ului, se observă două
mici ridicături, de unde au fost adunate citeva fragmente ceramice din
cultura Otomani, faza I.
XII. La dreapta drumului Carei-Urziceni, pe malul unei zone mlăş
tinoase (Pusta), prin cercetări de teren, au fost semnalate fragmente
ceramice lucrate la roata, de factură Latene şi o rîşniţă de piatră. Printre aceste fragmente se află şi un fragment de chiup sau fructieră, de
culoare închisă. Sondajele de verificare efectuate de Muzeul judeţean
Satu Mare în toamna anului 1978, nu au dat de noi dcscoperi'ri. Tot din
această zonă mai provin şi cîteva fragmente ceramice din faza I-a a
culturii Otomani (pl. XLVIII/ 12-13), nr. de inventar 2252-2253.
12~
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X III. Din punctul de hotar numit „Vada1'om", la d r eapta drumului
spre Foieni, provine o daltă de piatră, din condiţii de descoperiire nesigure (pl. X L VIII/11), nr. inv. 3534.
XIV. in apropierea marginii hotarului oraşului Carei, în zona izviorului pîrîului Vetijgat (Viile TireaimuJui), au fost semnalate fragmente
ceramice din cultura Tisa III - Tiszapolgâr şi din epoca Latene-ului
mijlociu, nT. inv. 2153-2166.
XV. Lîngă calea ferată Carei-Tiream (hotarul s·atului Ghenei) în
apropierea unui turnul au fost adunate mai multe fragmente ceramice,
o cută şi o răşniţă, databilă între sec. II-IV e.n. (pl. L/6, 7, 8), m.
inv. 2028-2035.
XVI. In hotarul comunei Căpleni, in apropierea podului peste rîul
Crasna, a fost desicoperit înrtîmplător un mk depozit de bronzuri39•
XVII. Din anul 1897, cu ocazia lucrărilior de canalizare pe malul
Orasnei, fără precizarea locului de descoperire, este menţionat un alt depQIZit de bronzud 40•
XVIII. In condiţii similare a fost des·cop erLt şi depozitul de bronzării mentionat din hotarul satului Cămm.41 •
XIX.' În urma unor cercetări de teren din apropierea rîului Crasna,
sint menţionate fraigmente ceram.iK;e de tip Tisa III - T iszapolgair şi de
cultura Otomani, faza I-a 42 .
XX. Lîngă calea ferată Carei-Oradea, pe malul unui pîrîiaş numit Val·e a Mare (Naigyvc»lgy), prin cercetări de teren, în toamna anului 1980, a foS>t identtifiicată o aşezaire deschisă din epoca Latene. Au
fost adunate numeroase f.ragrnente ceramice lucrate cu roata şi cu mîna
precum şi o rîşniţă din piatră.
In hotarul oraşului, precum şi al localităţilor vecilile, au fost observaţi mai mulţi tumufti (fig. 1), plasaţi la distanţe diferite unul lingă
altul, fiind dispu„5i totf:uşi într-un oarecaire sistem. Credem că majoritaitea
lO'I' nu reprezintă înmormîntări tumulare, ci sînt ori del'imitărfi de domenii feudale (aceas,tă presuipunere este mai verosimilă), ori puDJCte de
seimnalizaire pentru satele feudale.
Din zona intravilană a oraşului Carei sînt documentate arheologic
cîiteva cimitiTe feudale; la Bu}evardul „25 Octomibrie" între blocurVle
turn. 37 şi 41, din inicinta bisericii romano-catolice şi din str. Gh. Lazăr,
în jurul numerelor de casă 68-58.
Din observaţiile de mai sus, reiese că hotarul oraşului Carei, precum şi al localităţilor limitrofe, au fost intens l ocuite in antichitate. Se
poate constata o oorutinuiitate de habitart: de la neoliticul mijlociu şi pînă
la apariţia localităţilor feudale. Putem menţiona prezenţa cultu:rilor neolitice: Tisa III - Tiszapolgar, Baden; .cultura Otomani care cuprinde
39
40

41

42

I. Nemeti, SCIVA, 29, 1, 1978, fig. 11/6-7, fig. 12/1- 4.
T. Bader, op. cit., Bucureşti, 1978, pl. LXXX/1- 5.
Ibidem, pl. XXXII/1- 10.
Material în Muzeul orăşenesc Carei, nr. inv. 2211-2220.
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prin etapele sale evolutive, aproape întreaga perioadă a mileniului II
i.e.n.; cultura Gava din Hallstatt-ul timpuriu; trei aşezări din cultura
materială aparţinînd celei de-a doua epoci a fierului (Latene); mai multe
<lescoperiri din epoca dacilor liberi (sec. II-I V e.n.) precum şi urme de
locuiri din epO'ca feudalismului timpuriu. Deşi aceste ~czări n-au fost
cercetate exhaustiv, investigaţiile noastre arheologice au rămas la nivelul sondajelor şi cercetărilor de teren, considerăm că semnalarea lor
n-a fost inutilă.
Credem că cercetarea mai aprofundată a acestor semnalări arheologice, a întregii zone atît de bogate in vestigiile trecutului îndepărtat,
ar completa cu noi şi interesante materiale documentare cunoştinţele
noastre referitoare la istoria străveche a acestor meleaguri.
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ARCllXOLOGISCHE ENTDECKUNGEN
IN DER UMGEBUNG
DER STADT CAREI
(Kreis : Satu Mare)
(Zusammenfassung)

Das Gebiet der Stadt Carei ist reich an Uberreste der VergangenhC'it. Am Rande des Morastes „Ecedca" gelegcn, bot dic Umgebung
der S tadt seit uralten Zeiten gi.instige Bedingungcn filrs Niederlasscn.
Infolge der Terrainerforschungen und der durchgefiihrten archaologischen Grabungen wurden Spuren des Wohnens endeckt: - aus dem
Neolithikum (Kultur Tisa II und Tisa III - Tiszapolgâr) - aus dcr Bronzezeit (Otomani-Kultur mit zwei befestigiten Siedlungcn in der Form der
Erdfestung): aus der Hallstatt und der Latene-Zeit. Materialele aus den
II-IV. Jahrhunderten u.Z. und dem Fri.ihicudalismus.
Besonders inter essant sind die in einem feudalen Friedhof zu „Bobald" - Carei endeckiten Gegcnstande (IIaarnadel, Zierknopfe aus vergoklctem Silber).
Die Entrleckungen t::ragen zum Erkennom der uralten Zeiten in der
Umgebung von Car ei bei, und bedeuten Anha1tspunkte zu ihrer urnfangr eicheren Erforschungen.
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ISTORIE
SIGILII FOLOSITE
DE AUTORITAŢILE ADMINISTRATIVE
COMITATENSE ŞI ORAŞELE
DE PE TERITORIUL FOSTULUI COMITAT
SATU MARE
(sec. XIV-XVIll)
K· OSZOCZKI

Sigiliografia ca disciplină ştiinţifică a fost mult timp condamnată
la tăcere la noi în ţară, luptînd pînă în ultimele decenii cu greutăţile
debutului. In ultimii ani în schimb, în urma apariţiei unor lucrări de
bază,1 sigiliografia a înregistrat succese r emarcabile, şi se adresează
din ce în ce mai mult unui cerc larg de cititori şi specialişti din ţară
şi peste hotare. Aceste lucrări se bazează pe o documentaţie largă şi
ne dau informaţii preţioase despre sigiliile folosite în decursul istoriei
de unele instituţii administrative, economice, culturale şi ecleziastice.
Nu putem afirma în schimb că ele conţin o evidenţă completă despre
sigiliile folosite pe tot cuprinsul ţării. Este o datorie a viitorilor cercetători şi specialişti de sigiliografie ca pe baza bogatului material din
depozitele Arhivelor Statului şi de tiparele adunate cu grijă şi deţi1rnte la diferite muzee din ţară, să umple acele goluri care persistă
incă în această direcţie.
Deşi în unele lucrări de specialitate se fac referiri la cele mai semniiicative sigilii folosite pe teritoriul fostului comitat Satu Mare, simţim nevoia de a prezenta unele sigilii folosite de autorităţile administrative, necunoscute pînă în prezent.
In baza materialului bogat oferit din fondurile proprii deţinute
in depozitele Filialei Arhivelor Statului Baia Mare, precum şi de tiparele
sigilare păstrate în Colecţia matriţelor sigilare, încercăm să prezentăm în cele ce urmează sigiliile folosite de autorHăţile administrative
comitatense, de oraşele Satu Mare, Baia Mare şi Baia Sprie, în perioada secolului XIV-XVIII-lea, fără a avea ipretenţia la o analiză pro1 S. Jak6, Sigiliografia cu referire la Transilvania (pină la sfirşltul secolului
al XV-iea), în Documente privind Istoria României, Introducere, Vol. II, Edit. Acad.

R.P.R. 1956, pp. 509-561.
Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic, Edit.
Ştiinţifică şi Enciclopedica, Buc., 1976.
Maria Dogaru, Sigilii orăşeneşti din epoca modernă şi contemporană, Bucureşti, 1978.
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sau la o evidenţă completă asupra sigiliilor folosite în perioada sus-menţionată.
Comitatele şi-au dobindit foarte tirziu peceţi speciale, proprii, în
general abia pe la mijlocul secolului al XVI-lea. Pînă atunci documentele au fost validate prin sigiliile personale ale dregătorilor. Confecţionarea unor sigilii proprii de către comitate a fost cerută d~ necesitatea practică. în acest secol în schirmb comitatele din aşa zisul „Partium", au început să folosească pentru validarea documentelor dte
patru sigilii mici fragmentate, rotunde sau ovale. Aceste sigilii :fragmentate au fost aplicate simultan de către cei patru juzi nobiliari ai
comitatului, păstrătorii acestor sigilii. In cîmpul primelor două sigiUi
fragmentate, de obicei, au fost gravate literele cu denumirea „comitatus", iar pe celelalte, cu mici excepţii, denumirea comitatului. La
început, alături de sigiliile fragm entate ale juzilor, stătea şi sigiliul
personal al vicecomitelui comitatens.
ln stadiul actual al cercetărilor făcute, putem afirma că aceasta
modalitate de sigiliare a 'fost folosită şi în comitatul Satu Mare, cu
mici deosebiri în ceea ce priveşte divizionarea, respectiv gravarea literelor in cele patru sigilii mici fragment ate. Din cele trei variante de
sigilii cunoscute pînă în prezent, din perioada anilor 1618-'1721, putem
preciza că, în primele două părţi fragmentate au fost introduse întotdeauna literele „COMITATVS", iar în ultimele două denumirea comitatului „ZATHMAR". În ceea ce priveşte forma acestor sigilii, comitatul Satu Mare a folosit sigilii mici ovale şi rotunde.
Primul document cunoscut pmă în prezent din depozitele Arhivelor Statului Baia Mare, care a fost validat cu cele patru sigilii fragmentate, a fost emis de Adunarea nobililor comitatului („Universitas
Nobilium ·comitatus Zatthmariensis) în 12 decembrie 1618 2 • Documentul
se referă la divizionarea pămîntului denumit „Borgo terrae", din partea sudică a oraşului Baia Mare. Adunarea nobililor comitatului în baza
raportului vicecomiţilor Bagossy Paul de Bagos (Boghiş) şi Patho Francisc din Magasmortt (Potău), hotăreşte ca jumătatea dinspre nord a
acestui pămînt ·să fie folosită de oraşul Baia Mare (Nagy Banya), iar
jumătate dinspre suci de localitatea Dumbrăviţa (Dobrawicza). Docum entul in cauză este validat cu semnătura vicecomitelui Bagossy Paul.
în partea stingă sub t ext, iar în continuare cu cele patru sigilii mici
fragmentate ale comitatului, aşezate în ·l inie ori zontală. Aceste sigilii
mici au o formă ovală de 15X13 mm, iar în dmpul sigilar într-un scut
cu partea inferioară ascuţită, apar literele comitatului divizate (fig. l/a) ~
2

nuare

Arhivele Statului Baia Mare, fond Primăria oraşului Baia Mare (în contiActe privilegiale nr. 100/1618.

Primăria],
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Fig. 1. Sigiliile fragmentate folosite de comitatul Satu Mare 1n anul 1618.

Sub cele patru sigilii apar semnăturile celor patru juzi nobiliari
Ibrany Ioan, Kezgy Paul, Marthon Petru şi Zyrmai Fran cisc. Este de
subliniat faptul că pe nici un document studiat, autentificat în perioada amintită , nu a fost aplicat şi sigiliul personal al vicecomitelui,
practica folosită probabil cu un secol anterior şi in comitatul Satu Mare.
Analizînd caracterul Uterelor gravate în aceste sigilii mici se pare
că ele au fost folosite şi în secolul al XVI-lea.
Din literatura de specialitate se cunoaşte şi faptul că sigiUilc au
fost deseori schimbate pentru evitarea unor abuzuri. Probabil acest
scop a fost urmărit şi de conducerea comita•tului care în timp de un
secol a schimbat de trei ori tiparele sigiliilor fragmentate.
Cu certitudine putem să vorbim despre o astfel de schimbare în
jurul anului 1631 cînd varianta celor patru sigilii folosite anterior nu
mai apare. Pe un document transcris 1n 28 iunie 1631 3, în numele vicecomiţilor comitatului Satu Mare, cu privire la procesul de delimitarea
hotarelor dintre localităţile Ocoliş (Fcketeffalu) şi Satu Nou de Mijloc
(Kozeppso Uyffalu), in care martorii declară că adevăratul hotar între
cele două localităţi este Rîul Lupului (Farkaspatak) şi Fîntîna Lupului
(Farkas kltttja), apar din nou patru sigilii mici aplicate. Documentul
este validat şi cu semnăturile celor doi vicecomiţi, Giullaffi J. de Rathoth
şi Uray Francisc, jos în partea stîngă sub încheierea textului, fără aplicarea însă şi a peceţilor lor personale. în mijlocul documentului sub
3

Ibidem, Act nr. 127/1631.
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text sînt aşezate în linie orizontală cele patru sigilH noi fragmentate
ale ·comitatului. Sigiliile au o formă ovală de 15X13 mm. Literele divizate ale comirtatului sînt aşezate într-un scut dreptunghiular cu partea
inferioară ascuţită, (fig. 2/a).
Sub cele patru sigilii apar semnăturlle celor patru juzi ai comitatului: Kautzi Bălaj, Pakw Paul, Domahidi Mihai şi Ramoczia Paul.
Dacă comparăm aceste sigilii cu cele întrebuinţate în anul 16'18
observăm diferenţieri nu numai în forma scutului în care au fost aşe
zate literele, ci şi în caracterul Uterelor respective. Este vorba probabil
de un nou gravor care a confecţionat aceste sigilii. Astfel, intre primele două litere „C 0" gravorul a lăsat o distanţă mai mare. L iterele
gravate în aceste sigilii au aceleaşi mărimi, nu ca cele din sigiliile anului 1618 unde literele •.V" şi „S" au cu totul altă formă.
Despre o a1tă schimbare a tiparelor sigilare din cadrul autorită
ţilor comitatense se mai poate vorbi cu ·certitudine în jurul anului
16574, cînd se schimbă şi forma sigiliilor. Aceste sigilii fragmentate apar
pe un document emis de Adunarea nobilimii comitatului Satu Mare
(Zathmarvarmegyebcli urak es ncmessegh) în şedinţa ţinută în localitatea Lazuri (Lăzâri), în 5 ianuarie 1657, prin care cer informaţii de la
Magistratul oraşului Baia Mare cu privire la itinerariul oastei principelui care a pornit în război împotriva polonezilor. Validarea actului
s-a făcut cu patru sigilii mici rotunde, avînd diametru de 15 mm, iar
literele au fost divizate altfel: (fig. 3/a).
4

Ibidem, Acte administrative nr. 5/1657 şi 411696 (în continuare Acte adtive).
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Fig. 3. Sigiliile fragmentate folosite de comitatul Satu

Mare in anii 1657

şi

1696.

ln aceste sigilii fragmentate, în afară de al treilea fragment s1g1lar, literele obişnuite ale comitatului sînt deja astfel divizate: în primul scut rotund, în loc de patru apar deja cinci litere, în al doilea, în
loc de şase litere gravate anterior apar doar cinci, iar în ultimul fragment sigilar cele trei litere sînt altfel aşezate ca în sigiliul anterior.
în ceea ce priveşte vaUdarea documentului şi cu semnăturile vicecomitelui şi a juzilor nobiliari este de subliniat faptul că, în locul semnăturilor acestor dregători apare denumirea comună „Universitatis Dorninarum Magnatum et Nobilium comitatus Szathmariensis". De la
această dată în majoritatea cazurilor pe documentele emise de conducerea comitatului va apare această încheiere oficială şi în perioada secolului al X\UII-leau. Această variantă a sigiliului a fost folosită de autorităţile comitatense din Satu Mare pînă în al treilea deceniu al secolului al XVIII-lea, cînd unele comitate din aşa zisul „Partium" au reuşit să obţină blazoane proprii şi pe baza lor au confecţionat sigilii unice,
probabil şi datorită inconvenienţei folosirii sigiliilor fragmentate. Comitatul Satu Mare a trecut la autentificarea actelor emise cu sigiliul unic
in anul 1721 6, şi cam tot în această peri oadă au obţinut sigilii unice
şi comitatele învecinate: Ugocea, Maramureş şi Szabolcs. Sigiliul unic
folosit în numele Adunăriii nobililor comitatului a avut o formă rotundă
cu diametru de 50 mm. In exergă între un cerc liniar interior şi un cerc
şnurat exterior a fost gravată legenda :
SIGILL/UM/ COMITAT/US/ SZATMARIENSIS ANNO MDOCXXI.
In cîmpul sigiliului într-un scut timbrat încoronat cu şapte fleuroane, împărţit în nouă cîmpuri (părţi), în partea superioară, în mij5 Ibidem, Acte adtive nr. 31/1697, 19/1702, 45/1727, 35/1732 19 şi 77/1754, 15/1755,
6-tf1759 şi 45/1765, precum şi fondul Prefectura judeţului Maramureş, Acta politică
nr. 3o/1724, 37/1725 şi 12/1741 (în continuare Prefectura).
Taganyi Kâroly Magyarorszdg cimertcira (Blazoanele Ungariei). Bp., 1880,
p. 32.
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loc este înfăţişat un bastion cu două steaguri, dextra un rac auriu„
senestra un peşte argintiu. 1n partea patra apare un cîmp auriu, în
mijloc blazonul familiei contelui Karolyi, iar în cîmpul şase un snop
de griu auriu. 1n partea inferioară, în dmpul al şaptelea o ciorchină de
struguri, în mijloc pe o terasă verde un cerb, iar în ultimul cîmp se
poate distinge o creangă cu 2 ghinzi7. Compoziţia este menită să oglindească ocupaţiile de bază a locuitorilor de pe tot cuprinsul comitatului
şi fortificaţiile de odinioară.
Această variantă a sigiliului a fost folosită de autorităţile comitatului Satu Marc pînă în anul 1825 cînd se sdhimbă atît forma scutului cit şi legenda care apare în limba maghiară „SZATMAR V ARMEGYE PETSETJE MDCCCXXV"8 . (vezi Fig. 4).
Sigiliile orăşeneşti din evul mediu se numără printre izvoarele istorice preţioase prin considerentul că ele reflectă, printr-un limbaj specific, procesele sociale cc au avut loc şi aspecte ale normelor juridice
din perioada respectivă.
Dintre oraşele comitatului, în urma privilegiilor acordate oraşelor
Satu Mare, Baia Mare şi Baia Sprie în secolul al XIII respectiv XIVlea, acestea au dobîndit de timpuriu sigilii proprii. Privilegiile acordate
acestor oraşe a făcut ca situaţia socială şi economică a lor să fie mult

Fig. 4. Sigiliul unic folosit de comitatul Satu Marc din anul 1825.
7

8

I dem, precum şi Prefectura, fasc. 26, act. nr. 87 /1809,.
Prefectura, fasc 26 act nr. 87/1809 şi fasc 26 act nr. 2224 '1813, precum şi

Primăria,

acte adt ive nr. 18, 19, 20 /1837.
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schimbată faţă

de restul

aşezărilor

şi acte cu caracter juridic ceea ce
întrebuinţarea timpurie a sigiliilor.

medievale din comitat. Ele emiteau
a grăbit desigur confecţionarea şi

Satu Mare. Cele două oraşe de odinioară SATMAR (Zatthmăr) şi
MINTIU (Nemethi) întrebuinţau de timpuriu şi într-o formă dezvoltată
pecetea, după .cum ne arată unele informaţii indirecte, încă de la sfîrşi tul secolului al XIII-iea şi începutul secolului următor 9 .
ln lucrările publicate pînă în prezent nu s-a păstrat însă nici o
amprentă întreagă care să permită reconstituirea peceţilor celor două
oraşe. D upă unele publicaţii se poate stabili în schimb că SATMARUL
(Zatthmar) avea în anul 1323 şl o pecete mai mică, iar pe scutul rotund
al acesteia figurau probabil nişte căpriori. Legenda sigiliului era: SIGILLlJM MINVS DE SOTHMAR (Pecetea mică a Sătmarului) 10 . Din
acele aşi lucrări, rezultă că din anul 1433 s-a păstrat şi o amprentă a
peceţii mai mari care nu a fost nici pînă azi publicată.
Primul document păstrat în depozitele Arhivelor Statului Baia Mare
care a fost autentificat cu sigiliul oraşului Sătmar, apare pe un document emis în 8 februarie 1638, 11 de judele oraşului Zygjartho Toma,
în care intervine la Eottvos Nicolae, judele oraşului Baia Mare, in procesul de moştenire a unei case din oraş. Documentul în cauză a fost
validat cu pecetea timbrată, avînd formă rotundă cu diametru de
28 mm. In cîmpul sigiliului a fost gravat un zid de cetate crenelat, iar
în mijloc un turn înalt, cu două turnuleţe mai mici, terminate toate cu
cite un glob. ln m ijlocul turnului se văd trei gemuleţe, iar în partea
inferioară o poartă deschisă. Deasupra turnului central apare o -coroană
închisă, dextra, pornind din zidul cetăţii un pom fructifer cu patru
fructe şi senestra trei spiţe de 1grîu. In exergă sigiliului într-o linie perlată din exterior şi o linie continuă în interior a fost gravată legenda
cu litere majuscule: SfIGILLVM/. COMMVNITATIS. DE ZOOTMAR.
Inceputul legendei este indicată de o cruce, iar cuvintele legendei sînt
despărţite între ele prin puncte. Dacă analizăm caracterul unor litere
gravate ca: „M'·, „N", sau „V"', precum şi forma veche a denumirii oraşului (ZOOTMAR), putem afirma cu certitudine că aceasta variantă a
sigiliului a fost folosit deja în secolul al XVI-lea d;r poate că este
acelaşi, cu mici modificări aduse între timp, cu amprenta peceţii amintită în literatura de specialitate din secolul al XV-lea. Această variantă
a sigiliului a fost folosit, după cum rezultă din cel'Cctările întrepr inse,
pînă în ultimele decenii al secolului al XVII-lea12•
9
10

S. Jak6, Op. cit., p. 615.
Idem, precum şi Documente privind iStoria României, C., XIV. Voi. li,

p. 162.
11

Primăria,

12

Ibidem, Acte feudale şi adtive nr. 462/1641, 7 /1651, 6/1661.

Acte feudale nr. 303/1638.
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Despre schimbarea acestui sigiliu de către comunitatea oraşului
putem vorbi cu certitudine în ultimul deceniu al secolului al XVII-lea
cînd legenda sigiliului .apare schimbată faţă de cel folosit anterior.
Pe un document emis în 17 februarie 1696 13 de judele şi senatul
oraşului Să>tmar, în care invită conducerea oraşului Baia Mare la dezbaterea limităţilor în Adunarea nobililor comitatului din Carei, documentul este autentificat cu un sigiliu rotund, avînd diametru de 28 mm,
pe care în exergă între două linii neîntrerupte, apare legenda scrisă cu
litere majuscule S/IGILLUM/. COMMUNITATIS. DE. SZATMAR.
începutul legendei de data ace.asta este indicată cu o frunză stilizată,
iar cuvintele între ele sînt despărţite cu puncte. Imaginea din dmpul
sigiliului anterior in schimb nu s-a schimbat. Această variantă a sigiliului este folosit pînă la unificarea celor două oraşe din 29 decembrie
171214 • (Vezi Fig. 5).
In literatura de specialitate se vorbeşte de pecetea folosită de oraşul l\'IlNTIU (Nemethi) din jurul anului 1299 15, care după cum rezultă
a înfăţişat în cîmpul sigilar o biserică cu două turnuri, iar după alţii
poate un zid de cetate. Legenda de pe acest sigiliu in schimb nu o cunoaştem.

Primul document cunoscut pînă în prezent din depozitele filialei pe
care apare sigiliul oraşului Mintiu (Nemethi) a fost amis în 7 iunie
1641 16 de judele oraşului Riczei Ioan, în numele juraţilor şi tuturor
senatorilor oraşului regal Mintiu („ ... judex primarius caeterisque jurau cives ac tota universitas Senator/ero/ oppidi regy Nimethien/sis/).

Fig. 5. Sigiliul

oraşului Sătmar

(Szathmar) folosit in anul 1696.

Ibidem, Acte adtive 4, 7 şi 12/1696.
Borovszky S., Magyarorszâg, varmegyei es vârosai, Szatmâr Nemeti szabad
kirâlyi vâros (Judele şi oraşele Ungariei. Oraşul liber regal Satu Mare). Bp. (1908),
p. 234.
1s S. Jak6, Op. cit„ p. 615.
13

t•

1

s

Primăria,

Acte feudale nr. 448/1641.
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Documentul se referă la procurarea de argint clandestin in tirgul din
Baia Mare de către Zegedy Mihai, pentru care se intervine la judele
oraşului, Bothos Emeric. Acest sigiliu arc o formă rotundă cu diametru de 30 mm. 1n exerga sigiliului intre două linii continue apare legenda gravată cu litere majuscule: SIGILUM. CIVITi\.TIS. NEMETHIENSIS. După cum rezultă din descrierea dată, cuvintele sînt despărţite
între ele prin puncte. tn cîmpul sigiliului apare o biserică cu două turnuri, terminate cu cite un glob, iar în mijloc cu cite o fereastră. Intre
cele două turnuri, în mijloc, a fost gravată o capelă cu turn cruciat iar
în mijlocul capelei o uşă închisă. In partea inferioară a imaginii se mai
observă nişte instrumente de lucru. După cum rezultă din cercetările
efectuate, cu acest sigiliu au fost autentificate actele emise de magistratul oraşului Mintiu probabil, incepînd din secolul al XVl-lea pînă
la unificarea celor două aşezări17 • (Vezi Fig. 6).
Oraşele Sătmar .şi Mintiu, care timp de cinci secole au avut privilegiile lor proprU, avînd jurisdicţia proprie, în baza cărora emiteau ~i
validau actele lor separat, după multe frămîntări şi discuţii în 29 decembrie 1712 au convenit să se unească. De la această dată oraşul se va
numi Satu Mare oraş liber regesc (Szatmăr Nemeti szabad kirălyi vă
ros)18. Acest act este reflectat şi în sigiliul comun confecţionat de la
această dală. Primul document păstrat în depozitele Arhivelor Statului
Baia Mare care a fost autentificat cu sigiliul comun al oraşului apare pc
un document .emis în 2 aprilie 1717 19, în numele judelui şi Senatului
oraşului liber regal Satu Mare („Judex primarius et Senatus L iberae

Fig. 6. Sigiliul

oraşului

Mintiu (Nemc,hi) folosit din anul 1641.

17

Ibidem, Acte active nr. 25/1695 şi 57 /1712.
s Borovszky S., Op. cit., p. 234.
to Primăria, Acte adlivc nr 44/1717.

1
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ac Regie civitatis Szatthmarnemeti"). In acest document conducerea
oraşului a cerut magistratului oraşului Baia Mare să intervină la cizmarul Czismadia Stefan, care a plecat şi a intrat în breasla de aici,
să achite datoriile sale.
Documentul în cauză a fost validat cu sigiliul rotund al oraşului
Satu Mare, aVînd diametru de 32 mm. In exergă între o linie continuă
din interior şi una spicată în exterior apare legenda gravată cu litere
majuscule, introdusă de o cruce, iar cuvintele au fost despărţite între
ele de puncte
SIGILLUM LIBERAE. ET. REGIAE. CIVIT/ATIS/.
SZATHMARNEMETHI. In imaginea sigiliul comun în schimb în general au rămas motivele folosite în sigiliul de odinioară al oraşului Săt
mar, adică un zid de cetate crenelat, avînd în marginea superioară a
cetăţii un turn înalt cu două turnuleţe mai mici, terminate cu cite
un glob, cu trei gemuleţe în mijlocul turnului, iar în partea inferioară
o poartă deschisă. Deasupra turnului central în schimb în locul coroanei închise, apare o coroană deschisă, formată din cinci fleuroane dotate
cu perle. ln stînga turnului, pornind din zidul cetăţii, a fost gravat, un
pom fructifer cu patru fructe, iar în dreapta un stejar cu şase ghinzi,
simbol al livezilor şi imenselor păduri. (Vezi Fig. 7). Comparîndu-1 cu
sigiliul anterior folosit doar de oraşul Sătmar observăm unele motive
noi introduse sau schimbate: legenda comună a oraşului , coroană deschisă, iar în locul spiţelor de griu apare stejarul cu ghinzi Este de
subliniat faptul că din motivele folosite în sigiliul oraşului Mintiu, in
această pecete nu a fost introdus nici un 0lement, ceea ce a creat probabil,
împreună cu alte neajunsuri, multe nemulţumiri în rîndurile celor
două comunităţi. Poate chiar din această cauză în curînd conducerea
oraşului a fost nevoită să confecţioneze un sigiliu nou care să satisfacă ambele comunităţi de odinioară.
Pe un document emis de conducerea oraşului Satu Mare („Judex
Consul et Senatus, Vberae ac Regiae Civitatus Szatthmâr-Nemetiensis") în

Fig. 7. SigHiul comun al

oraşului

Satu Mare din anul 1717.
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29martie1742,20 apare un sigiliu rotund cu diametru de 30 mm. In exergă
cu un cerc spicat şi unul şnurat, iar întve două linii continue legenda:
SIGILVM. LIBERAE. ET. REGIAE. CIVITATIS. SZATHMARNEMETI.
în cîmpul sigiliului a fost gravat un zid de cetate, în centrul imaginii,
pornind de pe zidul cetăţii, un turn înalt cu două turnuleţe mici terminate cu cite un glob, iar deasupra .t urnului central o coroană deschisă
cu trei fleuroane. În mijlocul turnului trei gemuleţe, iar la baza poarta
cetăţii în care a fost gravat un leu stlînd pe picioarele din spate. In
stinga şi în dreapta turnului cîte un plop, dextra un soldat ridicînd în
mîini o sabie, senestra un alt soldat ridicind în mîna dreaptă o sabie.
Compoziţia reprezintă desigur fortificaţiile cetăţii Sătmarului de altă
dată şi paza acestui oraş. Nu peste mult timp, în jurul anului 1753 şi
acest sigiliu a fost schimbat cu unul mult mai mare faţă de sigiliul anterior. Pe un document emis de conducerea oraşului Satu Mare în 2 aprilie 1756, 21 în problema unui proces intentat împotriva predi.ieat orului
oraşului Fay Iosif, apare sigiliul nou rotund avînd diametru de 40 mm.
Compoziţia în acest sigiliu a rămas aceeaşi doar figurile soldaţilor au fost
mult mai natural reprezentate faţă de înălţimea plopilor şi turnurilor. In
exergă o linie spicată şi una şnurată, iar intre două linii continue a
fost gravată legenda cu litere majuscule: SIGILL./UM/ LIBERAE. ET.
REGIAE. CIVITATIS. SZATHMARN. THI. 1712, (Vezi Fig. 8). ln această
legendă apare anul unificării celor două oraşe fapt pentru care gravorul
a fost nevoit să omită trei litere „EME" din inscripţia sigilară. După
cum rezultă din cercetările intreprinse, acest sigiliu a fost folosit şi în
ultimele decenii al secolului al XVIII-lea pentru autentificarea actelor
emise.
Sigiliile oraşului Satu Mare avînd în emblemă ziduri de cetate,
bastioane, porţi, turnuri de biserică, evocă de pe o parte importanţa

Fig, 8. Sigiliul
20
21

oraşului

S a tu Mare din anul 1756.

Ibidem, Acte nr. 39/1742.
Ibidem, Acte nr. 56/1756 şi pe nr. 23/1753 apare şters.

13 - S tudil

şi comunicări,

V-VI.
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fortificaţiilor

în sistemul de apărare din evul mediu, pc de altă parte
dezvoltarea acestui centru urban.
Se cunlQaşte faptul că imaginile peceţilor orăşeneş ti pe lingă fortificaţiile şi turnurile de biserici, de m ulte ori puneau accentul pe felul
de viaţă al orăşenilor, adoptînd drept simbol unealta meşteşugărească
cc reprezenta ocupaţia majorităţii locuitorilor săi. In această ultimă
categorie de sigilii se numără tiparul peceţii oraşului Baia Mare confecţionat în secolul al XIV-lca, ,care ilustrea:.:ă foarte plastic şi realist
m unca minerilor. Descrierea acestui tipar păstrat pînă în zilele noastre, o cunoaştem şi din lucrările de specialitate apărută pînă în prezent22 dar şi de pc documentele care au fost autentificate cu acest sigiliu octogonal, dintre cele mai frumoase realizări ale orfevrăriei din ţara
noastră, fapt pentru care ne vom limita de data aceasta doar la cele
mai semnificative descrieri.
Oraşul Baia I\Iare (Rivulus Dominarum) cunoac;te o dezvoltare economică înfloritoare deja în secolul al XIV-lca în urma acordării tuturor
privilegiilor unui oraş liber regal, are drept la organizarea exploatării
subsolului, drept ce sta la baza organizării administrative şi juridice a
oraşului etc. Această intensă dezvoltare economică a avut ca rezultat
creşterea populaţiei urbane şi formarea unei orăşenimi înstărite, care-şi
putea permite să ridice edificii religioase, mărturii ale puterii ei economice. Desigur pentru concretizarea acestor drepturi conducerea oraşu
lui avea nevoie de un 'Sigiliu pentru realizarea hotărîrilor şi scrisorilor
emise. Acest sigiliu al oraşului a fost iconfecţionat cu măiestrie, probabil de argintarii din acest oraş, pe la mijlocul secolului al XIV-lea. Analizind acest tipar octogonal, confecţionat din argint, avînd diametru de
74 mm, iar minerul lucrat din aramă cu o lungime de 67 mm 23, constatăm că acesta reprezintă în cîmpul sigiliului un peisaj de munte redat
schematic, iar pe culmea muntelui se poate distinge figura patronului
oraşului, Sf. Stefan, regele Ungariei, tronind. Regele este încoronat şi
cu aureolă, îmbrăcat în veşminte de ceremonie, ţinînd în mina dreaptă
sceptrul, iar în stînga „globul" ca simbol al puterii. In dreapta şi în

2
~ V. Vătâl)ianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, Vol. I., 1959, S. Jak6,
Op. cit., p. 614-615. Decsenyi Gyula, Nagybânya regi pecsetei, in „Turul", 1886,
Schonherr Gyula, Nagybânya t:âros legregibb pecset;e, in ,,Nagybânya" 25 dec. 1906,
(cd. specială), Schonherr Gyula - Czak6 Elemer, J'l;agybcinya văros XIV-szd-i pecsetei, in „Turul", 1906, p. 1-12, SchOnherr Gyula dr. Emlekezete, Bp.,
1910, p. 90, în redactarea lui Morvay Gyozo; Balogh Jolan, Az erdelyi renaissance,
Vol. I. HG0-1541, Cluj, 19-i3. Faller Jeno, Bânyaszati vonatkoziisu magyar vâroscimerek, 1n „Bânyâszati es Kohăszati Lapok" 1942, Ioan Nemcti, Scurt istoric al
sigUiilor oraşului Baia Mare, în „Marmaţia I. Baia Mare, 1969, pp. 16-21 Osz6czki
Coloman, Sigilii de oraşe miniere, in „Magazin Istoric" nr. 4/1970, p. 73.
Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, Edit. Ştiinţifică şi En-

ciclopedică, Bucureşt,

1976, p. 150-151.
nr. inventar 11/168 şi Ioan Nemeti, Op cit .•

~3 Muzeul judeţean Maramureş,

p. 19.
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Fig. 9. Sigiliul

oraşului

Baia Marc (Rivulo Dominarum) din sec. al XIV-lea.

'Stînga figurii regelui, pornind din stînci au fost gravate frunze de stejar simbolul imenselor păduri din jurul oraşului de pe vremuri. In
·partea inferioa·ră al cµnpului, în gura unei galerii, a fost gravat un miner ridicînd în mina· dreaptă · un ciocan, iar în mîna stingă ţinînd un
tîrnăcop cu c:are sparge roca. In _dreapta gurii galeriei un alt miner
lucrează cu sapa. Stîncilc sînt acoperite de vegetaţie. între două linii
octogon.ale şnurate apare legenda scrisă cu litere majuscule gotice care
înconjoară ·perfect compoziţia:
S.D.R.D. MVTVVS. AMOR. CIVIV.
OPTIMV. E. CIVITATIS. FMAM. ETV. adică: SIGILLUM. DE. RIVU10. DOMINARUM. MUTUUS. AMOR. CIVIUM. OPTIMUM. EST. CIVITATIS. FIRMAMENTUM. (Sigiliul oraşului Baia Mare. Dragostea
reciprocă a orăşenilor este tăria cea mai puternkă a oraJŞului) Textul
legendei este întrodus cu o cruce, iar cuvintele sînt despărţite între
ele prin puncte. (Vezi Fig. 9).
Prezentînd acest sigiliu octogonal omul de ştiinţă S. Jak6 subliniază: „Prin pitores>cul imaginii, prin perspectiva atit de reuşită, prin
naturalismul şi tehnica reliefului său, acest tipar face parte dintre irealizăTile cele mai frumoase a·l orfevrăriei noastre din secolul al XIV-iea.
Făuritorul său poate fi considerat mai mult decît un meşteşugar desă
vîrşit în variatele procedee tehnice ale orfevrăriei, el apare ca un adevărat artist, a cărui lucrare depăşeşte cu mult pe oricare alta din materialul nostru sigilografic" 24 •
În ceea ce priveşte elementele compoziţiei, ele sînt specifice oraşului minier pe de malul Săsarului. Dealul redat în mod schematic în
24

S. Jak6, Op. cit., p. 614.

13•
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forma unei trepte, împreună cu gura unei galerii reprezintă o exploatare minieră, probabil din „Dealul Crucii", din apropierea oraşului„
unde sînt amintite documentar cele mai vechi mine. în imaginea peceţii nu sînt neglijate în schimb nici celelalte elemente care ne vorbesc
de cultivarea dealurilor cu viţă de vie, de exploatarea pădurilor, despre care găsim de asemenea nenumărate izvoare în fondurile din depozitele filialei.
Este de subliniat faptul că prin confecţionarea acestui sigiliu octogonal, dintre cele mai frumoase, cetăţenii oraşului şi-au permis să rivalizeze cu oraşele mari ale Transilvaniei.
In urma cercetărilor intreprinse în fondurile> arhivistice de la Filiala Baia Mare şi în manuscrisele istoricului Schonherr Iuliu (păstrate
la Muzeul judeţean), menţionăm că acest sigiliu octogonal a fost găsit
doar pe două documente. Prima dată apare pe un document emis în 29
ianuarie 1408, cînd magistratul oraşului întăreşte testamentul lui Omechin Ioan, fostul jude primar al oraşului Baia Mare. La 'Sfirşitul documentului textul se încheie astfel: „Nos igitur.. . presentes nostras litteras privilegiales unacum appensione nostri sigili maiores comunitates nostre dedimus"2s.
Al doilea document a fost emis în 31 ianuarie 1480 de Gewbel Toma, camerariul şi judele oraşului Baia Mare, la cererea meşterilor blă
nari din acest oraş, în care întăreşte regulamentul breslei blănarilor.
Pe acest document a fost fixat cu şnur de mătasă sigiliul atirnat octogonal al oraşului.
De fapt şi in încheierea textului găsim referiri la folosirea sigiliului, astfel menţionat: „tn cuius rei memoriam perpetuitatisque Signum presentes nostras litteras, cum sigillo nostre civitatis maiori et
autentico presentibus în sona seriicea coloris nigri, alibi et !lubei dependenti duximus roborandas" 26• Cu acest sigiliu, după cum rezultă din
folosirea lui, au fost validate documentele numai in cazuri excepţionale.
cu o valoare mai deosebită.
Este semnificativ pentru viaţa juridică dezvoltată a oraşului Baia
Mare, faptul că acesta pe lingă sigiliul mare a mai confecţionat şi un
sigiliu mic folosit pentru autentificarea documentelor obişnuite. Acest
sigiliu mic al oraşului a fost confecţionat în jurul anului 1360 care are
o imagine mult mai 'Simplă <lecit cel octogonal.
S-a păstrat amprenta acestui sigiliu aplicat pe un document nedatat, emis de juzii oraşului Baia Mare şi Baia Sprie, care au inaintat ·o
cerere către Magister Benedek, comitele comitatelor Maramureş şi Satu
Mare, ca să confirme în faţa regelui plingerile lor împotriva voievodului Dragoş. 27 Este un sigiliu rotund cu diametru de 42 mm. In cimpul
2s Schonherr Gyula, Okleveltar Nagyb6.nya monogrâfiajahoz, Vol. II. (14001450) p. 52, precum şi Ioan Nemet!, Op. cit., p. 19.
2n Primări.a, Acte privilegiale nr. 16/1480.
27 Schonherr Gyula, Nagybanya vclros legregibb pecsetje, în „Nagybanya" 1906
dec. 25 (ed. specială), p. 12, precum şi Ioan Nemeti, Op. cit., p. 19.
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sigiliului este înfăţişat de asemenea un peisaj de munte, la poalele că
ruia lucrează doi mineri, cu tirnăcoapele ridicate deasupra capului.
Foarte vag se pot distinge şi o galerie de mină în care pare să fie gravat al treilea miner. Legenda acestui sigiliu este: SIG/ILLUM/ MINUS
CIVITATIS DE RIVULO DOMINARUM (Sigiliul mic al oraşului Baia
Mare).
Pe Ungă cele două sigilii folosite in secolul al XIV-lea de >Oraşul
Baia Mare, in anul 1483 acesta a confecţionat un nou sigiliu mic ~
care l-a folosit pină la sfîrşitul secolului al XVII-lea. Acest sigiliu incizat în placă de argint are o formă rotundă cu diametru de 32 mm28•
ln urma cercetărilor efectuate în fondurile deţinute de fialală, acest
sigiliu apare prima dată pe un document emis în 25 aprilie 161929 de
judele primar al oraşului Baia Mare, Devay Ei:ittvei:is Andras, pe un
regulament reînnoit al breslei dogarilor băimăreni. Un alt document
pe care apare acest sigiliu a fost emis in 12 iunie 166830 de judele 'Oraşului Baia Mare, Di6szegi Stefan, de Pelei Francisc, vicecăpitanul cetă
ţii Chioarului şi Mikolai Boldijar, ivicecomite al comitatului Satu Mare,
cu privire la delimitarea hotarelor între localităţile Ferneziu (Als6 Fernczely) şi Firiza (Felso Fernezely). Compoziţia sigiliului reprezintă tot
o scenă de mină ca in sigiliile anterioare, un peisaj de munte redat schematic. 1n dreapta şi în stînga muntelui se văd doi mineri care zdrobesc
minereul cu tîrnăcoapele. In partea inferioară la gura galeriei se vede
figura celui de-al treilea lucrător. In exergă între două linii continue
apare legenda gravată ou litere minuscule gotice:
S/IGILLUM/ RIVULI DOMINARUM , iar în partea superioară în cifre arabe anul
confecţionării 1483. (Vezi Fig. 10). Din punct de vedere artistic acest

Fig. 10. Sigiliul mic al

oraşului

Baia Marie folosit din anul 1483.

Gyula, Op. cit„ p . 10.
Acte privilegiale nr. 101{1619.
Ibidem, act nr. 149/1668.

21 Decsenyi
2:9 Primăria,

'°
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sigiliu e mult inferior sigiliului octogonal confecţionat in secolul al
XIV-lea. Forma peisajului şi figurile de mineri sînt gravate mai puţin
îngrijit. Această variantă a sigiliului este folosită pînă în ultimele decenii
al secolului al XVII-lea cînd oraşul confecţionează unul nou. Acesta
păstrează compoziţia din sigiliul anterior doar legenda apare schimbată: SIGILLUM CIVITATIS RIVULI DOMINARUM31 • Forma aceasta
a sigiliului nu s-a putut statornici mult timp şi oraşul revine la folosirea sigiliului confecţionat în anul 1483 cu care au fost autentificate
actele emise pînă în mijlocul secolului al XIX-lea cind inscripţia a fost
gravată în limba maghiară.
Baia Sprie
Tot cu scene legate de minerit au fos t gravate sigiliile oraşului Baia
Sprie (Medio Monte), oraş frate care a ·obţinut primele privilegii împreună cu Baia Mare, avînd la un moment dat chiar un jude primar comun
(„Corrardus judex civitatum Rivuli Dominarum ~t de Medio Monte").
S~a păstrat pînă în zilele noastre tiparul de argint folosit de magistratul acestui oraş liber regal care a fost confecţionat, P.robabil, la sfirşitul secolului al XIV-lca 32 • Este un sigiliu rotund cu diametru de. 50 mm.
în cîmpul sigiliului a fost gravat un peisaj de munte format din
şapte stinci, iar lateral se văd doi mineri lucr1nd. Cel din dreapta lucrează. cu . tîrnăcopul, iar cel din stinga cu tîrnăcopul' şi daltă. Figurile
celor' doi mineri domină imaginea din cîmpul sîgilar, corpul lor aplccindu-sc deasupra stîncilor compoziţiei. Minerii · sînt îm brăcaţi în hain~
de lucru - specifice perioadei - şi sînt prezentaţi desculţi. Gravorul
a încercat să ne înfăţişeze prin mişcările celor doi lucrători şi prin expresiunea feţei, această grea muncă la care sînt expuşi minerii. In exergă între două linii continue 1
perlatc apare legenda gravată cu litere
majuscule: SJIGILLUM/ CIVITATIS
DE
MEDIO
MONTE . Cuvintele sînt împărţite cu frunze stilizate. (Vezi Fig. 11). Comparînd liteTele inscripţiei cu cele de pe sigiliul octogonal al oraşului Baia Marc,
constatăm o asemănare apropiată la multe din aceste litere. Credem
că acest sigiliu a fost confecţionat în acelaşi secol cu cel al oraşului
Baia Mare şi poate de acelaşi orfevra,r şi nu în secolul al XV-lea cum
susţin unii dintre cercetători.
După cum rezultă din autC'ntificarea documentului, emis la 7 aprilie 1641 33 de către judele oraşului Baia Sprie T. Janki Martin, cu privire la înfiinţarea breslei croitorilor, acest sigiliu a fost folosit şi în
primele decenii ale soclului al XVII-lea. Incepînd din anul 164434 oraDccscnyi GYt•la, Op. cit., p. 13.
Muzeul judeţean Maramureş, nr. inv. Ill/181, precum şi Colecţia de fotocopii de sigilii nr. 73.
31
32

33 Primăria,
3 4 Colecţia

Acte feudale nr. 440/1641.

de fotocopii de sigilii nr. 74.
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Fig. 11. Sigiliul

oraşului

Bala Sprie (Medio-Monte) din sec. al XlV-lea.

şul a folosit un sigiliu nou, in formă rotundă icu
Compoziţia sigiliului a rămas -ca în cel anterior,
format de data aceasta din douăspreze<:e stinci

diametrul de 35 mm.
un peisaj de munte
suprapuse şi cu doi
mint'ri lucrînd cu tîrnăcoape şi dălţi. In exergă în lre o linie continuă
din interior şi o linie spicată în exterior a fost gravată legenda cu litere
majuscule, introdusă cu o cruce:
SIGILLUM CIVITATIS MEDIO
MONTANENSIS 1644. (Vezi Fig. 12). Intre cuvinte gravorul, din cauza
inscripţiei încărcate, nu a lăsat nici un loc gol. Această variantă a sigiliului a fost folosită de conducerea ora~ului pînă în mijlocul secolului al XVIII-lea cind a fost confecţionat un sigiliu oval de 36 X 33 mm
în a cărui legendă a fost gravată cifra anului 148435. După caracterul
literelor gravate şi felul inscripţiei putem afirma în sohimb cu siguranţă că acest sigiliu a fost 1confoC'1;ionat .de oraş în secolul al XVIII-lea,
doar gravorul a încercat să imite compoziţia de pe un sigiliu, probabil mai mic, pe care l-a folosit oraşul pc lîngă sigiliul mare în secolul
al XV-lea. In cimpul sigiliului apare tot o scenă minieră ca în cele
anterioare. Peisajul de munte a fost format de data aceasta din unsprea..

Primăria,

Acte adtive nr. 105 1763.
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Fig. 12. Sigiliul

oraşului

Baia Sprie folosit din anul 1644.

zece stînci suprapuse (5+3+2+1), jar fatCTal au fost înfăţişaţi doi mineri ambii ridicînd dalta asupra stîncii. In partea superioară a cimpului
sigilar apare o ornamentaţie vegetală. In exergă între două linii perlate a fost gravată legenda cu litere majuscule, introdusă de o frunză
stilizată:
SIGIL./LUM/ LIB./ERAE AC REGY. /AE/ OPP./IDI/ MON.
/TANI/ FELSO BANYA. 1484 (vezi Fig. 13). Această variantă a sigiliului
a fost folosită pentru autentificarea actelor emise pînă la sfîrşitul secolului al XVUI-lea Comparînd cele trei variante de sigilii folosite de
oraşul Baia Sprie este menţionat faptul că , cel confecţionat spre sfîrşitul secolului al XIV-lea, luînd în considerare înscripţia gotică şi corn-

Fig, 13. Sigiliul
36

oraşului

Baia Sprie

confecţionate

lbiJem, A ct nr. 641/1801.
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Fig. l/a. Sigilii fragmentate folosite de Co·
mitatul Satu Mare 1n anul 1619.

FlFlFlFl
V& ry \!Y \U
Fig. 2/a. Sigiliile fragmentate folosite de
Comitatul Satu Mare în anul 1631.

(CO\~ (zA\ (MA'\
~~

v_y \:::_)

FJg. 3/a. Sigiliile fragmentate folosite de Comitatul Satu Mare 1n anii 1657 şi 1696.
poziţia, din punct de vedere artistic est.e
ţionate ulterior. Probabil că nici oraşele
confecţionarea unor sjgilii artistic lucrate,

mult superior celor confecnu mai ridicau pretenţii la
dar şi orfevrarii se mulţu
mesc cu executarea unor tipare mult mai simple.
Deşi în perioada abordată oraşele au schimbat de mai mu1te ori
sigiliile folosite pentru autentificarea actelor emise, autorităţile acestor
localităţi au încereat să păstreze însemnul specific ca un mijloc de individualizare a comutăţilor respective.
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F ig. l /a . Sigilii fragmentate folosite de Comitatul Satu Marc In anul 1619.

FlFlFlFl
~~"01\U

Fig. 2/a. Siglliile fragmentate folosite de
Comitatul Satu Mare în anul 1631.

(cO\ ~(ZA\ (MA'\

~~~V:_)

Fig. 3/a. Sigiliile fragmentate tolosite de Com1tatul Satu Mare In anii 1657 şi 1696.
poziţia,

din punct de vedere artistic este mult superior celor confecnu mai ridicau pretenţii la
dar şi orfevrarii se mulţu
mes'C cu executarea unor tipare mult mai simple.
Deşi în perioada abordată oraşele au schimbat de mai multe ori
sigiliile folosite pentru autenti1'icarea actelor emise, autorităţile acestor
localităţi au încercat să păstreze însemnul specific ca un mijloc de individualizare a comutăţilor respective.
ţionate ulterior. Probabil că nici oraşele
confecţionarea unor sigilii artistic lucrate,

https://biblioteca-digitala.ro

O SCRIERE POLEMICA
CONTROVERSATA DIN VREMEA
SUPPLEX-ULUI
POMPILIU T EODOR

Editarea textului intitulat Widerlegung der zu Klausenburg 1791
uber die Vorstellung der Walachischen ootion Herausgekommenen noten

(Combaterea notelor publicate Za Cluj în 1791, cu privire Za Petiţia naţiunii
române) şi atribufrea polemicii poetului I. Budai Deleanu, a redeschis
discuţia pe tema disputelor politice prilejuite de Mişcarea Supplexulul.1
In aceeaşi vreme, istoriografiei i se releva un act de o importanţă covirşi
toare pentru iluminismul românesc, prin ideile conţinute şi, nu în ultimul
rînd, datorită vizJunii moderne de care actul este dominat. Deşi cunoscut
opiniei ştiinţifice prin semnalarea lui Nicolae Densuşianu2 , datorită apoi
descrierii lui Iacob Radu 3, textul rămîne pînă la editare, la nivelul unor
simple semnalări sau ipoteze interesînd paternitatea lui. 4 Profesorul Pervain, căruia îi datorăm ediţia, a încercat şi cea dintîi exegeză atribuind
Combaterea lui Budai Deleanu, întemeiat pe cîteva considerente: a) Identitatea ideilor din Combatere cu cele susţinute în De Originibus populorum Transilvaniae şi Introducere istoricească; b) Pe împrejurar ea că poetul între iulie 1790-2 febr uarie 1791 a petrecut, departe de Lemberg,
cinci luni, folosite pentru cercetări istorice; c) Pc spiritul Combaterii „de
frondă revoluţionară", detectabil mai tîrziu şi în alte opere; d) Pe faptul
că între Combatere şi alt text polemic, atribuit, de acelaşi autor , lui Samuil Micu, cunoscut în literatură sub titlul de Responsum ad Crisim
Josephi Caroli Eder, există semnificative diferenţe de argumentare.>.
Deci, problemele interesînd paternitatea actului sint cele mai dezbă
tute în literatura de specialitate. Combaterea suscită însă şi alte aspecte,
multe din ele neobservate de cercetătorii anteriori, cum ar fi datarea ac1 Iosif Pcrvain, Ion Budai-Deleanu. Scrieri inedite, Cluj, 1970, p. 37-115. Idem,
Studii de literatura românc'l, Cluj, 1971, p. 129-146, 157-188. Textul se păstrează la
Secţia de manuscrise a Bibl. Fil. Cluj a Acad. R. S. R.omânia, Ms. nr. 28G.
2 Nic. Densuşianu, Cercetări istorice în arhivele şi bibliotecile Ungariei şi ale
Transilvaniei. Raport înaintat Academ el Române de ... , Bucureşti, 1880, p. 110.
' Iacob H::idu, Manuscriptele episcopiei greco-catolice di1i Oradea Mare, Bucureşti, 1923, p. l 8.
4
Discuţie la I. Pervain, Scrieri inedite, p. 5-18; Idem, Studii de literatură,
p. 129-142. O reluare comparativă şi sistematldi a polemicilor, relevantâ pentru
fondul comun de idei la Konrad G. GUndisch, Ladislau Gyemănt, Confruntări de
idei fn epoca Supplexului (1790-1792) (in ms.).
~ I. Pervain, Scrieri inedite, p. 5-17.
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tului, importantă pentru înţelegerea suplicilor reprezentative clin 17911792. Dar mai presus, credem, Combaterea ridică şi altele, de conţinut,
politico-ideologice care mărturisesc efectele iluminismului şi spiritului democratic asupra societăţii româneşti. 6
La o examinare mai atentă a celui de al doilea Supplex se poate remarca, în anexele care însoţesc textul, citarea titlului Combaterii, dimpreună cu un fragment din textul acesteia. 7 Faptul ne-a îngăduit să datăm Combaterea între apariţia notelor critice ale lui I. C. Eder ce însoţeau
textul Supplexului şi înaintarea celui de al doilea Supplex din 30 martie
1792. Datarea Combaterii deţine, în ansamblul discuţiei, o însemnătate
cu totul excepţională, deoarece ne îngăduie, pe de o parte, să constatăm
la generaţia intelectuală care a redactat actele reprezentative idei şi concepţii pe care conţinutul acestora, sub anumite privinţe, nu le atestă. Io
deosebi orientarea spre problematica socială, atit de marcată în Combatere, lipseşte în primul Supplex şi apare mai accentuată în al doilea.
lmprcjurarea ne-a înlesnit afirmarea ideii că după respingerea primului
Supplex, intelectualitatea românească, în faţa refuzului dietei transilvă
nene de a satisface postulatele româneşti, se orientează, în condiţiile climat.ului democratic european, spre marea masă a naţiunii, spre ţărănime,
cărei a ii face un loc in preocupările sale.8
Examinarea critică a regimului de stări şi a feudalităţii din Transilvania în Combatere şi ecourile evidente, de sorginte democratică, în al
doilei Supplex sînt dovezi concludente pentru sensibilitatea socială a intelectualităţii româneşti în epoca revoluţiei democratice. Faptul că în
primul Supplex au prevalat revendicările politice, nu este de natură să
probeze, la autorii actului politic lipsa de preocupare pentru social, constatabilă în Combatere şi în al doilea Supplex, iar la o scară largă în consideraţiile de istorie socială din opera istorică a iluminiştilor români. Pe de
altă parte, datarea intervine în discuţie ca un semn de întrebare la atribuirea Combaterii lui Budai Deleanu, intrucît mărturisirile poetului, pe
care le vom invoca, datează preocupările sale în legătură cu criticile lui
Eder intr-o perioadă mult ulterioară.
Inainte de a trece la discutarea paternităţii pe care ne-am propus-o
în acest articol, dorim să mai relevăm un fapt, şi el de deosebită însemnă
tate pentru ansamblul problemelor ridicate de replicile româneşti în general. Ne referim la Responsum ad crisim Josephi Caroli Eder, editat şi
atribujt lui Samuil Micu de profesorul Pervain şi cercetătorul Carol Ene Pompiliu Teodor, Opţiuni sociale în mişcarea politic(! românească din Transilvania în epoca Revoluţiei democratice, in „Anuarul Institutului de istorie şi
arheologie, 1980, p. 263-283.
1 Dr. Ioan Lupaş, Contribuţiuni Za istoria romdnilor ardeleni. 1780-1792. Extrastras din „Analele Academici Române", Seria II, Tom. XXXVII, Bucureşti, 1915,
p. 159-160.
8 Pompiliu Teodor, op. cit.
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gel9• Textul, semnalat de acelaşi Nicolae Densuşianu, în cunoscutul său
raport despre cercetările efectuate în arhivele din Transilvania şi Ungaria, 16 a fost pe bună dreptate atribuit lui Şincai, considerat a fi un manuscris autograf. Cei doi editori, în studiul lor introductiv, au optat pentru
paternitatea lui Samuil Mi1cu. In realitate, în lumina cercetărilor noastre,
Responsum aparţin e lui Şincai, aşa cum au constatat Densuşianu şi Iacob
Radu, :t extul autograf a1 lui Şincai fiind iredescoperit încă din 1972.11 Autograful restabileşte astfel adevărul, contribuind totodată la redeschiderea discuţiei despre paternitatea Combaterii.
In lumina acestor precizări, datarea textului atribuit lui Budai Deleanu în perioada dintre cele două Supplexuri şi stabilirea definitivă a
paternităţii lui Şincai asupra scrierii polemice, intitulată Responsum ...
aduce în discuţie soarta scrierii polemice a lui Samuil Micu despre care
acesta îi scria lui Ignatie Darabant în 30 octombrie 1791 afirmînd că va
răspunde la critica lui Eder şi răspunsul îl va trimite pentru a-l îndrepta
unde va fi de lipsă şi pentru a-l tipări la Viena, deoarece în Ardeal nimeni nu va îndrăzni să-l imprime fără cenzura Guberniului.12 Mai toţi
istoricii care s-au ocupat de scrierile polemice româneşti, de la Iacob Radu
la ultimele cercetări, au fost de acord să constate existenţa lucrării polemice a lui Samuil Micu. Editorii textului Responsum ... l-au atribuit
lui Samuil Micu, categoric şi fără comentarii prea multe, publicînd sub
numele lui copia aflată la Biblioteca Academiei Române.13 Comparînd
textul manuscris de la Academie şi textul autograf am constatat perfecta
lor identitate, astfel că Responsum ad Crisim Iosephi Caroli Eder rămîne
definitiv opera lui Gheorghe Şincai.1 4
Aşa stînd lucrurile, odată eliminată din discuţie paternitatea lui Micu
asupra lui Responsum . .., apare cu de la sine întrebarea privind scrierea
polemică a lui Samuil Micu. Este fără îndoială faptul că Micu a redactat
replica sa, dovadă scrisoarea adresată lui Darabant, dar tot aşa de sigură,
cum am văzut, este paternitatea lui Şincai asupra textului controversat.
Or, în aceste circumstanţe stabilirea definitivă a paternităţii lui Şincai
asupra polemicii întitulată Responsttm ad Crisim ... şi publicarea Combaterii îndeamnă la o nouă discuţie critică, pe marginea de astă dată a
paternităţii lui Budai Deleanu asupra acestui din urmă text polemic.
Argumentele profesorului Pervain, aduse în sprijinul paternităţii lui Budai
Deleanu, şi mai seamă faptul de a fi publicat scrierea polerojcă, au
9 Iosif Pervain, Studii de literatură română, p . 42-72; I. Pervain şi C. Engel,
Samuil Micu, Responsum ad crisim Josephi Caroli Eder. . . (1791), în „Lucrări

-ştiinţifice".

Seria B, Oradea, 1969, P.· 211-231.
N. Densuşianu, op. cit., p. 108.
11 D. Ghişe, Pompiliu Teodor,
Fragmentarium iluminist, Cluj, 1972, p. 126.
12 Zenovie Pâclişanu, Luptele politice ale românilor ardeLeni din 1790-92,
Bucureşti, 1922, p. 108.
18 I. Bianu, R. Caracaş, Catalogul manuscriptelor româneşti, Vol. II, BucuTeşti, 1913, p. 369.
14 Ms. la Secţia de manuscrise a Bibl. Fil. Cluj a Acad. R. S. România.
10
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contribuit substanţial la noua abordare a întregii chestiuni.15 In primul
rînd este de observat că de la Budai Deleanu ni se păstrează două texte
care, raportate la datarea Combaterii, în perioada 1791-1792, ridică evidente semne de întrebare asupra paternităţii sale. Prjmul este din Introducere istoricească la Lexiconul românesc-nemţesc, databil înainte de
1818: „Despre partea românHor, încît ştiu, nime nu le-au răspuns pînacum afară de dumnealui sau preaînvăţatul arhidiacon P etru Maior, care,
în cartea ce au dat asupra purcederii românilor pre limba naţională s-au
silit a răzbate toate ce s-au zis pînă acum împotriva purcederii românilor de la romani". 16 Al doilea este dintr-o scrisoare către Petru Major datată aproximativ în 1817: „lntr-aceea, s-au tîmplat că mi-au venit la
mînă şi satira lui Eder care au scris-o împotriva cererei românilor din
Ardeal care cu totul m-au întărîtat, aşa că nu m-am putut răbdare mai
mult ca să nu apuc condeiul. Am scris dară întii cererea românilor apoi
notele lui Eder precum au fost date afară, după aceea luările aminte
asupra notelor".17 Ţinînd seama de datarea scrisorii să remarcăm, în primul rînd, potrivit informaţiilor conţinute că preocupările lui Budai Deleanu în legătură cu criticele lui Eder datează dintr-o perioadă posterioară redactării Combaterii.
Cele două informaţii, r aportate la Combatere, ridică semne de întrebare asupra paternităţii lui Budai Deleanu. Dacă el afirmă că nimeni nu
a răspuns aserţiunilor cu conţinut duşmănos la adresa românilor pînă în
1812, cînd Petru Maior publică Istoria pentru începutul românilor în Dacia şi că polemica lui Eder i-a „venit la mînă" în timpul cînd lucra la
Introducerea istoricească, atunci este greu să ne mai imaginăm că poetul
putea fi autorul Combaterii citată în anexele celui de al doilea Supplex.
ln această ordine de idei documentaţia istorică, în circulaţie, ridică
incă cîteva probleme. Din anul 1792 se păstrează o informaţie, într-un
raport al Cancelariei aulice, despre tipărirea în limba germană a unei
broşur i, scrisă de un patriot român, la observaţiile calomnioase făcute deun anonim asupra Supplexului.18. In acelaşi timp ştim că Samuil Micu în
30 octombrie 1791 intenţiona să imprime şi el, la Viena, o replică anti
Eder. Aşa stînd lucrurile se pare că s-ar putea stabili o legătură întreproiectul lui Samuil Micu şi tentativa despre care mărturiseşte Cancelaria
aulică, pe de o parte, şi Combaterea citată în anexele Supplexului şi publicată recent pe seama lui Budai Deleanu. in acest caz elaboratul despre
care îi comunica poetul lui Petru Maior nu se referă la textul Combaterii
to I. Pervain, Scrieri inedite ... , p. 3-17.
Ibid., p. 174. Datarea Introducerii istoriceşti la Lexiconul românesc-nem-

tG

ţesc

trebuie să ţină seamă de anul înaintării spre publicare la Lembcrg, in 1818.
V. Lucia Protopopescu, Noi contribuţii la biografia l ui Ion Budai-Deleanu. Documente inedite, Bucureşti, 1967, p. 159-160.
11 Cornelia Bodea şi Mihai Mitu, Jon Budai Deleanu.. Scrisoare către Petru
Maior, în „Manuscriptum, 1972, nr. 166, p. 59.
18 Dr. Virgil Ciobanu şi Dr. Silviu Dragomir, Acte şi Documente. Culese şi
publicate de .. , Sibiu, 1914, p. 21.
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'atribuită lui Buclai Deleanu, el putînd să reprezinte o altă scriere polemică, care a marcat începutul implicării lui Buclai Deleanu în lupta de
idei din jurul Supplexului şi originii românilor.
In faţa acestor noi complicaţii, sporite în raport cu anterioarele cercetări, ne rămîne să încercăm să răspundem la argumentele invocate în
sprijinul paternităţii lui Buclai Deleanu. Pentru perioada la care ne referim, marcată de o atît de febrilă activitate publicistică, identitatea de
idei ce poate să "fie stabilită între o formulare sau alta nu ni se pare că
constituie un argument peremtoriu, în condiţiile in care adevărate clişee
circulă de la un autor la altul, dintr-un text într-altul. Faptul petrecerii
lui. Buclai Deleanu între iulie 1790-februarie 1791 departe de Lembe rg
cronologic nu poate constitui un argument. In ceea ce priveşte tonalitatea frondeură a Combaterii, trebuie să recunoaştem căi se potriveşte mai
curind lui Budai Deleanu, clecît lui S. Micu. Atribuirea pe temeiul acestui
criteriu este, însă, împiedecată de datarea textului, august-30 martie
1792. Or, în acest caz raportarea lui S. Micu la Combatere, ca posibil autor, ni se pare probabilă, oricum de luat în considerare. Nu înainte, însă,
de a remarca identitatea între structurile celor două polemici anti Eder,
una pomenită de Buclai Deleanu in scrisoarea publicată de Cornelia Bodea şi Mihai Mitu: „Într-aceea, s-au tîmplat că mi-au venit la mină şi
satira lui Ecler care a scris-o împotriva cererei românilor din Ardeal, care
cu totul m-au intărîtat, aşa că nu m-am putut răbdare mai mult ca să nu
apuc condeiul. Am scris dară întîi cer erea românilor, apoi notele lui Eder
precum au fost date afară, după aceea lucrările aminte asupra notelor"; 19
A doua, descrisă în raportul Cancelariei aulice din 28 aprilie 1792: „Da
diese Bemerkungen beleidigende Ausfalle auf die Walachische Nation
enthalten, so nimmt es nun ain patriotischer Walach auf sich seine Mitbri.ider zu vertheidigen, und liefert nicht nur eine deutsche ttbersetzung
dieser Broclure, sondern will selbe auch mit Gegenbemerkungen, welche
er im Manuskripte vorleget, und um de.ren Zulassung es sich gegenwărtig
handeld, begleitencc20.
Ce putem noi să mărturisim la capătul acestor consideraţii? Desigur,
deocamdată, nu lucruri întru totul concludente. Totuşi două fapte sînt
de pe acum sigure, indiscutabile: Combaterea, atribuită lui Budai Deleanu,
a fost redactată în perioada dintre cele două Supplexuri, fiind citată în
al doilea, alături de o lucrare a lui Samuil Micu, de alte surse pe care
acesta le-a utilizat în opera lui istorică. 1n aceeaşi vreme constatăm o
influenţă a ideilor Combaterii asupra celui de al doilea act politic românesc, semnat de cei doi episcopi. Cunoaştem, de asemenea fără putinţă de
îndoială, că textul polemic intitulat Responsum, şi atribuit categoric lui
Micu, este de fapt al lui Gheorghe Şincai. Ca atare Samuil Micu, despre
care ştim pozitiv că a r edactat un text p olemic, rămîne, pînă la o nouă
descoperire, aparent văduvit de operă. Şincai, suspectat că nu l-a redac1

0

20

Cornelia Bodea şi Mihai Mitu, op. cit., p. 59.
Dr. Virgil Ciobanu şi Dr. Silviu Dragomir, op. cit., p. 21.
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tat, este autorul cert al textului polemic Responsum . .. Budai Deleanu
aproape sigur autor al Combaterii este pus în discuţii de propriile lui
afirmaţii, trecute cu vederea de cercetători. 1n aceste împrejurări, S. Micu
este posibil să fie autorul Combaterii.
In acest caz ar rămîne firesc de răspuns la unele dubii pe care le ridică calitatea argumentaţiei şi verbul neobişnuit al unui text remarcabil
al iluminismului românesc. lncît îl priveşte pe Budai Deleanu ca autor
al unei scrieri polemice, alta decît Combaterea, rămîne ca cercetări viitoare să aducă o nouă lumină. Să amintim şi o menţiune de pe o filă din
manuscrisele istorice ale lui Budai Deleanu: „Fragmenta de unione trium
nationum et contra Ederum".
Studiul pe care l-am întreprins deocamdată nu ne îngăduie, aşadar,
decît unele constatări şi presupuneri. Observăm că în perioada imediat
următoare scrisorii lui Micu către Darabant (în care îi comunică despre
combaterea notelor critice ale lui Eder şi intenţia de a o tipări la Viena)
într-adevăr se constată tentativa de tipărire. Raportul Cancelariei aulice
dînd şi descrierea replicei româneşti evidenţiază similitudini cu scrierea
preconizată de Budai Deleanu într-o scrisoare mult mai tîrzie. Este evident vorba de două lucrări polcmice, pe care le datorăm unor autori diferiţi şi la o mare distanţă în timp una de alta. Prin urmare, ţinînd seama
de afirmaţiile lui Buclai Deleanu, nu mai putem admite paternitatea lui
Buclai Deleanu asupra Combaterii. Este sigur că şi Budai Deleanu a fă
cut încercarea de a elaibora o critică anti Eder. Se pare, însă, că ea a fost
redactată într-o perioadă mult mai tirzie, atunci cînd s-a decis să scrie
Introducere istoricească şi, mai sigur, in vreme cînd lucra la Origines
populorum Transilvaniae. Pe temeiul informaţiilor de pînă acum între
De unione trium nationum, lucrarea lui Buclai Deleanu, şi critica notelor lui Eder este o vădită legătură. Să mai amintim şi faptul că in 1791
petrecind o vreme departe de Lembcrg pînă în februarie 1791 el nu a
putut să participe la frămîntările prilejuite de pregătirea celui de al doilea
Supplex şi nici să cunoască ediţia şi notele lui Eder, apărute în august
1791. Examinarea atentă a stilului Combaterii, tonalitatea ei radicală
poate presupune o colaborare a unor lideri politici ca Darabant, Meheşi
etc. Oricum aceste elemente semnalate nu pot constitui categoric un impediment în calea atribuirii Combaterii lui Micu. Ideologic şi politic toate
elementele din Combatere pot fi regăsite în opera lui Micu, cu deosebire
informaţia istorică şi interpretarea ei. Ele, într-o formă sau alta, se află
în aparatul referenţial al generaţiei, inclusiv aluzia la Rousseau. Dacă,
totuşi, compararea de texte poate aduce nepotriviri între textele cunoscute
ale lui Samuil Micu şi Combatere, acestea se explică prin calitatea diferită
a polemicii în raport cu o scriere istorică.
Pentru istoriografia noastră, cu deosebire pentru cercetările iluministe româneşti, fixarea locului Combaterii în cronologia luptelor naţionale
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şi posibila ei atribuire lui Samuil Micu sint de o însemnătate puţin obişnuită. Combaterea marchează un moment de răscruce
care deschide în mişcarea naţională o nouă orientare spre social, de esenţă
democratică. Efectele ei s-au făcut simţite în cel de al doilea Supplex şi
în viitoarea evoluţie a mişcării de emancipare naţională. Aderenţa autoru-

din 1791-1792

lui sau autorilor Combaterii la un autentic crez Huroinist, infiltrat de evi-

dente idei democratice, merită desigur o insistenţă suplimentară, care
întrece valoarea discuţiilor despre paternitatea scrierii. ln stadiul actual
al cercetărilor noastre, reluind problema, am încercat să facem cunoscute
cîteva din observaţiile noastre, răminind ca viitoare investigaţii şi lămu
riri să aducă mai multă lumină.

14 - Studii

şi
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DATE DESPRE CARTEA
ROMANEASCA VECHE
DIN JUD EŢUL SATU MARE
A VRAl\1 A'NDEA
SUSANA ANDEA

Prc-zenţa şi circulaţia cărţii româneşti vechi în satele din Transilvania
s-au bucurat, încă din secolul trecut, de o atenţie deosebită, acestui însemnat capitol al culturii noastre consacrîndu-i-se numeroase studii şi
cărţi. Preocupările în această direcţie pentru judeţul Satu Mare le avem
materializate în cărţile de certă valoare ale lui Dariu Pop1, Florian Dudaş 2
şi Elena Bărnuţiu3 la care am asocia şi contribuţiile lui Aurel Socolan 1,
Victor Brătulcscut>, Doru RadosavG etc. Aceste lucrări şi altele, rod al
muncii de teren sau de bibliotecă, aduc date şi însemnări preţioase despre
şi de pe manuscrisele şi cărţile vechi răspîndite, la o anu.mită dată, în
parohii din Sătmar şi părţile învecinate.
Bogatele informaţii, unice în felul lor, obţinute prin cercetarea directă a tipăriturilor şi manuscriselor aflate pe la biserici, în colecţii ale
bibliotecilor publice sau particulare, în muzee şi în alte instituţii de cultură pot să fie completate, aşa cum au dovedit-o unele studii7, cu datele
oferite de diverse izv oare documentare. In acest sens, dorim să reţinem
1 Mărturii

mărene,
2

strl!moşeşti. Note paleografice pe margini de ciirţi bisericeşti silt-

Satu Mare, (1938].

Cartea veche româneascl! în Bihor. Sec. XVI-XVII, Oradea, 1977; Cazania
lui Varlaam în vestul Transilvaniei, Timişoara, l979.
3 Cartea veche româneascd din sec. XVIII în judeţul Satu Mare. Catalog selectiv, fSatu Mare, 1980}.
• Circulaţia cdrţii vechi româneşti în nord-vestu l Transilvaniei, în „Marmaţia" I (1969], p. 29-32.
5 Insemnări din cărţi vechi aflate în biblioteca Patriarhiei, în „Glasul biserici!", XIX (1960), nr. 3-4, p. 297-304.
6 Copii manuscrise ale „Cazaniei" lui Varlaam 1643 în nord-vestul Transilvaniei, în „Studia Unlversitatis Babes-Bolyal", Scries Historla, XXV (1980),
fasc. 2, p. 15-21.
7 Augustin Z. N. Pop, Bibliografia romanească veche, operă de colaborare naţionald, tn „StuJii şl cercetări de bibliologie", III (1960), p. 215-251; Liviu Patachi,
Cdrţi vechi româneşti. în Ţara Haţegului de pe o listd din 1857, în „Studii şi cerceUiri de bibliologie", III (1960), p. 282-287; Gheorghe Mindrescu, Informaţii
despre construcţiile şi inventarul bisericilor din fostul protopopiat Cristeştii Ciceului într-un protocol din anul 1846, 1n „Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei", X (1978). p. 189-209; Iacob Mârza, Cornel Tatai Balta, Răspincllrea tipări
turilor româneşti vechi tn Transilvania (miji. sec. al XVJJ-lea - primele decenii
ale sec. al XIX- Zea) în lumina unui material arhivistic, in „Acta Musei Napocensis", XVII (1980), p. 759-768.

14'
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din inventarele parohii întocmite pentru 15 localităţi din judeţul Satu
Mare şi una din Bihor informaţiile referitoare la cartea românească
veche existenţă Ja data întocmirii inventarelor.
Localităţile pentru care folosim inventarele bisericeşti în vederea
reconstitu irii existentului de manuscrise şi cărţi vechi la anumite date
din secolul trecut şi ele la începutul secolului nostru, de cînd datează
inventarele utilizate în studiul de faţă, au aparţinut episcopiei greco-catolice a Gherlei. Această episcopie a fost înfiinţată în anul 1853, cuprinzind, după Bula papală de canonizare, 629 parohii şi filiale din dieceza
Făgăraşului şi 1..J-1 parohii şi filiale desprinse din dieceza Muncaciului, un
total de 773 comunităţi bisericeştis.
Prezentul studiu valorifică un număr de 17 inventare bisericeşti
provenite de la 16 parohii matre şi filiale - cea din Lcchinţa avînd două
inventare - la care se adaugă corespondenţa episcopiei de Gherla cu protopopul Ţării Oaşului în legătură cu exemplarul !ndreptlfrii legii (Tîrgovişte, 1652) de la mănăstirea Bixad. Inventarele repartizate pe localităţi
se prezintă astfel: cite unul pentru Babţa, Bătarci, Bîrsău de Jos, Bîrsău
de Sus, Botiz, Călineşti, Certeze, Craidorolţ, Gherţa Mare, Sărvăzel, Sudurău, Turţ, Unimăt, Vama şi Viişoara (singura localitate în judeţul Bihor) şi două pentru Lechlnţa. Sub raportul datei întocmirii lor inventarele se pot grupa: 4 din 1857, 1 din 1858, 1 din 1861, l din 1864, 1 din
1873, 1 din 1874, 1 din 1907, 1 din 1908, 2 din 1909, 1 din 1912, 1 din
1913, 1 din 1915 şi 1 din 1916, cu alte cuvinte din perioadele 1857-1874
şi 1907-1916, fapt care reflectă părţile prelucrate din bogatul fond arhivistic al episcopiei de Gherla.
Pentru o parte din aceste localităţi sătmărene avem date publicate
integral sau fragmentar, pentru cele mai multe însă informaţiile inventarelor de faţă îşi păstrează caracterul de inedit. Inventarele parohiale în
cauză au fost întocmite cu prilejul succesiunii preoţeşti, noul preot avind
obligaţia să înainteze forului episcopal catagrafia bunurilor mişcătoare
ş i nemişcătoare ale parohiei care i se în credinţa.
Cuprinsul inventarelor este în general acelaşi, fiind întocmit după
un anume tipic, cu descrieri amănunţite sau mai succinte, de la biserică
la bjserică, în funcţie de zestrea acestora şi de priceperea preotului şi a
cantorului. Inventarele consemnează date despre starea bisericii în exterior şi interior; despre veşmintele, vasele şi cărţile bisericeşti; despre
pămînturile şi banii bisericii; despre cimitire şi cruci şi, în final, despre
casa, edificiile şi pămînturile parohiale, cantorale şi şcolare. Descrierile
din inventare, privitoare la construcţia, planimetria, spaţiile interioare,
pictura pereţilor şi a icoanelor, modul de aranjare a mobilierului, feluritele veşminte şi materialele din care sînt confecţionate, antemise, sfeşnice,
policandre, potire şi alte obiecte din metal sau lemn, sînt cu atît mai vas Victor Bojor, Episcopii dtecesei gr. cat. de Gherla acum Cluj-Gherla (18561939), Tlrgu

Mureş,

1939, p. 44-55.

https://biblioteca-digitala.ro

213

3

loroase cu cît cele mai multe din bisericile de lemn cu inventarul lor
sînt dispărute pentru totdeauna. Terminologia arhaică a bunurilor inventariate are de asemenea o mare valoare pentru filologi şi istorici surprinzînd specificul zonal al civilizaţiei săteşti din Sătmar, civilizaţie puternic
ancorată într-o bogată tradiţie.
Din multitudinea de elemente cuprinse în inventarele bisericeşti reţinem, in continuare, doar pe cele referitoare la cărţi şi manuscrise. Dintre acestea locul de frunte revenea Evangheliei şi Liturghierului, aproape
nelipsite din orice biserică şi păstrate în altar, celelalte cărţi necesare
serviciului religios găsindu-se în strana bărbaţilor. De regulă, prin inventarierea cărţilor preotul reţine titlul, locul şi anul tipărJrii acestora, uneori adăugind elemente suplimentare de descriere, cum ar fi cele privitoare la starea, formatul, limba şi caracterele chirilice sau latine ale căr
ţilor. In unele cazuri inventarele nu înregistrează decît titlul cărţii, eventual şi alte elemente secundare, lipsind data şi locul tipăririi. Faptul s-ar
explica, în primul rînd, prin finalitatea înregistrării cărţilor, aceea de informare a forului episcopal despre existentul de căr ţi necesar e oficierii
serviciului religios. Inter esa conţinutul în sine al cărţii, faptul că este
Evanghelie, Liturghier, Cazanie, Apostol etc., şi mai puţin datele căutate
azi de cercetătorul cărţii vechi. In plus, inventarierea făcîndu-se în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului nostru,
puţini preoţi dintre cei tineri (căci aceştia succedau în parohii) stăpineau
bine cititul slovelor şi interpretar ea cifrică a acestora. adăugindu-se şi
înaltul grad de uzură al cărţilor care îngreuia de asemenea lectura corectă a datelor.
Cit priveşte numele sub care sînt înregistrate tipăriturile se constată
în multe cazuri că titlul nu este reprodus cu fid elitate, ci r edat de preoţi
sub o formă zonală şi tradiţională. Se resimte de asemenea car acterul latinizant al terminologiei, lucru explicabil prin frecventarea de către preoţi
a şcolilor din Blaj, Gherla etc., şcoli în car e se perpetua după mijlocul secolului al XIX-lea cur entul latinizant. Mai trebuie adăugat şi faptul că
inventarele în cauză cuprind numeroase tipărituri de Blaj, tipografia de
ajci aflîndu-se sub directa îndrumare a unor cărturari prom otori ai curentului latinizant. Astfel Antologhionul şi Minologhionul de cele mai multe
ori sint numite Minei, Cazaniei i se mai spune Pred'ici sau Carte de predici, Apostolului preotul din Călineşti îi zicea Epistolariu iar Strastnicului, Cartea patimilor etc.
Prelucrarea analitică a inventarelor de faţă am realizat-o avînd în
vedere şi urmărind facilitarea utilizării lor de cei interesaţi în istoria
problematicii cărţii româneşti vechi. Localităţile, cu unul sau mai multe
inventare, sînt redate în ordinea strict alfabetică a formei sub care apar
azi în Indicatorul localităţilor din Ro-rrid,nia (Bucureşti, 1974), renunţînd
la denumirea istorică, întrucît pentru zona de car e ne ocupăm şematis
mele diecezane şi Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania întocmit de Coriolan Suciu (I- II, Bucureşti, 1967-1968) oferă orientarea
necesară celui interesat de acest aspect al toponimiei. Elementelor topo-
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nimice ale inventarelor le succede cronologia sau data la care a fost întocmit inventarul. Urmează înscrierea, în ordinea alfabetică a titlurilor,
a cărţilor din inventar însoţite de locul şi anul tipăririi, a caracterelor
chirilice sau latine cu care sint imprimate, a determinativelor de veche
sau nouă, de bună sau slabă pentru utilizarea în oficierea serviciului liturgic, a formatului şi alte elemente mai puţin frecvente, cu caracter de
excepţie, cum ar fi cele despre data şi împrejurările procurării cărţii. In
inventare preoţii specifică cartea „scrisă cu mîna", pentru a o deosebi de
cea tipărită. Tipăriturile sînt aproape toate în limba română, specificîndu-se atunci cînd sînt „cărţi bisericeşti ruseşti". La sfirşitul prezentării
cărţilor din inventar, în paranteză, este dată cota documentului aflat la
Arhivele Statului din Cluj, Fond Episcopia greco-catolică Gherla.
în registrul alfabetic al localităţilor inventariate noi am încercat pentru fiecare inventar în parte să precizăm, în măsura posibilului, prin note
însoţitoare cele trei clemente bibliografice fundamentale ale cărţii: titlul,
locul şi anul tipăririi. Reuşita în această privinţă a fost mai mare, cu mai
multe şanse, acolo unde numărul de ediţii şi a locurilor de tipărire a cărţii
a fost mai restrîns. Unde lipseşte consemnarea oficinei şi registrul ediţii
lor este foarte larg ne-am mulţumit cu simpla consemnare a lipsei cărţi!
în Bibliografia românească veche (BRV) şi în Contribuţii la bibliografia
românească veche (CBRV) de Daniela Pocnaru, desigur, fără pretenţia
că avem de-a face cu o tipăritură necunoscută, ci cu gîndul la imposibilitatea circumscrierii în loc şi timp a cărţii în cauză. ln afară de cele două
lucrări fundamentale privitoare la cartea românească veche, referinţele
in note le-am făcut şi la alte lucrări şi studii care au adus precizări valoroase la istoria tipăriturilor noastre sau la difuzar ea acestora în judeţul
Satu Marc.
Titlurile cărţilor derivate dintr-un etimon comun le-am uniformizat
după normele Dicţionarului limbii române. Astfel, forme ca Antologiu,
Antologhion, Apostolier, Apostol, Evanghelie, Evanghelier, Molitvenic, Molitvelnic, Strajnic, Strastnic şi altele au fost reduse tacit la formele de
Antologhion, Apostol, Evanghelie, Molitvelnic şi Strastnic. Am păstrat
însă formele din inventar acolo unde denumirea nu derivă din acelaşi
etimon. Astfel am lăsat denumirea de Minei pentru Antologhion şi Minologhion, de Predici sau Carte de predici pentru Cazanie sau Chiriacodromion, de Polustav pentru Ceaslov, de Epistolariu pentru Apostol, de Cartea patimilor pentru Strastnic etc.
1n cazul tipăriturilor inventariate cu titlu, loc şi an de tipărire, dacă
elementele bibliografice îşi găsesc corespondentul în BRV, CBRV şi în
alte contribuţii, nu am pus la îndoială, neavînd motive, exactitatea celor
con~emnate în inventar, deşi nu este exclus, în unele cazuri, ca exactitatea să aibă la bază greşeli de lectură şi datare. Acest aspect al problemei
este verificabil numai pentru exemplarele cu însemnări privitoare la data
cumpărării cărţii şi la locul de păstrare al acesteia pe parcursul vremii.
Astfel Mineiul inventariat la 23 octombrie 1909 la Bătarci se poate cu
certitudine identifica cu tipăritura blăjeană Minologhion (1781), aceasta
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păstrîndu-se

azi la parohia Bătarci şi avînd însemnarea din 1782 prin
a fost cumpărată pentru biserica acestei parohii9 .
Cu toate inexactităţile şi caracterul incomplet al unor inventare, datele pe care le conţin rămîn utile şi pot completa informaţiile pe care le
avem din lucrările şi studiile publicate sau pe care le putem obţine prin
cercetarea tipăriturilor existente azi in diversele colecţii de carte românească veche, îndeosebi în bibliotecile parohiale. Valoarea şi utilitatea
celor 17 inventare din satele judeţelor Satu Mare şi Bihor rezultă cu
pregnanţă din numărul însemnat al tipăriturilor vechi româneşti şi
străine pe care le înregistrează. Dar trebuie avut în vedere faptul că
aceste inventare nu cuprind <lecit cărţile proprietate a bisericii, cele
personale ale preoţilor, cantor:lor şi ale unor credincioşi rămînînd
neconsemnate, incit existentul de carte românească veche în sat, la data
catagrafierii bunurilor parohiale, a fost mult mai mare 10. Oricum, datele
furnizate de inventare îşi păstrează rostul şi importanţa in efortul specialiştilor care încearcă să reconstituie istoria difuzării vechilor tipări
turi, mai cu seamă atunci cînd tipăriturile inventariate au dispărut fără
urmă. De aceea pe viitor se impune în mai mare măsură să se asocieze
muncii de teren şi una de arhivă, diferitele fonduri arhivistice bisericeşti
putînd oferi informaţii bogate pentru cunoaşterea circulaţiei cărţii româneşti şi a rolului acesteia în strîngerea legăturilor general româneşti de
pe un versant şi altul al Carpaţilor .
care

aflăm că

•

•

•

I. BABŢA, 31 mai
zugrăvit în anul 1843,

1907: inventarul consemnează că lăcaşul a fost
avînd următoarele cărţi: Apostol, 1777 (Maria
Tereza), chirilice1 ; Apostol, 1905, latine; Evanghelie, chirilice; Evanghelie,
latine, cumpărată in 1905; Minei, 1767, chirilice2; Octoih, Blaj, 1792;
Penticostar, Sibiu, 1805, chirilice; Strastnic, chirilice; Triod, 1813, chirilice3 (Arhivele Statului Cluj, Fond Episcopia gr. cat. Gherla, Doc. nr.
Elena Bârnuţiu, op. cit., p. 32.
Pentru exemplificarea am consemna că inventarul blsr-ri<'ii din Cristestii
Ciceulul reţinea la 11 martie 1846 un Apostoleriu, Biblia, Cazania, Minologhion°ul,
Triodul, Pentccostariul, Straşnicul, Evanghelia, 2 Lyturgii, Propovedania lui Klain,
Octoihul şi Molitvenicul, toate cărţi ale bisericii, şi Psaltirea, Ceaslovul, Orologlonul, Catavasierul şi Octoihul, cărti ale cantorului George Moroşan. Inventarul
bisericii din Dobric înregistra la 11 martie 1846 Evanghelia, Minologhionul rusesc,
Cazania de Ţara Românească, 2 Molitvelnice, Strastnicul, Llturgla, Orologhionul,
Testamentul Nou de Ţara Românească, o „carte de Deşiertcciuni" şi Octoihul, cărţi
ale bisericii; Propovedania lui Maior a parohului George Both şi Apostolul, Octoihul, Ceaslovul, Catavasierul şi Psaltirea, toate cărţi ale cantorului George Kretza etc.
(Gheorghe Mindrescu, op. cit., p. 197-198).
0

10
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3068/1909. In continuare, deoarece întreg materialul provine din acelaşi
fond arhivistic, precizăm în paranteză doar numărul şi anul documentului).
1. Lipsă în BRV şi CBRV. Ediţii de Blaj, din vremea Mariei Tereza,
ale Apostolului sînt înregistrate în anii 1766 (BRV, IV/82), 1767 (BRV,
II/172) şi 1776 (BRV, IV/92). Dintre aceste ediţii singura descrisă este
cea din anul 1767. Exemplarul de faţă, prin confuzia posibilă în lectura
slovei-cifre a zecilor, poate data din 1767.
2. Lipsă în BRV şi CBRV. Din datele inventarelor utilizate în acest
studiu şi din însemnările publicate de Ioan Birlea şi Dariu Pop rezultă
că preoţii din nord-vestul Transilvaniei numeau frecvent Minei atît Antologhionul, cit şi Minologhionul, fapt explicabil, toate cele trei cărţi
cuprinzînd slujbele religioase ale sfinţilor de peste an. In consecinţă, Mineiul de faţă este identic cu una din ediţiile de sec. XVIII ale Mineiului~
Antologhionului

şi

Minologhionului.

3. Tipă rit la Blaj (BRV, III/84).
II. BATARCI, 23 octombrie 1909: Apostol; Catavasier; Ceaslov; Evanghelie, Blaj, 1900; Minei 1; Octoih mare2 ; Octoih mic; Penticostar; Strastnic şi Triod (3784/1910)3.
1. Azi parohia ortodoxă Bătarci deţine un exemplar incomplet din
Minologhion, Blaj, 1781 (Elena Bărnuţiu, Cartea veche românească din
sec. XVIII tn judeţul Satu Mare [Satu Mare, 1980], p. 32).
2. Aceeaşi parohie deţine în prezent şi un Octoih (Blaj, 1792) cumpărat pentru biserica satului în 18 iunie 1804 (Elena Bărnuţiu, op. cit.,
p. 34).
3. La o dată neprecizabilă în biserica Bătarciului a ajuns un exemplar din Liturghierul de Bucureşti (1741), azi păstrat la Comlăuşa, sat
aparţinător comunei Bătarci (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 9). In anul 1755
pentru biserica Bătarciului a fost cumpărată Cazania lui Varlaam (Florian
Dudaş, Cartea veche românească în Bfhor. Sec. XVI-XVII, Oradea,
1977, p. 129-130; Idem, Cazania lui Varlaam în vestul Transilvaniei, Timişoara, 1979, p. 44, 48, 63, 95, 116 şi 129).
III. BIXAD, 9 martie 1858; cu data de 22 februarie 1858 oficiul
episcopal Gherla scrie lui Alexandru Erd6ss, protopopul Caşului, să trimită „Pravila" de la Mănăstirea din Bixad (777/1858). In răspunsul din
9 martie 1858 Alexandru Erdoss arăta să această „pravilă românească"
nu se mai găsea în biblioteca mănăstirii (1131/1858). Este vorba de lndreptarea legii (Tirgovişte, 1652), exemplar a cărui circulaţie dinainte de
9 martie 1858 este bine cunoscută, ajungind ulterior la Cluj (Nedelcu
Oprea, Propuneri pentru editarea unui «Atlas al circulaţiei cărţii româneşti vechi», în „Tîrgovişte, cetate a culturii româneşti", Bucureşti, 1974,
p. 56 şi harta). Cu acelaşi prilej, în 22 februarie 1858, s-a cerut protopopului de Sighet, Alexandru Lâzâr să trimită „Pravila" care se afla la
biserica din Apşa de Mijloc (774/1858).
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IV. BIRSAU DE JOS, 27 mai 1861: Antologhion (Minei), Rîmnic,
1745; Apostol, Blaj, 1802; Catavasier, Bucureşti, 1724; Evanghelie, Sibiu,
1806; Liturghier, Bucureşti, vechi; Molitvelnic, Blaj, vechi; Octoih, Bucureşti, 1746; Penticostar, Sibiu, 1805; Predici, Blaj, 1784 1 ; Predici, Blaj,
18052; Predici, Rîmnic, 17253 ; Strastnic, Blaj, 1753 şi Triod, Blaj, 1813.
Biserica mai avea 14 „icoane pe iagă" şi 13 „icoane pe lemn" (1221/1861).
1. Samuil Micu, Propovedanie sau învăţături la îngropăc'iunea O.lm enilor morţi, Blaj, 1784 (BRV, II/287-288).
2. Ioan Bobb Carte de învăţături C'reştineşti, I-III, Blaj, 1805-1806
(BRV, II/454-455).
3. Lipsă în BRV şi CBRV. Probabil este o Cazanie de Rimnic, preotul citind greşit anul!
V. BIRSAU DE SUS, 7 mai 1916: Liturghier, chirilice (2906/ 1916).
VI. BOTIZ, 26 ianuarie 1873: Apostol1; Catavasier, rău; Cazanie,
foarte veche; Evanghelie, foarte veche2 ; Liturghier, foarte vechi; Minologhion3; Molitvelnic, foarte vechi 4 ; Octoih mic; Orologhion; Penticostar5 ;
Psaltire; Strastnic 6 şi Triod. Cărţi ruseşti: Apostol; Evanghelie, foarte
veche; Ivelicevnic; Liturghier; Minologhion; Molitvelnic; Orologhion şi
Strastnic. Despre biserică se consemnează că este din lemn cu două turnuri şi „foarte veche" (479/1873).
1. Dariu Pop în Mărturii strămoşeşti. Note paleografice pe margini
de cărţi bisericeşti sătmărene, Satu Mare, [1938], p. 28-29 înregistrează
un Apostol vechi, neidentificat cu însemnări dintre 1768-1849.
2. Probabil Evanghelia de Blaj (1765) consemnată de Dariu Pop,
op. cit., p. 28.
3. După terminologia folosi tă de preot pare a fi Minologhionul de
Blaj (1781).
4. Dacă este identic cu Evhologhionul consemnat de Dariu Pop,
op. cit„ p. 29, exemplar neidentificat, cu însemnare din 1732, rezultă că
avem o ediţie din Ţara Românească sau Moldova.
5. Dariu Pop, op. cit., p. 29 reţine un exemplar tipărjt la Blaj în
1768 cu însemnări din anii 1816-1817. Azi la parohia din Botjz se gă
seşte de asemenea un Penticostar de Blaj (1768) cu însemnare din anul
19-13 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 24).
6. In prezent parohia ortodoxă Botiz deţine un Strastnic de Blaj
(1753) cu însemnarea: „Liber ecclesiae Vasvar Botisiensis, Anno 1809"
(Elena Bărnuţiu, op. cit„ p. 16).
VII. CALINEŞTI, 24 noiembrie 1864: Antologhion, Rimnic, 1737;
Biblia, 17951 ; Cartea patimilor, lipsă foaia de titlu2; Carte de predici, Rîmnic, 72563 ; Catavasier, lipsă foaia de titlu; Epistolariu, Blaj, 1767 4 ; Evanghelie, Blaj, 1776; Evhologhion, Blaj, 1784; Fafsoria, tipărit?!; Liturghier,
72675 ; Octoih, Rimnic, 1750; Orologhion, Rîmnic, 1753; Penticostar, Blaj,
72516 ; Psaltire, Bucureşti, 17647 ; Testamentul Nou, fără începutS şi Triod,
lipsă foaia de titlu 9 • Biserica avea un antimis din 1754 (1249/1864).
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Tipărită la Blaj.
2. Adică Strastnic.
3. Cazanie, Rîmmc, 1748 (BRV, II/105-107). Este posibil ca datorită
procurării acestei cazanii, biserica din Călineşti să fi vindut, la 13 mai
1767, satului Boineşti exemplarul mai vechi al Cazaniei lui Varlaam cumpărat la 23 martie 1667 (Pentru însemnările privitoare la tranzacţie vezi
Florian Dudaş, op. cit„ p. 141-142).
4. Adică Apostol.
5. 1759, putînd fi de Bucureşti, Rirnnic sau Iaşi (BRV, II/145-147
şi IV/ 75).
6. Azi parohia Călineşti deţine un Penticostar de Bucureşti (7251)
cumpărat de săteni în 1753 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 9). Ediţii de Blaj
ale acestei tipărituri se cunosc numai din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lca. Ediţia de la Rîmnic din 1743 este datată prin anul de la naşte
rea lui Hristos (BRV, II/73). Aşadar, preotul a trecut greşit în inventar
Blaj, în loc de Bucureşti (1743).
7. Lipsă în BRV şi CBRV. Ediţii din 1764 avem de la Blaj şi Rîmnic.
8. Posibil ediţia de la Bălgrad (1648).
9. Azi, parohia Călineşti deţine un Triod de Rîmnic (1731), exemplar complet (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 8).
VIII. CERTEZE, 2 noiembrie 1913: Evanghelie, latine; Liturghier,
chirilice, „pe jumătate ars"; Liturghier, latine şi Scriptură, chirilice'
(11816/1913)2.
l. Este ediţia de la Blaj din 1795, exemplarul fiind cumpărat în 1804
(Dariu Pop, op. cit„ p. 36-37), găsindu-se şi azi la parohia Certeze (Elena
Bărnuţiu, op. cit., p. 35).
2. Pentru biserica din Certeze, în anul 1856, au fost cumpărate două
tomuri din Mineiele tipărite la Sibiu: Mineiul pe iunie (1854) şi cel pe decembrie (1856) cf. Victor Brătulescu, !nsemnări din cărţi vechi aflate în
biblioteca Patriarhiei, în „Glasul bisericii", XIX (1960), nr. 3-4, p. 298299.
IX. CRAIDOROLŢ, 25 februarie 1857: Antologhion (Minei), Bucureşti, 1766; Apostol, Blaj, 1767 1 ; Catavasier, Blaj, 1793; Chiriacodromion,
Bucureşti, 1732; Evanghelie, Blaj, 1765; Evhologhion (Molitvelnic), Blaj.
1815, Liturghier, Blaj, 1807; Octoih, Blaj, 1792; Octoih, Blaj, 1825: Orologhion (Ceaslov}, Blaj, 1766; Penticostar, Blaj, 1768; Strastnic, nu se ştie
locul şi anul tipărirli; Triod, Blaj, 1813 şi Triod, fără foaia de titlu 2
(2037/1857).
l. Dari u Pop, op. cit., p. 43 consemnează la biserică un Apostol neidentificat cu însemnare din martie 1772.
2. Acelaşi Dariu Pop, op. cit., p. 43 înregistrează şi un Triod neidentificat cu însemnare din 7 martie 1757.
X. GHERŢA MARE, 12 februarie 1909: Apostol, nou, Apostol, vechi;
Evanghelie, nouă; Evanghelie, veche; Evhologhion, nou; Evhologion, vechi;

l.
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'Liturghier, nou; Liturghier, vechi; Minei; Octoih mare 1; Octoih mic;
Penticostar; Psaltire, veche; Triod, nou şi Triod, vechi (4835/1909) 2 •
L Azi parohia ortodoxă Gherţa Mare deţine un Octoih de Blaj (1770)
cumpărat la anul 1772 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 25) şi lin Octoih tot
de Blaj tipărit la 1783 (Ibidem, p. 33).
2. Parohia Gherţa Mare posedă în prezent şi un Orologhion de Blaj
(1766) şi un Ceaslov de Rîmnic din 1767 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 2021

Şi

23-24).
XI. LECHINŢA, 1908: Apostol, Blaj, 1767; Catavasier, Dlaj, 1824;
Evanghelie, Blaj, 1776; Evhologhion, Blaj, 1893; Liturghier, Blaj, 1870,
latine; Minei, Blaj, stare slabă; Molitvelnic rusesc; Octoih, Blaj, 1870, chirilice'; Penticostar, Sibiu, 180-12 ; Triod, foarte defectuos şi antimis sfinţit
in 1858 de episcopul Ioan Alexi (7971/1908fl.
1. La 1870 tiparniţa din Blaj lucra cu caractere latine, dovadă şi ediţia Liturghierului din acest an. Cum despre Octoih se precizează că este
tipărit cu caractere chirilice, înseamnă că preotul din neatenţie, inventariind acest octoih imediat după Liturghier (1870) şi Evhologhion (1893), a
trecut anul 1870, în loc de 1770.
2. Lipsă în BRV şi CBRV. Se pare că preotul a citit greşit slova-cifră a unităţilor, ediţie sibiană a Penticostarului din secolul al XIX-iea
fiind înregistrată de BRV una singură, din 1805.
3. Parohia deţine azi şi un Strastnic (Blaj, 1773) cumpărat la 1784
(Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 28).
Inventarul bisericii din Lechinţa din 5 iunie 1912 consemna: Evanghelie, Blaj, chirilice; Liturghier, latine şi „alte cărţi în stare slabă''
(8962.'1912).
XII. SARVAZEL, iulie 1857: inventarul precizează că biserica a fost
constr;uită la 1783, pc vremea episcopului de Făgăraş Grigore Maior, iar
„cărţile se află toate fără nici un defect, ca Biblia. Testamentul Ve chi
şi 1\ou 1, Cazanie 2 etc." (1388/1857).
1. Posibil ediţia de Blaj din 1795.
2. Florian Dudaş, Cartea veche românească în Bihor, p. 174 înregistrează la Sărvăzel un exemplar din Chiriacodromionul de la Bălgrad
(1699). Acelaşi autor consemnează şi o Psaltire de Bucureşti din 1694
(Ibidem, p. 128).
XIII. SUDURAU, 22 iulie 1857: în biserica de piatră zidită la 1836 se
găsca o icoană a Sfintei Maria cu inscripţia latină din 15 februarie 1699
şi următoarele cărţi: Apostol, Ţara Românească in folio; Biblia, Blaj,
1795, in folio/ Catavasier, 1753, Ţara Românească, în octavo 1 ; Cazanie,
Bălgrad, 1699, in folio; Evanghelie, Bucureşti, 1760, in folio; Liturghier,
Blaj, 1807, in quarto; Minei, în „care se află sub tomu 5 scris de Popa
Nicolae a fi cumpărat la an 1788, 13 aprilie, fără a se şti locul şi anul
tipăririi", în folio 2 ; Molitvelnic, Blaj, 1784, în quarto; Octoih mare, 1750,
Ţara Românească , în folio3 ; Octoih mic, Blaj„ 1770, in quarto; Orologhion,
Blaj, 1786, in octavo; Penticostar, Blaj, 1768, in folio; Psaltire, fără în-
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ceput, nu se ştie locul şi anul tipăririi, in octavo: Strastnic, Blaj, 1753,
in folio şi Triod, Blaj, 1771, in folio (1 388/1857).
1. Rîmnic.
2. Mineiele de Rîmnic apărute între 1776-1780, începind cu tomul
pe luna octombrie (BRV, II/215, 226, 231, 233, 237, 241, 254, 256, 260,
262, 265 şi 267).
3. Rîmnic.
X IV. TURŢ, 13 februarie 1874: Apostol, Blaj, 1767; Catavasier, Blaj,
1793; Evanghelie, Blaj, 1765; Liturghier, I aşi, 72671 ; Liturghier, Sibiu,
1798; Minei, Rîmnic, 17372 ; Molitvelnic, Blaj, 17843; Molitvelnic, Blaj,
1868; Octoih mare, Rîmnic, 17504 ; Octoih mic, fără titulă; Orologhion,
fără titulă; Orologhion, Sibiu, „nu se ştie anul" ; Penticostar, Rîmnic,
1748ri; Triod, Bucureşti, 72556 şi 6 „cărţi bisericeşti ruseşti" (1263/1874).
1. 1759.
2. Azi parohia Turţ deţine un exemplar incomplet din Antologhionul
de Rîmnic din 1705 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p . 6).
3. 1n prezent la parohia Turţ se află un exemplar incomplet din
Molitvelnicul tipărit la Blaj în 1757 (Elena Bărnuţiu, op. cit., p. 18) .
.4 Parohia Turţ deţine azi un Octoih de Bucu reşti din 17 46 (Elena
Bărnuţiu, op. cit., p. 12).
5. Lipsă în BRV şi CBRV. Preotul se pare că a citit greş it anul,
exemplarul de faţă fiind probabil acelaşi cu Penticostarul de Rîmnic
(1767) deţinut azi de parohie (Elena Bărnuţiu, op. cit„ p. 24).
6. 1747.
XV. UNIMAT, 30 decembrie 1915: Apostol, latine ; Evanghelie, chirilice; Evanghelie, latine; Evhologhion, chirilice; Evhologhion, latine;
2 Liturghiere; Minei, chirilice; Orologhion, latine; Penticostar, chirilice;
Penticostar, latine; Strastnic, chirilice şi Triod, chirilice (6475/1916).
XVI. VAMA, 17 februarie 1858: Apostol, Blaj, 1767; Cartea patimilor, Blaj, 18171 ; Catavasier, Blaj, 1769; Chiriacodrom ion, Bălgrad, 1699;
Evanghelie, Bucureşti, 12582 , Evhologhion, 17133; Evhologhion 17844 ; Liturghier, 12675 ; Liturghier, r omân, remniţian, 12766; Liturghier, rutean,
„fără început"; Medicina pastoralis de HakkeF; Minei, Blaj, 1751 ; Octoih,
Blaj, 1760; Penticostar, Blaj, 1768; Polustav, „fără hîrtia de început" 8 ;
Psaltire, 17939 ; Triod, Blaj, 1813 şi un antimis din 1718 sfinţit de episcopul Genadie Bizanczy (1341/1858).
1. Strastnic.
2. Recte 7258, adică 1750. Exemplarul a fost cumpărat în 1764 cu
20 de fl. Ulterior în Vruna a mai ajuns un exemplar din aceeaşi tipări
tură (Victor Brătulescu, op. cit., p. 299-300).
3. Tîrgovişte (BRV, I/551 şi IV/41).
4. Blaj.
5. Recte 7267, adică 1759, an din care avem descrisă o ediţie de Iaşi
a Liturghierulu·i (BRV, II/145-146), datat prin stilul bizantin. Gh. Bran
în Rarităţi bibliografice în bisericile maramureşene, în „Graiul Maramu-
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reşului", IV (1935), nr. 94, p. 3 consemnează, fără alte prec izări, un Liturghier de Bucureşti din 1759. In lipsa unor alte date despre această ediţie
bucureşteană considerăm exemplarul de la Vama tipărit la Iaşi.
6. Rccte 7276, adică 1768. De la această dată nu se cunoaşte ediţie
de Rîmnic a Liturghierului. Ediţii de Rîmnic din secolul al XVIII-lca se
cunosc din anii 1706 (Dimitrie Coravu, Precizii.ri şi contribuţii la Bibliografi.a românească veche, în „Mitropolia Olteniei", XX, 1968, nr. 9-10,
p. 722-731), 1733 (BRV, II/48), 1747 (BRV, Ir/99), 1750 (CBRV/38); 1759
(BRV, II/146-147); 1767 (BRV, II/173) şi 1787 (BRV, II/31 6).
7. A. M. Vering, Compendium medicinae pastoralis ... edidit Andreas
Hackell, Cassoviae, 1843, 273 p.
8. Ceaslov.
9. Viena.
XVII. VIIŞOARA, jud. Bihor, 1857: Apostol, Blaj, 1802; Catavasier,
Blaj, 1769; Cazanie, Bălgrad, 16991 ; Ceaslov, Blaj, 1778; Evanghelie, Rîmnic, 1746; Liturghier, Blaj, 1756; Minei, „scris cu mina, nu se ştie de
cine"; Molitvelnic, Blaj, 1815; Molitvelnic, Rîmnic, l 706Z; 2 Octoihuri,
Bucureşti, 1746; Penticostar, Sibiu, 1805; Psaltire, Blaj, 17783 ; Strastnic,
Blaj, 1773 şi Triod, Blaj, 1771 (1388/1857).
1. Exemplar neconsemnat de Florian Dudaş, op. cit.
2. Acest Molitvelnic a apărut împreună cu Liturghierul (Dimitrie
Coravu, op. cit., p. 722-731).
3. Lipsă în BRV şi CBRV. Ediţii de Blaj, din secolul al XVIII-lea,
ale Psaltirii avem înregistrate din anii: 1755 (ediţia I, cf. Barbu Teodorescu, Completări şi rectificări la Bibliografia românească veche, în „Glasul bisericii", XIX, 1960, nr. 11-12, p. 1043-1044 şi CBRV/46), 17561764 (edlţia II, CBRV/46), 1764 (fără precizarea edi ţiei, probabil a III-a,
BRV, Il/162), 1773 (ediţia IV, BRV, IV /90), 1780 (ediţia V, BRV, II/269)
şi 1786 (ediţia VI, BRV, II/315). Exemplarul din Viişoara poate fi din
1773, preotul citind greşit slova-cifră a unităţilor.
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DONNEES CONCERNANT LE LIVRE
ROUMAIN ANCIEN DU D:EPARTEMENT
DE SATU MARE
(Resume)

Les auteurs prescntent le r esultat partiel de la recherche portant sur
la diffusion du livre roumain ancien du departcment de Satu Marc, dans
la partic Nord-Ouest de la Transylvanie. Dans ce but on a utilise Ies
donnees de 17 inventaires d'eglise de 16 localites.
Les donnees de ces inventaires dcmontrcnt que le livre roumain ancicn, impr ime dans Ies Principautes Roumaines jusqu'en 1830, est repandu
dans toutes Ies provinces habitees par Ies roumains, Ies fronti eres politiques ne pouvant pas empecher sa circulation. Pour les besoins de l'eglise,
le livre ncccssaire au culte religicux a etc procure des imprimeries de
J assy (Moldavie), de Bucarest, de Rîmnic ct de Tîrgovişte (Val~chie),
d'Alba Iulia-Bălgrad, de Blaj et de Sibiu (Transylvanie) et de Vienne
de la monarchie autrichienne.
L'interpretation complexe des materiaux prescntes analytiquement,
sous forme de registre alphabetîque des localites inventariees, va etre
r calise dans une prochainc etudc concernant le livre r oumain ancîen du
Nord-Ouest de la Transylvanic.
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MANUSCRISE ROMANEŞTI
DIN SEC. AL XVIII-LEA
IN PARŢILE SATMARENE
DORU RADOSA V

Circulaţia cărţii vechi româneşti din sec. XVIII-lea, dincolo de aspectul statistic al ediţiilor şi exemplarelor, a determinat un fenomen cultural
de maximă semnificaţie acela al copiilor-manuscrise realizate după ediţii
tipărite, fenomen ce se converteşte cu certitudine într-un act de cultură. 1
Aceste manuscrise sînt un răspuns local la ceea ce a însemnat modelul editorial al secolelor XVII-XVIII şi care adunate şi cercetate dau
imaginea unei biblioteci reflexive a ceea ce a însemnat lectura şi cultura
librară a acelor secole. Copiile manuscrise se situează virtual în completarea ediţiilor tipărite , realizîndu-se astfel nu numai prelungir ea geografică a cărţii tipărite ci şi a aşa numitului timp de lectură, pentru că manuscrisele se realizează la ciţiva ani sau uneori decenii după ediţia tipărită.
In cele ce urmează ne vom ocupa de trei manuscrise: Triodul de la
Aciua (1733), Triodionul de la Mădăras (17 42), şi Molitvenicul de la
Mocira (1734).

I. Triodul de la Aciua (1733)
1) Biblioteca Muzeului judeţean Satu Mare, inv. 5812.
2) Dimensiuni: L =33X 20 cm. B=31 X19 cm.
3) Manuscrisul arc 264 file nenumerotate, text roşu
gură coloană cu iniţiale ornamentate şi viniete.

şi

negru, pe o sin-

Descrierea
f. 1--1 lipsă (se notcază în continuare f. 5r cu f. lr)
f. l-5r „Săptămînă în postu"
f. 5r-17v „ln sîmbăta svîntului şi dreptului Lazaru" (în colontitlul apare

uneori şi prescurtat „In sîmbăta lui Lazaru")
t Radosav, Doru, Copii manuscrise ale Cazaniei lui Varlaam - 1643, in
nord-vestul Transilvaniei în „Studia Univcrsitatis Babeş-Bolyai", Series Hisloria
XXV (1980), fasc. 2, p. 15.
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f. 18r-19v „In sîmbăta florilor"
f. 20r-31r „Dumineca a şeasia"
f. 31v--43v „Miercuri sara în săptămîna mare"
(în colontitlu „La gioi mari")
f. 44r-50r „In z/i/ua de gioi mari"
(în colontitlu „La gioi mari")
f. 50r-72r „In Ev/a/ng/elia /la/ gioi mari"
(in colontitlu ,,,Slujba chinurilor" sau „Slujba la patimi")
f. 72r-112v „Ciasurilc în svînta vinerea mare"
f. 112v-146r „1n svînta sîmbăta mare" (în colontitlu apare uneori „In
sîmbăta paştilor")

f. 146v-168r „1n svînta şi marea dumineca a paştilor"

(în colontitlu: „In ziua paştilor")

f. 168r-l 73r „In lunea luminată"

f. I 73r-184r „In marţea luminată"
f. 184r-190r „1n miercurea luminată"
f. 190r-196r „In gioia luminată"
f. 196r-202r „In vinerea luminată"
f 202r-204v „În sîmbăta luminată"
f. 204v-220v ,.In dumineca după paşti"
f. 221r-244v „La !nălţarea Domnului nostru I. Hristos"
f. 245r-264r „La dumineca pogorîrei duhului svînt"
(în colontitlul apare şi forma „La ziua rusaliilor")
lnsemnări

1) Pc contracoperta 1: „Dintre cărţile Sintei Beserici de ...
. . . Aciua Mai 22 Anul 1860.
Georgiu Donca şi cantore şi învăţătoriu
de loco" (în grafic latină)
2) fila 1 „Triod scris de popa ChirHa din Aciua în 1733"
(în grafie latină)
3) fila 34v „Manuscriptele leam de copiat in 27 mai 1893"
(în grafic latină)
4) f. lOOv „ ... Jerej mnogo greaşnii rabu Bojii Chirila at Aciua Sakmarskoi Varmcghiu Ungarscoi zemlea"
„preotul mult păcătosul robul lui Dumnezeu, Chirilă din Aciua din
varmeghca Sătmaru1 ui, Ţara Ungariei"
f. 104v „ln anul 1893 în a 2 a zi de la rusali am dccopiat scrierile pentru
sâne a scrietorului anume A. F. Cherecheşiu".
1893, 27 mai" (grafie latină)
f. 146r „Scrisam eu popa Chirilă de Aciua de varmcghia Sacmariului
în anii Domnului 1755 z/i/ua lunii lui iunie in 8" (grafie chirilică)
f. 244v „Eu popa Chirila de la Aciua scrisam carte anume Triod ţvetnia
în anume de la XC. 1733, mai 1 zi".
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II. Triodionul de la

Mădăras

(1742)

I) Muzeul judeţean Satu Mare, inv. 5797
2) Dimensiuni: L-32,5X21 cm. B='31,5X20 cm.
3) Manuscrisul are 105 file nenumerotate, text
loane cu iniţiale ornamentate şi viniate.

roşu şi

negru, pe 2 co-

Descrierea
Foaie de titlu ornamentată cu un chenar cu motive geometrice şi
2 figuri în contrapost frontal (probabil a sfinţilor Nicolae şi Grigorie) in
partea de sus a chenarului 2 figuri de îngeri.
Text: Triodion (adecă) tri cintări, ce cuprinde întru sine slujba cei să
cuvine a săptămînii Sfintelor Patimi din sîmbăta dreptului Lazar pină în
seara sfinţii şi luminaţii zi a învierii Domnului nostru I C.X C.
Acuma a doua scris de la Grozan Dumitru cu cheltuiala părintelui P. Popa
Vasilie. Scris in Mădăras. 1742 mai 25.
f. lr-12v Vinerea a şasea săptămînă
- în colontitlu „Vinerea a şasea săptămînă a sfîntului post"
f. 13r-22r Duminica florilor
f. 22r-30r In sfînta şi marea luni la utrenie
f. 30r-36r In sfînta şi marea marţi la utrenie
f. 36r-44v In sfînta şi mare miercuri la utrenie
f. 44v-52r In sfînta şi mara joi
f. 52r-61v Slujba a sfintelor patimi a Domnului Nostru IC.XC
f. 61v-74r In sfînta şi mare vineri
f. 74r-101v 1n sfînta şi mare sîmbătă
f. 101r-105v 1n sfînta şi mare duminica a paştilor
/nsemnări

1) f. 105v „Iară cei ce veţi intîmpla a ceti iub/itori/ de Dumnezeu creştini
bucuraţi-/vă/ în Domnul şi ori ce veţi afla greşit îndreptaţi cu duhul
blîndeţilor ne prind în ponosu veri în cuvinte veri în slove, veri în
scurtatul tipicelor şi a Parimiilor din sîmbăta cea mare, că au scurtat pentru neputinţa norodului celu de obşte. însă nu eu am scurtat
pentru uşurarea scrisorii meale, ceau scurtat acolo unde sau tipărit
cărţile, să le fie mai uşor noroadelor a asculta ne supărinduse, şi
săle fie ascultarea cea cu dragoste primită la Dumnezeu, acăruia
slava şi (mărirea n.n.)".
2) foaia de titlu, versurile la învierea lui Lazăr
15 - Studii

şJ

comunicllrl, V-VJ.
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III. Molitvenicul de Ja Mocira (1734)
1) Biblioteca Muzeului judeţean Satu Mare inv. 5803
Manuscrisul este coligat cu tipăritura „Molitvenicul de 'nţeles" Iaşi
1681
2) Dimensiune: B=19 cmX16 cm, fără coperţi
3) De la fila 1-38 lipsă (tipăritură), de la f. 38 la f. 119 sînt numerotate
filele cu număr cu soţ
De la fila 120 începe manuscrisul cu 72 file (nenumerotate)
Textul roşu şi negru este scris pe o singură coloană cu iniţiale ornamentate.

Descrierea
f. lr-7v „Canonul sufletului"
f. 7v-34v „Rînduiala prohodului"
f. 35r-39v „Rînduiala îngropării coconilor"
f. 40r-4lv „Molitva de toate spurcăciunile"
f. 41v-42r „Molitva babei"
f. 42r-42v „Molitva la sfinţirea apei de scurtu"
f. 42r-45r „Molitva cînd intră în post"
f. 45r-47v „Molitva ispovedan:iei" (în colontitlu „Rînduiala ...")
f. 47v-50r „Rînduiala cînd se va tîmpla a priclşciui bolnavul"
f. 50r-5lr „Molitva la dziua sfîntului Petru"
f. 51r-5lv „Molitva la duminica florilor pre sălci"
- altă grafie (cerneală neagră)
f. 52r-52v „Molitva nevestii vrînd să miargă în besearecă după
f. 53r-65v „Rînduiala ispovedaniei"
f. 66r-68r „Cuvîntul de ertăciune la morţi"
altă grafie
f. 68r-70r ,,Molitva la învierea lui XC"
altă grafie
f. 70r-71r „Molitva la naştere lui XC"
f. 71v-72v „La liturghie. Sfînta evanghelie de la Ioan"

nuntă"

lnsemnări:

1) f.39v „Pis robu popa Lupu din Mocerea de lingă Baea
(Baia Mare n.n.) ţinător"
- pe aceeaşi filă mai jos apare însemnarea

Multă

(!)

„Dumăneşti"

2) f. 51v „Scrisam eu popa Lupu aceste Molitve dumnezeşti cu păcătoasă
mina mea cea din ţărînă: în zilele impăratului Karoluţu dela Beci.
anulu domnului nostru lui IC.XC 1734, miasiti octobrie 11 dni"
Triodul de la Aciua, scris în 1733, de popa Chirilă, a fost folosit în
strana bisericii pînă în 1893 conform însemnărilor de pe carte, deci reali-
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zindu-se un timp de lectură de peste un secol şi jumătate. Credem că modelul traducerii, al acestui „Triod înflorit" cum apare menţionat în însemnarea din carte, a folosit probabil ediţia de la Rîmnic din 1731, care
are la bază o ediţie rusească de la 16822 •
Triodionul de la Mădăras, scris la 1742 de Dumitru Grozan diacul,
este probabil o copie a Triodului săptămînei mari, din 1726 Bucureşti.
Trebuie remarcat faptul că însemnarea de la fila 105v este aproape identică cu frazele de la sfîrşitul Triodionului din 17263 , privind scurtarea textului tipărit de către autor, pentru „neputinţa norodului de obşte, ca să
le fie mai uşor". Copistul adaugă însă că scurtarea s-a făcut „acolo unde
s-au tipărit cărţile" şi „nu eu am scurtat pentru uşurarea scrisorii meale"
Diacul Grozan Dimitrie din Mădăras mai apare pe o însemnare de carte
în anul 1761 4 • Un alt copist din părţile sătmărene din aceeaşi perioadă
este dascălul Gavril din Tircam, care copiază un Triod la 17305 •
Molitvenicul din 1734, scris de popa Lupu din Mocira, este coligat
cu Molitvenicul de'nţeles din 1681, începînd de la fila 119 a tipăriturii.
Spre deosebire de cuprinsul tipăriturii sînt incluse alte molitve preluate
din Molitvenicul de la Bălgrad din 16896, deoarece necesităţile de cult locale cereau alte rînduieli şi molitve, decît cele arhiereşti aşa cum este
menţionat la sfîrşitul Molitvenicului de la Tîrgovi şte din 1713 7 • Se pare
conform însemnării de la fila 39v al manuscrisului că acest Molitvenic
deşi copiat la Mocira lingă B aia Mare, a ajuns la Domăneşti (judeţul
Satu Marc).
ln părţile sătmărene s-a realizat încă o copie după Molitvenicul de la
Bălgrad, în anul 1729 de către cunoscutul copist Ioniţă Cămărzanul din
Ţara Oaşuluis.

Manuscrisele prezentate, au fost realizate şi au circulat în părţile
sătmărene şi evidenţiază receptivitatea mediului cultural-românesc din
această parte a ţării, faţă de producţia librară de la sfîrşitul secolului XVII
şi prima jumătate a secolului XVIII.

2 B.R.V., II p. 43--44 „Triodul deplin" din 1731, credem că este sinonim cu
c:ce.i ce popa Chlrllă numeşte „Triodul inflorit, adică un triod ce cuprinde cintări
11i rugăciuni din săptămina Paştilor şi pină la Rusalii. In afară de a cest Triod, se
mai cunoaşte tncă un manuscris realizat de popa Chirilă dln Aciua şi anume un
Minei, manuscris din anul 1628, in timp ce copistul era preot în Unlmăt (jud. Satu
Marc), cf. Birlea, Ioan Insemndri din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1909,

p. 2.
3
4

~
8
1

1

Cf. şi B.R.V. II p. 34.
Pop, Dariu, Mărturii strămoşeşti, Satu Mare 1938, p. 60.
Ibidem, p. 93 cf. şi Pagini din istoria Maramureşului Bala Mare, 1967, p. 92.
B.R.V. I, p. 291.
B.R.V. I, p. 551.
Pop, Dariu op. cit„ p. 34.

15•
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RASPINDIREA CARŢILOR
DIN ŢARA ROMANEA.SCA
ŞI MOLDOV A IN JUDEŢUL SATU MARE
ELENA

BARNUŢIU

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte o parte din tezaurul de carte
veche românească care a circulat în acest colţ de ţară, contribuind prin
prezenţa ei la pregătirea unităţii naţionale a tuturor românilor.
Indiferent de locul unde a fost tipărită (Transilvania, Ţara Românească sau Moldova) cartea românească a circulat dintr-o provincie în alta,
matcrializîndu-se astfel dorinţa de a face cărţi pentru românii de pretutindeni, idee susţinută de atîtea ori în predosloviile tipăriturilor.
Domnitorul Vasile Lupu dăruieşte seminţiei româneşti „carte pre
limba românească" şi anume Cazania lui Varlaam care s-a bucur at de
o largă circulaţie în Transilvania 1• Această carte românească de învăţă
tură a circulat în localităţile: Domâneşti, Bixad2 , Satu Mare şi Tăşnad.
Dintre tipăriturile veacului al XVII-lea mai semnalăm: Evanghelie
învăţătoare, Govora, 1642, Noul Testament de la Bălgrad, 1648 (2 exemplare), Psaltirea, Bălgrad, 1651, Cheia înţelesului, Bucureşti, 1678, Molitvelnic de-nţeles, Iaşi, 1681, Sicriul de aur, Sas-Sebeş, 1683 şi Chiriacodromionul de la Bălgrad 1699 (7 Excmplare)3 .
Activitatea tipografică din secolul XVIII este mult mai intensă dccît
cea din secolul precedent şi este bogat reprezentată prin exemplarele care
au circulat şi în judeţul nostru.
Din teascurile tipografiei blăjene au ieşit la lumină un m are număr
de cărţi care au avut o circulaţie intensă în această parte a ţării. Cu toate
acestea transilvănenii au manifestat un interes deosebit pentru cărţile
de cult imprimate dincolo de Ca rpaţL 4
1 Octavian Schiau, Circulaţia Cazaniei lui Varlaam în Transilvania, Steaua,
XIX, 11, 1968; O. Schiau, Circulaţia Cazaniei lui Varlaam fn Transilvania, Mitropolia Olteniei, XXII, 5-tl, 1970; Vasile Netea, La diffusion de „La Cazanie" de
Varlaam en Transylvanie, Revue Roumain d'Histoire, X, 2, 1971; Florian Dudaş,
Carte veche românească in Bihor, sec. XVI-XVII (Catalog), Oradea, 1977; Florian
Duda~, Cazania lui Varlaam tn vestul Transilvaniei, Timişoara, 1979.
Florian Dud aş, Op. cit., p. 184.
3 A circulat in localităţile: Someşeni, Supuru de Jos, Pişcarl, Crucişor, Stnmlcllluş, Satu Mare.
• Dariu Pop, Mărturii strămoşeşti. Note paleografice pe margini de cărţi
bisericeşti sătmărene, Athenaeum, Satu Mare, 1939; Au1·el Socolan, Circulaţia ciirţii
vechi româneşti in nor d-vestul Transilvantei, hfarmaţia, I, 1969, p. 29-32; Sofron
Vlad, Prezenţa clirţii rfmnicene din secolul al XVIII-Zea în Transilvania şi Banat.
Mitropolia Ardealului, XXIV, 4-6, 1979.
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Deşi era îngrădită pătrunderea cărţii din Ţara Românească şi Moldova, multe exemplare ajungeau în satele sătmărene chiar în anul apariţiei sau cel imediat următor, fapt consemnat de însemnările manuscrise
pe care le poartă filele acestor cărţi.
De pe Triodionul tipărit la Iaşi în 1747 descifrăm: „Popa !ochim Radu
la beserecă în Căieni, an de la H(risto)s 17 48, meseţ martie 21 5 •
Cartea tipărită la Bucureşti s-a bucurat de o largă circulaţie. Existenţa
tipăriturilor româneşti din Bucureşti rămin şi o dovadă a legăturilor culturale pe care românii ardeleni le-au întreţinut cu fraţii lor de dincolo de munţi.
Cărţile erau procurate pe diverse căi. Cu prilejul hirotonirii mitropoliţilor Bălgradului la Tîrgovişte sau Bucureşti, ci primeau în dar şi numer oase cărţi de slujbă~ tipărite acolo. Mulţi tineri mergeau în Bucureşti să
înveţe carte sau pentru a deprinde meşteşugul legării şi copierii cărţilor.
Pe de altă parte diecii sau dascălii şi călugării călători treceau munţii
dincoace cu desagii plini de cărţi tipărite sau manuscrise0 • Negustorii
ar deleni aduceau pe lingă mărfuri de tot felul şi cărţi de cult mult s0licitate în Transilvania, chiar Şi în condiţiile interziceI"ii transportului de
carte din Ţara Românească şi Moldova. 7
Prima tipăritură bucureşteană din sec. XVIII atestată în judeţul
Satu Mare este Molitvelnicul din 1722 (la Pi~cari şi O rbău}. O altă editie
din 1741 o întîlnim în Biblioteca parohiei ortodoxe din Traian.
Evanghelia tipărită la Bucureşti în 1723 a ajuns în localităţile: Homor odu de Mi jloc, Odoreu, Chilia, Someşeni şi Corod. ·La Ciumeşti întîlnim ediţia din 1742, la Borleşti ediţia din 1750, iar ediţia din 1760 a circulat în: Silvaş, Stîna, Santău , Unimăt, Sudurău, Portiţa: 1
Evanghelia din 1750 a fost tipărită în 910 exemplare".
1n 1726 apare la Bucureşti Triodul pe care-l găsim în biblioteca paro11.ici ortodoxe din Unimăt.
Numărul localităţilor care şi-au procurat Triodul apărut în 1746
est<' mai mar0: Ardud, Micula, Negreşti , Amaţi, Gherţa Mare, Cucişor,
Racşa, Tur.
Am găsit un singur exemplar al Triodului din 1768, la Odoreu.
Octihul din 1730 l-am identificat în Santău şi Medieşu Aurit, iar ediţia din 1746 în: Mădăras, Băbăşeşti, Turţ, Boghiş, Viile Satu Mare.
~ Exemplarul aparţine parohiei ortodoxe române Decebal.
8 Dimitrie Coravu, Aspecte ale activitilţii de tipărire şi
bisericeşti româneşti fn Transilvania, Muntenia şi Moldova fn

rifspindire a cărţilor
secolul al XVIII-Zea,

Biserica ortodoxă românii, LXXXV, 11-12, 1967; Mircea Păcurariu, Legăturile bisericii ortodoxe din 'l'ransilvania cu Ţara Romdnească şi Moldova in secolele XVI XVllI, Mitropolia Ardealului, XIII, 1-3, 1968; Mircea Tomescu, Op. cit.,

pag. 92-103.

lacob Mârza, Cornel Tatai

Baltă, Răspindirea tipăriturilor româneşti vechi

în T ransilvania (mijl. sec. al XVJI-lea primele decenii ale sec. al X IX-Zea)
mina unui material arhivistic, ActaMN, XVII, 1980, p. 759-768.
1 Sofron Vlad, Op cit., p. 322.
8 Mircea Tomescu, I stor ia cdrţii romdneştt, Bueureşti, 1968, p. 95.
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3
Necesităţile·

de carte fiind mari s-a ajuns ca aceeaşi carte să se tipă
an în mai multe localităţi. Astfel în 1743 apare i.ln Apostol la Bucureşti şi unul la Buzău. Ediţia de la Bucureşti a circulat în
Sudurău, Potău, Roşiori, Someşeni, iar ediţia de la Buzău a fost procurată de comunităţile din Borleşti, Apa, Tarna Mare, Medieşu Aurit,
rească în acelaşi

Pjşcari.

Gustul pentru lectură în sec. XVIII se îndreaptă spre scrieri cu conţinut laic. Astfel în 1746 apare Mărgăritare, carte identificată în Satu Mic.
Ediţia liturghiilor de la 1741 se găseşte în localităţile Decebal şi Comlăuşa, cea din 1746 în Cehal şi Domăneşti, iar în Chilia ediţia din 174 7.
De o largă circulaţie în judeţul Satu Mare s-a bucurat Penticostarionul tipărit în 1743 prin exemplarele de la Portiţa, Pişcari, Doba, Gherţa
Marc, Tarna Mare, Călineşti.
Am identificat un singur exemplar al Penticostarului tipărit la Bucureşti în 1782, în ·localitatea Silvaş.
In bibliotecile parohiilor din Corod şi Crucişor am găsit Antologhiola Bucureşti în 1766.
Un alt centru tipografic, care a lucrat cu precădere în sec. XVIII
este Rîmnicul. Afluenţa tipăritocilor rîmnicene se explică prin apropierea
geografică, prin prezentarea grafică deosebită a exemplarelor dar mai ales
pentru „fraza armonioasă, vocabularul senin, limba simplă şi vorbită
de popor".
Antologhionul tipărit în 1705, de care se leagă numele lui Antim
lvireanu, este cea mai veche carte românească rîmniceană care a circulat
pe aceste meleaguri. Exemplare bine păstrate se află în bibliotecile parohiale din Domăneşti, Turţ, Satu Mare, Sătmărel.
O carte masivă, Antologhionul tipărit în 1737 îl găsim la Orbău, Micula, Someşeni, Călineşti, Silvaş şi Racşa.
Ediţia din 1747 a Antologhionului a circulat în multe localităţi din
ţară9 • In judeţul nostru a fost cumpărat de locuitorii din Măriuş, Tarna
Mare, Andrid, Homorodu de Mijloc şi Irina.
La Sudurău şi Terebeşti a circulat Antologhionul tipărit în 1752.
In patru localităţi am identificat Antologhionul tipărit în 1766: Tarna
Mare, Giurtelec, Medieşu Aurit şi Fetea.
In 1706 apare la Rîmnic Octoihul La Sătmărel şi Satu Mare l-am
găsit coligat cu Antologhionul din 1705. Alte ediţii ale Octoihului au circulat la: Tîrşolţ, Supuru de Sus, Someşeni, Bixad, Doba, Apa (1750), la
Tirşolţ, Crucişor (17 42) şi Cărăşeu (1763).
Am identificat numai trei exemplare de Catavasier, unul din 1715 la
Chilia şi cel de-al doilea tipărit în 1753, la Comlăuşa.
Ultimele 3 pagini ale Catavasierului din 17 47 conţin „Stihurile ce
cîntă copiii cînd umblă cu steaoa", acesta fiind unul din începuturile introducerii textelor cu caracter laic în anexele textelor religioase.
nul

tipărit

zeul

judeţean Dimboviţa), Tîrgovişte,

9

Daniela Poenaru,

Contribuţii

la Bibliografia românească veche, (Ed. Mu-

1973, p. 189.
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Din tipăriturile rîmcene au ieşit la lumină şi alte cărţi
cumpărate şi au circulat in această parte a ţării: Triodionul

care au fost
din 1731 (la
Satu Mare, Călineşti, Silvaş), Penticostarionul din 1767 (Odoreu), Evanghelia 1746 (Andrid, Satu Mare, Apostol 174 7 (Giurtelec), Psaltirea 1751
(Fetea şi Silvaş}, Molitvelnic 1758 (Silvaş, Chilia) şi Psaltirea din 1799
(Odoreu).
Un interes deosebit prezintă predosloviile tipăriturilor rîmnicene prilej de comunicare către publicul larg a diverselor teme. Chesarie, Episcopul Rimnlcului, în Predoslovia la Psaltirea din 1799 face un adevărat
tratat despre muzică.
In fondul de carte veche românească al Episcopiei ortodoxe române
din Oradea se păstrează 25 de tipărituri rîmniciene care provin din judeţul Satu Mare 1o. Aceste cărţi sînt semnalate ca provenind din localită
ţile: Cămîrzana, Ciumeşti, Moftinu Mare, Vezendiu, Sanislău, Istrău, Mă
riuş, Soconzel, Supuru de Sus, Turţ, Terebeşti, Portiţa, Căuaş, Dindeşti,
Santău.
Numărul cărţilor tipărite la Iaşi este mai redus decît al celor tipărite
în centrele mai sus amintite.
De majoritatea exemplarelor ieşene care au circulat in judeţul Satu
Mare se leagă numele tipografului Duca Sotiriovici, adus la Iaşi de Constantin Mavrocodat cu intenţia de a înviora tiparul moldovenesc.
Psaltirea tipărită la Iaşi în 1743 am identificat-o în biblioteca parohială din Pişcari, Triodionul din 1747 în două localităţi învecinate: Traian
şi Decebal; Molitvelnicul din 1749 a circulat în Borleşti, Penticostarionul
din 1753, în Racşa, Liturghia din 1759, la Potău.
Toate aceste cărţi au o prezentare grafică frumoasă, iar starea de
conservare a exemplarelor este bună.
In 1757 apare la Iaşi, Adunare de multe invăţăturl a Mitropolitului
Iacov. De remarcat unul din capitolele iniţiale: „Invăţătură pentru ca
să-şi dee fieşte care omu feciorii la carte".
Exemplarul păstrat a circulat în Căuaş, Ady Endre şi a aparţinut familiei pictorului sătmărean Aurel Popp.
Unul dintre posesorii ei a legat această carte de învăţături cu „Sicriul
de aur" tipărit de Ion Zoba din Vinţ la Sas-Sebeş, în 1683.
De la fila 4 la fila 10 găsim următoarea însemnare:
„Această cărticică iaste de bitang şi cine o va cătăta să cetească pă
dânsa apoi să o dea şi altora până se va prăpădi de tot ~ nu are stăpân".
De la fila 34 la fila 36:
„Această (carte) o am cumpărat Tibll Vârtic, cartnicul din Vinţeşti săi
fie pomană şi o am d ată în beserecă să o poarte binişor şi cîne o ve fura
să fie afuristit de 318 de sfinţi părinţi, 1768".
Dintre tipăriturile de la Tîrgovişte apărute în sec. XVIII. trei titluri
au circulat în satele judeţului nostru.
10

Sof: on Vlad, Op. cit., p. 325-334.
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Rolul lui Antim Ivireanu în traducerea şi editarea acestor cârţi este

binecunoscută. Ceaslovul tipărit in 1715 l-am identificat la Mediesu Aurit,

Molitvelnicul din 1713 la Gherţa Mică. Liturghiile apărute în 1713 au
circulat în mai multe exemplare la: Viile Satu Mare, Chilia, Someşeni,
Satu Mic.
Intre scoarţele cărţii vechi se adună diferite elemente de istorie şi
~\\\\n. ~'t\\\ \\\\t\\\\~\\\\ \\\~'-\\\\\.~t\l<:rc mş_nuscrise sînt \>use în evidenţă
o serie de ex libris-uri, autografe simple şi ex libris-uri cu blestm, aparţi
nînd posesorilor din epoci diferite, consemnarea unor evenimente istorice, preţul cărţilor, diferite calamităţi abătute asupra satelor şi recoltelor.
Redăm cîteva din însemnările manuscrise în scopul ilustrării diversităţii informaţiilor pe care le poartă filele acestor cărţi peste veacuri.
De! pe Evanghelia din Corod tipărită în 1723 descifrăm:
„Această Evanghelic care am cumpărat(o) pă sudoare me, io Sabo
Victor, de la Rohia, că rămîie pă sama besericîi unde ur muri io, Armalişu11 care l-o căpătat moşu nost, Sabo Stefan ... 1725".
Pe coperta 1 interior a Antologhionului tipărit în 1745 la Rîmnic, deţinător parohia ortodoxă Irina, găsim următoarea însemnare:
„Albu Indrciu diac în Irina s-au făcut cutremurare de pămint cit
ai gindit că toate casele vor pica jos, aceasta au fost într-o miercuri adecă
în 19 zile ale lunii lui iunie şi în anul de la H(risto)s 1829. Scris-am eu
Albu Indreiu fiind diac în Irim".
Pe foaia liminară 1 a Apostolului din 1814: 12
„In anul 1909 august au fost un foc mare şi au ars 54 case, 20 şuri
şi mai multe edificii laterale, între care au ars casa parohială, cantorala
Şi şcoala şi aşa comuna nostra Mădăras au suferit foarte mare dauna".
De la fila 12 la fila 25 a Chiriacodromionului de la Bălgrad, 169913.
„Această sfîntă şi dumnezeiască carte anume ucitelnă au cumpărat
Lungu cu Tifor să fie pomană cîţi să răpăusaţi din săminţie lor şi să dă
in besercca din Sinmiclăuş să nu o potă lua nime nici din sămînţa lui
Tifor nici din altă sămînţă că să dă cu afurisanie. Şi se dă în Sin(mi)clăuş
să fie pomană în veci fiind preut popa Ilie, an(ul) domnului 1773. Cumpă
ratu(-)s(-)a această sf. carte pentru 16 florinţi" .
Emoţia lecturii însemnărilor de carte este cu atît mai puternică cu
cit mesajul transmis este un argument în plus pentru ilustrarea preţuirii
de care se bucura atît cartea tipărită cît şi cea manuscrisă 14 .
lnstrăinarea exemplarelor însemna o mare pagubă adusă comunităţii
căreia i-a fost procurată, pentru că înlocuirea ei era foarte anevoioasă
sau chiar imposibilă.
11

C. Diaconovich, Enciclopedia

romdnă,

vol. I. Sibiu, Tip. W. Kraift, 1898,

p. 262.

Exemplarul aparţine parohiei ortodoxe Mădăras.
Cartea a intrat în fondul de carte veche românească a Muzeului judeţean
Satu Marc, inv. nr. 5814.
14
Doru Radosav, Copii manuscrise ale „Cazaniei lui Varlaam - 1643 tn nordvestul Transilvaniei, SUBB„ Historia, XXV, 2, 1980; Idem, Manuscrise romdneşti
din sec. al XVIII-Zea fn pdrţile sătmi!rene, SatuMareStCom, (în prezentul volum).
12
13
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Formulele de blestem care legau cartea de o anumită colectivitate
convingerea necesităţii şi importanţei ei, Pentru că suplinea,
adesea şi nevoia de manuale şcolare.
Insemnările făcute de diecli sau dascălii care „'a u deprins, pruncii
la cetanie" oferă date de preţ pentru istoria învăţămîntului sătmărean.
O parte din aceste însemnări au fost descifrate şi publicate15, dar
considerăm că de un real folos va fi catalogul tuturor exemplarelor de
carte veche românească care au circulat în judeţul nostru 16•
întăreau

l$ Darlu Pop, Op. cit., p. 11-121; E. Bărnuţiu, Cartea veche romdnească din
sec. XVIII tn judeţul Satu Mare, Catalog selectiv, (Satu Mare, 1980]; Victor Bră
tulescu, lnsemnări din cărţi vechi afla.te în biblioteca Patriarhiei, Glasul bisericii,
XIX, 3-4, 1960, p. 297-304.
16 Lucrare în curs de redactare.
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UN SUPPLEX LIBELLUS ROMÂNESC
INEDIT- 1783
IOAN C HINDRIŞ

Marile acte ale istorici nu se nasc din neant. întotdeauna se poate
identiiica la rădăcina lor un nisus formativus, o năzuinţă spre devenire
uneori adincă în timp, care prinde apoi contururi tot mai clare cu trecerea
vremii, în ipostaze ce sugerează din ce în ce mai mult imaginea actului
de referinţă. Suppl ex Libellus Valachorum cel mai important document
politic românesc din secolul al XVIII-lca, „evangheliul politic al românilor", cum n numea Alexandru Papiu Ilarian, a cunoscut şi el întruchipări
parţiale anterioare, din alăturarea cărora s-ar putea reconstitui în bună
măsură actul de' la 1791. Cunoscute sînt mai ales cele cîteva ursorii ale lui
Inochentie Micu, ctitorul luptei politke moderne a românilor din Transilvania, către cei doi monarhi Habsburgi sub care a fost păstorul sufletesc
al principatului: Carol VI ş i Maria Tereza1 . Una dintre cererile lui Inochentic se intitulează chiar Supplex Libellus, nume care va căpăta consacrare şi faimă odată cu recepţionarea textului de la 1791 de către adversarii politici ai românilor. Diagrama valorii politice a acestor acte pr ecursoare creşte sau coboară în funcţie de conjunctura politlcă în care au
fost redactate şi din care rezulta in acel moment posibilitatea de a abor da
mai strins sau mai pe ocoli te, mai manifest sau mai mascat, marea problematică a românilor din Transilvania. Dar, indiferent de această diagramă, toate îşi au rostul şi importanţa lor de necontestat, pe cîtă vreme
le analizăm ca variante parţiale, pregătitoare, ale Supplexului definitiv.
In ciuda semnificaţiei lor, aceste suplici pregătitoare sînt în mare număr nepublicate încă, rămase în manuscrise, abia la cunoştinţa şi îndemina unui cerc restrîns de iniţiaţi, care le-au utilizat în parte la redactarea propriilor exegeze. Aceasta, în cazul cînd ele nu sînt ignorate cu
desăvîrşire.

Un exemplu din ultima categoric, a celor complet inedite, îl oferă
o suplică înaintată lmpă ratului Josif II la 8 noiembrie 1783, în care se
revendică o seamă de drepturi şi înlesniri menite să faciliteze emanciparea
culturală a românilor din Transilvania. Documentul, legat de numele
episcopului Ioan Bob, întruneşte virtuţi şi caracteristici în măsură să-l
recomande nu doar ca pe un moment de referinţă în literatura de infor1

D. Pro da n, Supplex L ibellus Valachorum,

Bucureşti,
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_..smului românesc, ci chiar ca pe o sursă în plus în legă
politicii de răsunet european a cezarului iluminist de la
„ntea acestor incidenţe care conturează valoarea actului cu
.e Supplex Libcllus din 8 noiembrie 1783, trebuie notată îm...rea că el a fost redactat şi înaintat în anii de culme ai iosefinismu1782-1783, cînd politica raţionalistă a Împăratului atingea cotele
.11e de virf, înaintea fenomenului retractil survenit odată cu Răscoala lui
Horea, în toamna următoare, 1784. P('ntru românii transilvăneni, aceşti
ani de maximă înflorire a speranţelor au adus şi un eveniment particular, plin de urmări viitoare: înscăunarea unui nou episcop al singurei
lor religii recepte, în persoana lui Ioan Bob, numit de J osif II ierarh al
Diecezei greco-catolice de Făgăraş, la 21 octombrie 1782. Aparent obscură
în m omentul intrării sale în arena politicii înalte, persoana lui Bob era
totuşi o rotiţă bine definită în mecanismul raţionalist al cezarului: din cei
3 candidaţi aleşi la Blaj în 12 august 1782, era singurul preot de mir
avînd în urmă şi experienţa unei ocupaţii practice, aceea de econom al
diecezei. Adversar declarat al bisericii în general şi al monahismului în
mod special, Impăratul îJ respinge pe preacucernicli călugări Ignatie
Darabant şi Iacob Aron, aleşi cu un număr de voturi mult mai mare,
şi-l preferă pe acest om venit din sfera unor preocupări pozitive. In afară
de spiritul său realist, lipsit de orice rigoare dogmatică, fapt care nu
putea să-i fie străin lui Josif II, Bob se pare că n-a mai avut de partea
sa decît norocul de a prinde clipa cînd era nevoie tocmai de un astfel
de episcop. Impăratul a beneficiat doar cîţiva ani de colaborarea lui Ioan
Bob, care nu i-a înşelat aşteptările, răsturnind călugăria Blajului din
vîrful piramidei confesionale şi reducînd-o la rolul de cenuşăreasă. Episcopul, însă, a păstorit 48 de ani şi, în pofida controverselor iscate încă
de la început asupra lui, şi care au continuat în posteritate, se pare că
a fost singurul arhiereu cu adevărat mare prin eficienţ(i al Blajului, după
Inochentie Intemeietorul, care fusese mare prin viziune 2 •
~

2

Despre Ioan Bob:

V as l J c Aron, Versuri veselitoare la zioa numelui
Sibiu, 1806; Cuvtnt care exţelenţia sa prea

exţelenţiei sale domnului Ioan Bob ... ,

luminatul şi prea osfinţitul domn Ioan Bob, vllfdicul Fclţ;ăraşului, l-au avut la
instalaţiei, adecă cînd s-au înălţat şi s-au aşezat în scaunul său arhieresc ... în

zioa
anul
Domnului 1184, iulie, zile 30 ... , Blaj, 1812; Ode excellentissimo, illustrissimo, ac
reverendissimo loanni Bab de Kapolnok-Monostor ... , Cluj, 1803; Te odor Pop
d e U i ! a 1 ă u, Tristă predicii . . . la îngroparea exţelenţii sale prea luminatului
şi prea mlfritului domn Ioan Bob de Kdpolnok-Monostor .. ., Sibiu, 1830; Dim i trie V ai d a, Cuvîntări în ctnstea excelenţei sale Ioan Bob, vllfdicul Făgăra
şului ... , Blaj, 1809; I o an Raţ i u, Raportul dintre episcopul Bob şi călugărul
Samuil Klein, in Revista politicll şi literară, II, 1909, p. 13-15; Z c no vie P ă
c 1 i ş an u, Un vechi proces literar (relaţiile lui I. Bob cu S. Klein, Gh. Şincai
şi P. Maior), Bucureşti, 1935; Nic o 1 a e Lupu, Episcopul Ioan Bob, Blaj, 1944;
Octavian u s B â r 1 ea, Ex historia romena: loannes Bob episcopus Fogarasiensis (1183-1830), Frankfurt pe Main, [1949).
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Suplica din 8 noiembrie 1783, operă a episcopului proaspăt numit
Ioan Bob3, dovedeşte că fostul socotitor de la Blaj înţelegea foarte bine
că vintul bate în pinzele lui. Petrecînd, după obiceiul episcopilor nou denumiţi, întregul an 1783 la Viena, episcopul încă neconsacrat redactează
şi înaintează Impăratului 4 acest lung memoriu, în care dezvăluie situaţia
clerului şi a şcolilor româneşti clin Transilvania, reclamînd ajutor şi sprijin
pentru remedierea ei. Intregul cuprins al documentului se referă exclusiv
la compartimentul cultural al românilor, fapt din care rezultă întreaga
originalitate şi importanţă a Supplexului. Cu un remarcabil simţ politic,
Ioan Bob adaptează perfect argumentaţia cererii, la direcţia luministă a
politicii lui Iosif II, argumentaţie fundamentată pe trei puncte de sprijin
caracteristice momentului: a) românii „formează cea mai mare parte din
întreaga populaţie a Transilvaniei"; b) „de educaţia şi cultura acestui popor valoros atîrnă în cea mai mare parte înaintarea agriculturii, industriei
şi comerţului, ca şi a fericirii publice"; c) „educaţia şi cultura poporului
nu se poate realiza fără un cler cult şi fără şcoli bune". Cele trei unghiuri
de abordare, ca şi caracterul finalist al argumentelor erau în măsură
să atingă coarda sensibilă a politicii imperiale, care viza tocmai progresul
modern al monarhiei, prin ameliorarea statutului cetăţenesc al supuşilor,
pe baza dreptului natural, cu ajutorul educaţiei şi culturii. Ioan Bob, care
n-a fost niciodată un fanatic al culturii, a prins însă în suplica sa ceva
din izul de fetişism cultural care a străbătut domnia lui Josif II. In
întregime, Supplexul său se menţine pe lîngă cele două noţiuni: educaţie
şi cultură, în care vede cheia întregii problematici a românilor. Puţinele
răbufniri sociale, ca în pasajele unde demască acapar area obştilor ţărăneşti
de către domnii de pămînt, sau politice, ca aserţiunile voalate despre ura
„naţiunilor" constituţionale împotriva românilor sau insinuările de neîncredere faţă de corectitudinea Şi bunele intenţii ale Guberniului, sint
abil cenzurate, demersul rămînind constant în albia culturii. Lipseşte dimensiunea esenţială a actelor transilvănene de tip Supplex Libellus: contestarea structurii constituţionale a principatului, formulată încă de
Inochentie Micu, prin voinţa explicită ca şi românii să facă parte dintre
stările patriei, ca naţiune regnicolară. Dar acest fond conceptual esenţial
există implicit, prin afirmaţia că românii formează două treimi din populaţia Transilvaniei şi că fericirea ţării atîrnă de educaţia şi cultura acestora.
Originalul documentului se află la Arhivele Statului din Budapesta (Orsză
Fond Cancelaria Aulică a Ungariei, nr. 2481/1783 Praes. Copie microfllmată, la Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca a Academie!, Fond. filmotecă. Documentul este scris chiar de mina lui Bob, cu scrisul său familiar, fapt care confirmă
paternitatea exclusivă. Pentru ediţia de faţă am folosit fotocopii după microfilmul
aflat la Cluj-Napoca. Confruntarea cu originalul de la Budapesta nu este necesară,
suplica !ilnd scrisă caligrafic, foarte citeţ, fără să pună vreo problemă de
transcriere.
• Pe ma de adresă există următoarea însemnare a protocollstului: ,,Ad praes
18 9br [1)783~ (spre prezentare 18 noiembrie 1783) şi numărul cu care a ajuns l<t
destinatar: 16.116.
3

goslev~ltar),
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Oare nu e aceasta o afirmare suficientă a regenţei românilor în principatul
intracarpatic, pe temeiul dreptului natural, adînc acreditat de filosofia
luministă? O altă caracteristică valoroasă a Supplcxului din 1783 este viziunea globală, nediscriminatorie, a naţiunii române. Alcătuită cu scopul
precis de a îmbunătăţi starea bisericilor şi şcolilor greco-catolice, cererea
lui Ioan Bob îi vizează totuşi şi pe românii neuniţi, care se aflau într-o
situaţie şi mai grea. Bob sesizează aspectul cel mai umilitor pentru neuniţii
din Transilvania: obligaţia de a plăti biruri parohilor străini, romanocatolici sau reformaţi, pentru „servicii spirituale" pc care nu le-au cerut
şi nu le-au avut niciodată. Făcînd aluzii la Edictul de toleranţă, cea mai
îndrăgită dintre reformele lui Josif II, sub care „a pătruns şi în Transilvania lumina adevăratei filosofii", autorul Supplexului îşi extinde propunerile şi asupra unor zone locuite de români neuniţi.
Dar, în pofida formulărilor de rigoare, din întregul document r eiese
neîncrederea lui Ioan Bob in ajutorul Impăratului de la Viena. E bine să
se reţină acest fapt, ca reper fundamental în judecarea actului de la 1783.
Dacă urmărim cu atenţie conţinutul lui, constatăm că autorul nu cerenimic, sau aproape nimic, de la monarh. Intregul plan de măsuri este o
analiză a posibilităţilor existente in Transilvania, in legătură cu care Ioan
Bob nu cerc decît respectarea unor reglementări imperiale mai vechi,
după care aceste resurse interne sînt destinate educaţiei şi culturii românilor. Această referire la nenumărate documente anterioare aşează revendicările lui Bob în postura de organicitate juridică. Spre deosebire de Inochentie Micu, care cer<?a sume şi latifundii pe seama Episcopiei de Făgă
raş, Ioan Bob cere doar latitudinea de a corecta devierile survenite în
defavoarea instituţiilor culturale româneşti, ca urmare a nerecunoaşterii
constituţionale a naţiunii. Fostul socotitor al episcopului Petru Pavel
Aron excelează în analizarea minuţioasă a avatarurilor bisericii şi şcolii
româneşti, singurele structuri instituţionale în care românii acelei vremi
şi acelui loc se puteau manifesta ca naţiune, şi din modestia cărora va
răsări conştiinţa, afirmarea şi unitatea românilor. Această analiză constituie valoarea documentară a Supplexului.
Dar adevărata lui valoare trebuie căutată în afara textului, in două
consecinţe ale lui. Prima, aceea că Impăratul a dat curs cererii pertinente
a lui Bob5 , mai cu seamă că nu afecta întru nimic finanţele şubreziteş Pc aceeaşi filă există semndtura: „Comes Esterhâzy m. pr." Esterhazy Fcrenc era şeful Cancelariei Aulice a Ungariei la Viena. Deasupra semnăturii, o însemnare grăbită şi neglijentă: „Cop. ad Nro 1547/783", ceea ce vrea să indice faptul
că a existat sau, poate, există şi o altă copie a documentului. Oricum, textul utilizat pentru ediţia de faţă este cel original, exemplarul de bază scris de mina lui
Bob. După informaţia eruditului istoric literar Carol Engel, în fondul budapestan,
alături de acest document, există instrucţiuni severe ale lui Josif II, clin prima
jumătate a anului 1784, ca lipsurile semnalate de Ioan Bob să fie remediate făr.1
alte investigaţii. Aceste anexe, care ar completa in mod fel"icit documentul, nu
există reproduse la Diblioteca Filialei din Cluj-Napoca a Academici. Dar, cum
scopul a fost 0ditarea documentului de bază , ne mulţumim cu informa\ia lui Carol
Engel, demnă de toată încrederea.
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ale Imperiului. Făcînd abstracţie de progresele bisericii greco-catolice
sub păstoria lui Bob, tentează ideea de a pune rezultatele excepţionale obţinute de Gheorghe Şincai, ca director general al şcolilor transilvănene,
in legătură cu destinul favorabil al Supplexului dln noiembrie 1783. Aşadar, meritul deschiderii celor 300 de şcoli româneşti, chiar clin acel an,
nu aparţine doar lui Şincai, care nu se putea mişca in afara unui cadru
politico-social, ci se răsfrînge din plin şi asupra episcopului Ioan Bob.
După apariţia monumentalei monografii a lui Octavian Bârleas, „reabilitarea" lui Bob a devenit o falsă problemă, omul apărîndu-ne în lumina
unor merite care infirmă de la sine vechile prejudecăţi iscate de cunoscutul conflict cu corifeii Şcolii Ardelene. Supplexul din 1783, pe care Bârlea nu l-a cunoscut, subliniază aceste merite. In al doilea rînd, demersul
lui Ioan Bob, apropiat în timp de marele Supplex Libellus Valachorum
din 1791, e firesc să fi constituit un preambul al acestuia, cel puţin tn
ceea ce priveşte pregătirea episcopului de la Blaj, ca viitor coautor al textului care va sintetiza toate consecinţele supliciste ale unei jumătăţi de
veac şi mai bine.
Nu în ultimă instanţă Supplex Libellusul din 8 noiembrie 1783 atrage
atenţia prin conţinutul său exclusiv cultural. Prin acest fapt, el îşi gă
seşte un loc aparte între operele de primă mînă ale iluminismului românesc, constituindu-se el însuşi într-o sursă generatoare de alte formulări
revendicative în favoarea culturii româneşti din Transilvania.
Se poate considera, deci, că scoaterea documentului la lumină 7 este
un veritabil eveniment al istoriei culturale.
e Vezi nota 1.
' Microglosar de termeni de epocă, existenţi in traducerea românească a
Supplexului: stare <lat. status=clasă socială; porţie canonică <canonica portio
(lat. rnediev.) = suprafaţă de pămînt în folosinţa unei parohii, pentru întreţinerea
preotului (trans. iclejie); stolă, venit stolar <lat. stala (vestmînt sacerdotal) =remuneraţia preotului după oficiile sacre prestate credincioşilor: botezuri, nunţi,
slujbe, inmormintărl; congrua < lat. congruo, -ere (a potrivi, a corespunde) = sw·să
·de existenţă strict necesară pentru preoţi; Exactoratul Provincial = oficiu cu caracter de inspectorat :financiar, contabilitate supremă; Tabla Continuă = instituţie
administrativ-juridică permanentă înfiinţată de Josif lI, pentru fiecare comitat, în
locul tribunalelor :feudale care se întruneau ad-hoc pentru judecarea unui caz. 1n
atribuţiile Tablei Continui intrau şi probleme nejuridice, administrative; şcoli triviale = şcoli elementare de trei clase.
N.B. Traducerea românească a documentului am publicat-o in revista Manuscriptum, XI, 1980, nr. 1, p. 89-104. Dar pină la punerea tn lumină a originalului
latin, lucru care se face cu acest prilej, Supplexul de la 1783 rămînea incă inedit
din punct de vedere ştiinţific.
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AUGUSTISSIMUM IMPERATOREM ET REGEM
APOSTOLICUM HUMILLIMA INSTANTIA JOANNI BABB
EPISCOPI FOGARASIENSIS IN TRANSYLVANIA PRO
OLERI SUI SUBSISTENTIA, ET SCIIOLARUM
NtATIONALIUM ERECTIONE SUPPLICkNTIS
Augustissime Imperator, et Rex Apostolice
Domine Domine Clementissime Benignissime!
Cum qu1v1s status ad promovendam reipublicac felicitatcm concurrcre tcneatur, unus defendendo, alter docendo, tertius nutricndo non ignarus quantum exlnde
Jn mc ctiam, clcrumque dioecesis meae per totam iatac Transylvanlam diffussae
rcsultet obligamen, în me utpote cui Majestas Vestra Sacra(tissl)ma totius cleri in
Transylvania graeco-catholici directionem clementer concredere dignata est. in
meum clerum, cui populum valachicum maximam totius transylvanicac populationis partem efilclentem docere, instltuere, cxcolere, ct a praejudiciis liberare incumbit, non ignarus etiam ab hac tantl populi institutione, et cultura promotionem
agTiculturae, industr\ae, et commerc\i, et prof\ucntis ab\nde '!)ubllcae ielicitatis
maxima in parte dependere, non ignarus porro hanc praetati populi institutlonem,
et culturam, dependentemquc ab illa patrlae fellcitatem slne docto clero, et bonis
scholis obtineri haud unquam posse, non ignarus tandem doctum clerum sine
congrua subsistenţia, quae jam per intcgrum saeculum absque omnifere fructu
ventillatur, bonas vero scholas praesertim trivialcs, normales, nationales, de quibus
praecipue hlc agitur, sine bonis cathechetis, ludimagistris, qui simul ecclesiarum
cantores esse solent, et sine fundo, ex quo erlgantur haberi neutlquam posse;
certus denique de eo etiam, quod ex una parte unlversus dioecesis meae clerus în
Augustam Ma[jes]t[a]tls Vestrae Clementiam, certam suam spem. et fiduciaro collocans ab eventu eorum, quae ego qua primus e clero saeculari in Transylvania denominatus praesul Sacratissimae Ma[jes)t[a]tis Vestrac demisse repraesentanda
habeo, totam suam consolationem, qua hactenus carerc debult, praestoletur, ex
altera vero parte ipse etiam populus tam graeco-catholicus, quam disunitus tamdiu donec ignorans, et inexcultus est, ad omnem auram mutabilis a successu, quem
res meae hlc sunt habiturae ln modernis clrcumstantiis signum quasi et occasionem
seu ad persevcrantlam, et converslonem. seu ad lnconstantiam, defectum, et novas
fermentationes sit assumpturus: Sustineo Majestati Vestrae circa media clerum
mihl concreditum dotandi, et dotationem hanc cum insigni culturae ct institutlonis
populi, publlcique boni detrimento hactenus jam per Saeculum retardatam accelerancii. circa scholas Hem valachicas, quarum erectio jam saepius demnndata aeque
retardatur, advolutum projectum de genu praesentare, eo humillime addito, me
ldeo ln hocce projecto ad scholas etiam, quae primo obtutu politicae potius administratlonis objectum esse, et vix lnfluxum aliqucm ad Ecclesiastica agenda habere
videntur aliquantulum memet extendisse quia lmprimis futura cler! praesertim
ruralis subjecta în illis prima fundamenta ponunt, munerisque mei est de medlis
talia subjecta obtinendi, et praeparandi cogitare, secundo în simil!bus scholis
cathechetae sunt ecclcsiastlcl. et ludimaglstri simul cantores proinde adminlstratio
quoque lllarum politico-ecclesiastico mixta esse solet.
Cum ca, quae in projccto hocce proponerc sustineo, plcrumque in pracviis
ordinationibus regils !undamentum suum habeant, vel unice ab Altissima Clementia depcndeant, proinde înstantias provinclales desuper praevie audire supervacaneum sit, et novae retardationi ansam suppeditaret, dignetur Vestra Majestas Ula
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per aulicas hic instantias, virosque rerum notitlam habentes me etiam audlto in
congruum trutinium summi, et sibi pro clementissima declsione substerni ordinare,
pro qua gratia dum demississime supplico, profunda cum subjectione sum.
Majestatis Vcstrae Sacratisslmae
Vlennae ava novembris 1783
hurnillimus perpetuoque fidelis subditus loannes Bobb m. pria, episcopus
Fogarasiensis in Transilvania .

•
Notum est quantum praejudlciorum eradicatio, et vero lnstitutio populi ad
ejusdem îelicilatem conierat, et quantum exindc in universam monarchiam redundet emolument!.
Paterna Suae Ma(Jes]t[a]tls sollicitudo ad promovendam omnium slbi subjcctorum populorum felicitaLem directa extcndit se ad ultimam usque Transylvaniam.
Inhabitant hanc provinciam diversae nationcs opinlone, et religione inter se
distinctae; duas integrae populationis tertialitatis, ut cuivis eandem provinciam
noscenti obvium est, gens valachica efficit.
Media ad praejudlciorum eradicationcm, ct populi institutlonem, sunt pracprimls: docti parochi, et bonae scholae.
Sub acatholicis principibus ea acatholicis Transylvaniae incolis contigit fortuna, ut et parochi eorum, et scholae, aut bonis lm[m]obillbus, aut summls capitahbus, aut decimis, decimarumque quartis optime dotati fucrint.
Catholici e contra et orientalis ecclcslae sectatores valachi aut plane neglecti,
aut si quos parochi eorum et scholae proventus habuerunt, iis etiam in gratiam
acatholicorum privaţi cxtlterunt.
Naturalis clcmeniia, et acquitas modo regnantis Augustae Domus Austliacac
eum sibi jam a saeculo praefixisse videtur scopum, ut catholici etam, et graeci
ritus incolae antea sub oppressione gementes, necessarlis ad pracjudiciorum eradicationem, et veram populi institutionem medlis, doctis scilicet parochîs, bonisque
scholis provideantur, in quem finem magna exstat copia ordinationum regiarum
ad gubernium exaratarum.
Catholici quldem latini ritus conicolis suis graeci ritus in eo multo feliciores,
quod praecipuas in aula, et provincia dignitates viri e suo gremio gessermt eo rem
dcduxerunt, ut quot, quot numerant parochos omincs utcunque, multos autem bene
dotatos habeant, et quorum adhuc canonica portio deficit, illa e fundo religioso
pedetentim supleatur, scholae vero superiores ut sunt gymnasla, academiae, universitas nullum defectum patiantur, normalcs autem, seu nationales quotidie
erigantur.
~j
Ex hoc progressu non exlgua spes aifulget, ut quemadmodum acatholicorum
proles in scholis ubicunque ipsi existunt introductis sub doctiorum parochorum
lnspectionc in legendo et scribendo principiis item rellglonis, et moribus felicius
educantur, et ad industriam, actlvltatemque praeparantur, ita llla etiam quamvis
respective exigua incolarum Transylvaniae pars romano-catholicl scilicet mox quo
ad educationem succrescentis juventutis acatholicos adaequent, aut superent, et
hoc modo speciem quoque cujusdam superioritatis, quam acatholici hactenus hoc
ln parte sibi non absque causa arrogasse videntur, tollani.
Non affulget adhuc spes ista quoad valachos, quamvis enim gens haec per
totam Transylvaniam, totumque Banatum Temesiensem, et plures Hungariae supcrloris comitatus late difiusa, et totius populationis transylvanicac duas saltem tertialitates efficiens quo magis numero abundat, eo majote, reflexlonem mereatur,
quanto majori ignoratio, pluribusque praejudlciis ignoratiae sequelis obnubilata
est, tanto majori meliorique instltutione indegeat, quanto excellentioribus talentis,
uti compertum est, per naturam dotata habetur, tanto majora ex ipsius institutionc,
agricultura et artes, et cum his publica felicitns caperc posset incrementa ; nihilo16 - Studll
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minus tamen media ipsam excolendl, a praejudlcils liberandi, et pro cultura. artibus, publicoque utilem reddendi non obstantibus tot salutaribus ordinationibus ln
ipso adhuc subsistant cxordio.
Equldem si fors ex una parte oculta quaedam zelotypiae, odium, aut aversatio
ubiquarum in Transylvania nationum, aut religionum si fors natlonalismus QUldam
una fuit e praeclpuis causis hujus retardatlonis integrum saeculum durantis; negari
ex altera parte non potest factis adhuc sub Augustlssima gloriosae reminiscentiae
lmperatrice Regina versus veram philosophlam, et humanitatem gresslbus, facto in
saniorîbus admlnistratîonis publlcae principils progressu lntroducto sub moderno
glorioso regimine medio stabllitae tollerantiae, et concivilitatis inter dlversas ejusdem provinciae nationes et religiones fraterno amore, et mutua dilectione, notltUs
item in re comerciali cujus fundamenta sunt agricultura, et artcs cum vera populi
institutione incrementum sumentes in Transylvania quoque egregie propagatis,
eam in hac provincia quoad modum cogitandi et sentiendi inductam esse revolutionem, ut reliquarum etiam nationum, ac religionum membra, si non omnia, cultlora saltem, et saniorlbus verae phllosophiae, humanltatls publicaeque administrationis principils imbuta profundum concivlum suorum valachorum, quibus patria
tantopere repicta est, ln ignorantia torporem cum ingentl culturae et industriae
detrlmento conjuncturo, non sine vero cordis dolore suspiclant, et ipsorum qua confratrurn (qulbus alloquin son solum tanquam ejusdem principis subditi, ejusdem
patriae fitil, sed etiam per connubla praesertim nobilium valachorurn, quorwn
magna est in principatu copia cum hungarls et vice versa, per affinitates quotidianumque com[m]ercium, et per varlatos relJgionis ritus tantopere conjuncti sunt)
veram institutionem et culturam ex anlmo anhelent, et ad illam sua etiam ex parte
promovendam non nisl occasionem et novum quodam[m]odo a principali causa
impulsum praestolari vldeantur.
Animls tallter dispositis non allud desiderarl videtur quam novus Augustissimi Principis nutus quem pro publicae felicitatis promotione adamussim sequi,
et hoc modo impedimenta illam hactenus tantopere remorantiae hac etiam ex parte
tollere, omnes in publicls dignitatibus, muniisque constituti, principis, patriacque
comodum anhelantes vlri gloriae sibl ducent .
Impedimenta quae hactenus publicam felicitatem hac in parte remorabantur,
sunt: retardata parochiarum in locis valachicis dotatio, et neglecta scholarum
crcctio, sine illa docti parochl habcri nequeunt, sine hîs, et sine scholis institutio
populi nunquam obtinebitur.
Parochiarum dotatlo de qua jam a saeculo agitur, posset fieri 1"" in stolaribus proventibus. et capeciis, 2 40 ln dccimis, et dccimarum quartis, vel vigeslmis,
aut allis beneficiis, quibus hlnc inde aliarum religlonum parochl gaudent, 3 110 in
fundis realibus, 4 10 in summis capitallbus.
Quod 1 ••„
concernit: stolares provenius remedium csset universale parochos
dotandi; ast quld et quantum nune ex hac parte sperari possit, cuivls notum est,
qul modernum gentis valachicac egenum statum noscit. Cum tempore si gcns haec
per institutionem ad industriam et artes colcndas excitabitur, condittonemque suam
meliorare poterit, stolares etiam crcscent proventus; nune tcstanUbus ipsis protocoliis comisslonls in regulatione et restrictione cler! valachici annis 1778 et 1781 in
comitatibus Szoinok Mediocri et Hunyad dclegatae optima loca valachica vix lO
aut 15 fl. stolares proventus important; ex hoc crgo fonte dotatio spcrari non
protest.
Capeciae in ductu B[enlgnissimi] Decret! Regii de a[nno] 1777 26 1• 7 brt• ad
analogiam sedium siculicalium statuminandae, ibi a potiorl praestari solent, ubi
decimac nec fisco, nec dominls terrcstribus penduntur, illae prolnde harum viccs
supplent; In sedibus siculicis sunt illae in usu, et praestantur parochis per suos
auditores, quî alloquin de terrae crcscentiis nihil aliud praestant; ibi proindc
etlam a valachis simili modo suis parochis praestarl possunt, ct canonica horum
portio ibidem in tantum solum modo ex allis medlis suppleri deberet, in quantum
eadcm per illas haud obtineretur, necessari at ergo sua via hunc in !inem faciendae
essent dispositiones; et cum altissimae exstent ordinationes, et signanter b[enignis-
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slmum) rescrlptum leopoldinum de a[nno] 1699 5to ?bris, aliaequc huic consonae
subsecutae orclinationes regiac utpote: b.b. rescripta de a(nno] 1768 19a ?bri• et
de a[nnoJ 1774 2" et 21 augusti quae praecipiunt, ut ubi decimae, aut earum quartae parochis pracstanlur, rcccptarum rellgionum lncolae suis duntaxat parochis.
iilas praestent; capcciae vero, ut supra dictum est, decimarum vices subeant, orilinandum simul esset, ut si hactenus valachi capccias ubi illae in usu faerunt, aliarum rcUgionum ministris fors pracstiterunt, eos de inceps suis parochis praestcnt.
Quo ad 2dum: Decimac vel decimarum quartae praestari solent ln Fundo
Regio, et in aliis etiam quibusdam provinciae locis, parochis reccptarum religlonum; hinc lnde praest.aniur etiam vigcslmae ut in Magyar :E:gen. Quamvis ordinationcs regiae, ut paulo ante dictum est, expresse deciderint et injungant, ut
rcceptarum religionum lncolae suis parochis, ct non aliarum religionum ministris
decimas vei harum quartas praestent; parochl tamen graeco-cathollci, qui aliqhn
etiam de lege articulari omnibus iis juribus, et beneficiis, quibus aliarum religionum receptarum parochi et ministrl gaudent, frui debent, non obstante hac lege
et dictis ordlnationibus hactcnus a praefato beneficia declmas, aut harum quarias,
vei vigesimas a suis parochianis percipiendi cxclusi fuerunt, imo hinc inde cogcbantur hodicque coguniur ipsl etiam illas alienae religionis ministris penderc.
Fundamcntum, ex quo minisiri illi tam lcgem, quam ordlnationes regias c ludunt, collocant, in praetensis lltterls donationalibus; cum tamen hae ctiam si extarent, non pcrsonis coUatae fucrint, secus ad lllarum prolcs et gencratloncs, haeredes devolutac fujssent, sed potius ministerio datae cxtiterlnt proinde ad successores
in min!sterio locali devolvi dcbcant, dummodo receptam aliquam religionem succcssores illi proilteantur qui, aliunde per lltteras lllos donationalcs a successionc ln
beneficiis nec exclusi sunt, ncc excludi poterant, qui enim succedit in onere, succedere dcbet ciiam ln beneficia, ct cum hinc ipsi fundamenta {quod nimirum collationes iliac ministerio ct non pcrsonae faclac îuerint) tam b[cnlgnissimac] iliac ordinationes de decimis, et harum quartis per recepiarum religionum incolas proprils, ct
non alicnac religionis ministris pendendis, quam etiam dccisioncs rcgiae in hujusmodi causis editac, dispositionesque gubcrnialcs quoad evcnimentcs particulares casus
factae innitantur, unde romano-catholici parochi ubique, ubi, hujusmodi decimae velquartae in usu sunt, lllas a suis auditoribus percipiunt; hinc ordlnationes illae
altlsslme quoad parochos graeco-catholicos nondum effectui manclpatac denuo
renovandae et effective earum cxecutioni lnsistendum esset; ep[lsco]po autem injungendum, ut sl gcnerales faclendae dispositiones hlnc inde eifectu !rustrarentur,
specialcs hos casus suls instantiis pro correctione, et procurando effectu statim
rcmonstret.
Ex fundament! ejusdem legis articulares, pracfatarumque ordinatlonum idctn
ordinandum esset ctiam quoad alio beneficia, quibus aliarum religionum ministri
hlnc inde gaudent, ut sunt in aliquibus locis jus unum, alterumque vas vini privative cducillandi, et similia.
Cum autem permulta lnveniantur loca valachlca dlsunitae rellgionl adducto
quorum incolae dccimas, vei decimarum quartas aut fors etiam capecias alienae
rcligionis mlnistris praestant, his autem illae ex sensu et am praemcntionatarum
ordinatlonum eo minus competere dlgnoscantur, cum nullum ejusmodi disunltis hominibus rninisterium pracstent, sed absque ullo labore domos duntaxat suos, quas
în ejusmodl locis absque ullo suae religlonis auditore habent, desidlosl lnhabltent,
l't fructus alicnac lndustrae inutiliter consurn[m]ant; ipsi autem disuniti sacerdotcs
rum r<'ligioncm duntaxat tolcratam, et lege haud receptam proflteantur, ab, ejusmodi beneficlorwn fruiilone excludantur: ab altissima clement.la, et aequitatc alienum haud esset, si ex consideratione defectus mcdiorum, unde parochi graecocatholicl dotarl possint, ex rc.flexione item, quod per horum dotationem lnstitutio
ln morlbus, ac rcllgionis princlpiis et cultura populi valachlci de die ln diem magis
cxtcndcndo, et ad tales etiam disunitos sensim propaganda sit, ejusmodi etiam
dccimac vel harum quantae per disunltos ministris aliorum rellgionum pendi
solitae pro fundo dotationis clcri graeco-catbolici adslgnarentur, ac proveniuum inde
resultantium admlnistratio, et inter parochias in Fundo Regia subdivlslo cp(isco]po,
16*
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aut alteri per eundem deslgnando erga rationes ponendas concrederetur; hoc modo
tieret, ut nec intentio principis frustraretur, nec proventus publici inutiliter consum{m]erentur; quo super necessariae pariter fieri deberent dispo[si]tiones.
attinet: ubi capeciae, et decimae, decimarumque quartae, vel
Quod 3 tium
alia beneficia in praemissis denotata, aut insufficieotem, aut plane nullam supeditarent parochis subsistentiam, ibi ad sup(p]lendwn vel in toto vel în parte defectum, recursus fieri debedit ad frundos reales; ordinandum ergo esset quoad sedes
s iculicales, et Terram Regiam respectivis officialibus, ut cointelligenter cum
ep[isco]po, vel ejus delegatis defectum eruant, et eum a proportione e fundis realibus suppleant.
Cum autem în comitatibus omnes et integrae decimae exceptis quibusdam
hinc inde locis vel fisco, vel dominis terrestribus pendantur, et capeciae, qui decimarum vices subeunt, ibidem nec dum in usu sint, nec introduci propter miserum
plebis statum et paupertatem possent; nihil ibi restat aliud quam ad fundos reales
recursum sumere.
Non paucae adsunt ordinationes
Augustisslmorum Principum Leopoldi,
Josephi I, Caroll VI, et Mariae Theresiae, quae possessoribus locorum injungunt, ut
parochls graeco-catholicis portionem canonicam, si alia media desint, in fundis realibus assignent. Non defuerunt quidem complures praesertim majorum bonorum
possessores aequitate rei, etcompetente regiis mandatis reverentia ducti ejusmodi
fundos parochis, et ecclesiis graeco-catholicis aniiquiorlbus adhuc temporibus excindere, et per hoc subditis suis, quorum ipsl utilitates, commodaque temporalia copere
solebant, de spirituali consolatione, et institutione paterne prospicere; cum tamen negotium hoc possessoribus commissum non nisi in quibusdam particularibus locis,
qui bus nimirum sors cultiores, magisque perspicaces, et subditorum suorum comodi,
et resultantis exinde proprii emolumenti, publicaeque felicitatis studiosiores adsignaverat dominos terrestres, aliquem progressum faciebat, Jn genere vero illud
neglectum jacebat, et multis difficultatibus involvebatur; hinc novis opus erat
ordinationibus, quae turn etiam, cum emanarunt ad praevertendas, in quantum
possibile difficultates a possessoribus obmotas, eo proprlus directae erant, ut
congrua clero graeco~catholico in fundis realibus subsistentia per officiales circulorum e terrenis comunibus assignatur, ordinationes haec diversis vicibus repetitae
fuerunt, sed praesertim annis 1773, 2oa octobris, 1774, '24to 7hris et 1777, 14to
aprilis, dum nempe generaliter ordinatum fuit, ut omnes fundi comunes domibus
adfigantur, et contributioni subjiciantur, ita tamen, ut prius ex iisdem fundis comunibus, utpote agrls, pratls, sylvis receptarum religionum parochis, ecclesils, et
ludi-maglstris congruo dotatio, ubi deficent, exscindatur.
Ordinationes istae publicatae fuerunt in toto principatu, vix tamen alicubi
quoad clerum graeco-catbolicum effectui mancipatae, nulla enim ad illum habita
reflexione in permultis locis terrena comunia subdivisa, et partim domibus incolarum affixo, tabellisque tributariis illata, pai·tim allodialibus dominorum terrestrium
aggregata fuerunt; imo a ternpore ultimae revolutionis religiosae in natione valachica in multis locis, sed praesertim ubi parochiani ad disunionem deficerunt,
fundi parochiales, et ecclesiastici anterloribus adhuc temporibus excissi, vel per
deficientes ipsos, vel per dominos terrestres a paroc-his in unione perseverantibus
erepti fuerunt, et hi ad ep[isco]pum pro asslgnanda ipsis alia Parochia inviati;
quod ipsum nodie quoque hinc inde usu venire solet.
Roc modo non tantum hujusmodi parochi si nulla ipsis alia parochia statlm
adsignarl possit una cum suis prolibus et tota famillae omnibus vitae mediis destituuntur, sed pro casu etiam quo ejusmodi loco cum tempore denuo ad unionem
redirent, dotatio assignandi tune ipsis parochi uniti novis difficultatlbus involvitur.
1mo His ita constitutis ordinandum esset denuo ut ubi adhuc terrena comunia
indivisa essent, congrua pro clero graeco-catholico ex illis absque ulteriori mora
exscindatur.
2do Ubi autem comunes Iundi cum exclusione praedicti cleri inter incolas
l?co.r~ subdivisi vel per possessores occupati essent, ibi tales dlvisio, vel occupat1s m1tetur, et congrua pro clero exscindatur, tanto magis cum notum sit in ali-
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quibus locis talem subdivlsionem et occupatlonem post publicationem ordinationum de subsistentia dicti cleri ex ejusmodi fundis exscindenda editarum foclam essc,
in pluribus locis vero eandem quldem ante talem in provincia publicationem, sed
tamen postquam Augusta Aula suam eatenus jaru edidissct rcsolutionem, et conscquenter hae saltem sub manu in provinciae innotuisset propier proprium dominorum terrestrium intercssc cum elusione altlssimae intentlonis institutam fuisse. Scd
etiam si de tali altisslma resolutione nihil constitisset, dum illi fundi subdivisi vel
occupati fuerunt, extnbant iamen antiquae Leopoldi, et Josephi I. ordinationes de
dotatione dlcto clcro in fundis assignanda, et hae saltem subdivisionem ct occupalionem illam cum exclusione toties fati cleri factam irritam reddunt.
3t1o Ubi vero parochiani ab unione dcfecerunt parocho ipso pcrsevcrante,
ibl fundi parochiales, sl adessent, juxta praeexistentes ordinationes penes ipsum
parochum relinquendl saltem tandiu, donec ipse ad aliam parochiam applicari
posset; quod si et parochus ipse deficeret, vel ad aliam parochiam disponeretur,
pro tali casu iidcm fundi vel medio arendae, vei alia meUori ratione eodusque
adminlstrandi donec talis pagus cum tempore denuo unioncm amplecteretur, et
interea proventus sinllium fundorum pro supplemento dotatlonis ad cassam parochorum graeci ritus catholicorum inferendi essent, et in horum conformitate congrua etiam disponenda forent.
Quod denlque 4 turu concemlt: si projectata in praecedentibus modalitate,
id est e stolaribus proventibus capeciis decimis, decimarumque quartis aut vigesimis, et e fundis reallbus convemens cleri graeco-catholici dotatlo obtineri necdum
posset, tune recursus fieri debet ad sum[m]as capitales, ita ut defectus vel in parte
vei in toto ex his suppleatur.
Notum vero esse, praefatum clerum summas capitales pro ipso solo destinatas
nullas, proinde nec reditus inde provenientes habere, nisi forte pro talibus intelllgi
velint 494 illi floreni, qui e proventibus seminarii Balasfalvensis deductis expensis
annuatim resultant, qui tamcn, nlsl per sumptus itinerarios clericorum Budam vel
Vlennam ascendentium exhaurirentur, aut etiam in intcrtenimentum eorundem
abinde redeuntium, et aliquanto tempore pro condiscendo ritu penes cathedram
com[m]orantium impenderentur, potius in auctionem fund! scminarialis ad qem
pertinent, et qui alioquin exiguus est; necessarium ergo erit recursum sumerc ad
summam illam capitalem, quam Augustissimal' quondam Imperatricis Regina<' pia
liberalltas pro lncremento religionis catholicae utriusque ritus latini scilicet ct
graeci destinare dignata fuit, ad fundum utpote lusitanlcum.
Lumine verae phllosophlae in Transylvanlam quoque penetrante, spiritu genuinae christianitatis, et profluente exinde mutus ac fraterno amore juxta patcrnam Augustissimi nune Gioriosae regnantis Principis desiderium non tantum interlives. ritu solum distlnctos, în dogmate tamcn convenientes, vcrum etiam inter
<:Onfrates dogmate differentes feliciter stabilito, sperare licet, venerabilem clerum
latini ritus confratri clero graeco-catholico congruentem participationem pracindigitati Fundi tanto lubentius et promptius oblaturum, quo melius ipsi quoque hujus
indigentia nota est, et quo magis cjusdem zelus ad promovcndum publicam patriae
fellcitatem ex institutlone et cultura tam copiosi populi per melius dotatos lpsius
parochos asscquenda provenimentem de die in diem lnnotescit.
Cum autem pro hic et nune stante etiam hac cleri romano-catholici ergo
graeco-catholicum fraterna propenslone adaequata illa fundi lusitanici participatio
eo minus locum habcre posslt, quod reditus exinde proveniente jam fixas majori
in parte suos aquisiverit destinationes inter quas est etiam supplementum portionis
canonicae parochi graeco-catholici Tapânfalvensis ante duos circiter annos ex
praecitato fundo assignatum, hae autem destinationes sine ingratls sequells varlati
nequeant; hinc benigna quoad hoc momentum determinatio eo duntaxat nun.c
edenda esset, ut provcntus saltem illl qui deductls jam fixis erogationlbus annuatim supernatant, et quorum quantitas per concementes buchalterias facile erui
poterlt, in aliquale supplementum dotationis cleri graeco-catholici suppeditentur.
Hac supematantiae participatione hic et nune contentari debebit clcrus graecocathollcus, cujus summa quoad obtinendam in parato quoque aere aliquam dota-
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tionem necessitas cuivis ob oculos cadit, qui aliquarum saltem archidiaconorum de
conservata in ultimis reliogiosis disturbiis tranquillitate publlcae bene meritorum
afflictam conditionem, qui item junioris cleri c seminarils Viennensi, Budensi, et
Balasfalvensi quotannls exeuntis desolatam staturo volante saltem consideraverit
obtutu.
Illi amplis eparchiis, seu tractibus curae lpsorum concreditis onerali in rebus
o!Cicil diversisque com[m]issionibus a tabulis continuis, et ep[isco]po, aut cjus vica-,
rls, acceptls fere continuo hlnc lnde itlnerari, expensns e propriis facere, ct oeconomiam, si quam habent, domesticam penitus negligere coguntur, unde necessario
egestas sequi, egestatem despectus personae officil, et rcligionis comit.ari. ex his
vcro omnibus communis in clerum populumque desolatio derivari dcbet; praeprimis
ergo necessarium est, ut hls pro personali subslstentia, officit, et rcligionis decor<?
aliquod in parato aere sublcvamcn adferatur.
Clerici e praedictis fundationibus ad dioecesim revcrtentcs, si ab parochias
disponantur, vel ibi inveniunt aliquos fundos parochiales, vel nullos, sl aliquos
inveniunt, lllos colerc sine requisitis supellectllibus nequeunt, ad hoc procurande>
sumptus rcquiruntur, quos ipsis studium theologiae in colegiis cxtcris haudquaquam sup[p]editavit; is ergo saltem pro primis requlsitis sumptus paratl assignari
dcbent; si vcro aut nullos. aut insufficientes invcniant funclos tune ipsorum congrua,
vel in toto, vel ln parte tnndiu in paratis suppeditari debet, donec de convenient~
dotatione în fundls assignandis, aut aliis mcdiis provideri poterit.
Cum vero hactenus defuerit fundus, ex quo intcrimalia haec adjecta suppleri,
aut in locls illls, ubi dotatio, nec ex capeciis, nec ex decimls earumque quartis,
ncc ex terrenis ob totalem defectum horum mediorum obtineri posse speratur, lpsa
congrua pro continuo assignarl potuisset, imo illi etiam 75 floreni, qui clericis
graeco-cathollcis ex CollegJo Pazmancano et Semlnarls ad S. Barbaram exeantibus
pro primo supellectill per duos annos praestabantur, ante unum alterumque annum
cessaverlnt; Hinc factum est, ut hucdum ex clericls e iundationlbus ad dioecesim
sat amplo numero reversls vix duo vel tres, ilque sat misere ad parochlas applicari potuerint, reliqui cum summo institutlonis populi retardatione hinc lnde desolati latitarc, ct dotationem suam praestolâri debcnt.
Ob has ergo graves, et urgentcs causas ordinandum esset, ut buchaltcriae
supernatanteam praedicti fundi lndilate eruant, eruta vero in praedlctas cleri
graeco-cathollci necessitates statim assignetur et siv Augusta Gloriosae Rcminiscentiae Imperatricis Reginae intentlo et voluntas de fundo religioso seu lusltanic0 ad
incrementum religionls catholicae utriusque rltus convertendo allqua saltem in
parte effectum suum consequatur.
Hacc erant media, quae pro dotationc parochorum graeci ritus catholicorum
proponi poterant, et quae etiam de dotandls a proportionc ipsls ecclestis, et cantoribus seu ludl-magistris, ac aedltuis intelligend a erunt.
Cum autem ordinationes dcsuper cxarandae ad analogiam eorum, quae pel"
integrum saeculum exaratae sunt, vel nullum, vel exiguum effectum sortiturae
providentur, nisl eatenus etlam congrua et efficacia adhibcantur media; hoc ctiam.
in parte necessariae fieri debebunt provisiones.
Hactenus ordinatlones aulicae ln negotio subsistentlae cleri exaratac intlmabantur Gubernio, et ep[isco]po, vel medio gubernii comlssioni in publico ecclcsiasticls, et ep[isco]po, per hos autem suis subalternis, cum vero et Gubernium, et
praefata com[mJlssio, ct ipse quoque ep[isco]pus plurimis aliis ncgotiis continuo
occuparl solcant, ordinationum ad subaltcrnos exaratarum effectus vix unquarn
adurgeri poterat, hinc ille non nisi rarius bine i nde, ubi circulorum officiales vel
catholici erant, vcl majorc-m animi benevolentiam, et promplitudincm praesefcrebant, ubi itcm officiales eccleslastici actlviores. doctiorcs, et rerum gerendarum
magis periil erant, obtinebatur, ln rcliquis Yero locis ordinatlones regiae vel ob
dcfectum exactioris superattentlonis, vel ob ignoviam, animi averslonem, aut impcritiam subalternorum manebant, manentque hodiedum oblivione conscpultae.
Ad praepedlendas pro !uturo simlles maximo cum institutlonis populi proinde
publicac felicitatls detrimcnto conjunctas inconvenientias tam ex parte politico,
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quam ecclesiastico efficaces faclendae essent provtsrones, ex parte quidem politica
spccialitcr ordinanda esset Cibinii comisslo, quae istud dotationis negotium cujus
r••tardatio cum non exiguo publici detrimento conjuncta tantas hactenus supcrlorlbus etiam dicasteriis facessivit molestlas, pro gravitate rei in filo pertractaret,
juxta praestabilitas jam, et hac etiam oc[c]asionae stabiliendas regulas procederet,
ordinationum effectul lnvlgilaret, apud Icgniores subalternos illarum complemenmm serio adurgeret, protocollo sessionum suarum singulo mense bis, ter, aut quater
pro confluentium objcctorum exigentio, cclcbrandarum ad Augustum Thronum
promoveret statis temporlbus.
Et cum dotatio haec ad omnia loco prlncipatus proinde ctiam camerallo et
militario extendenda sit, ipsa rel natura exlgit, ut comlsslo haec ex indivlduls
poUtlcls, cameralibus, ci militaribus mixta sit; cum praeterea in eodem principatu
acathollci etiam cler! ncgotla pro diversitate rcligionis in dlstinctis supremis consistorlis Cibinil assldente semper uno vel pluribus eccleslastlcis viris pertractentur;
1d saltem quoad graeco-cathollcos hac in parte dlsponendum esset, un praefatae
comissioni, cujus praecipua membra alloquin Jn defectu graeco-catholicorum ex
romano-catholicis constare debebunt, unus adminus vel duo graeci ritus catholici
eccleslastici in rebus gcrendis versat!, ct a doctrina, animi moderatione, et experlcntia comendabills penes assignandum lpsis ex supernotantia fundi lusitanici, vel
ex allo fundo 500 fl. salariwn assidere posslnt, qui de statu cleri et necessltatlbus
objectisque ex ipso ritu profluentibus necessarias informationes statim praebere,
el in laboribus allos comlssionis referentes :Cors pluribus aliis negotiis obrutos
sublevare possint.
llaec comissio posset celebrari sub praesidio Thesaurarii Regii, qui alioquin
in Gubcmio etiam qua primus consiliarlus lntermiale praesidium gerit, assidentes
ex parte Gubernii possent esse iidem consiliarii, qui Comisslonl Catholicae assidere
soient. quibus adjungendus unus ex parte Thesaurariatus, ct alter ex parte Supremo
Annorum Praefecturae.
Hls politicis provislonibus necessario accedere debercnt ecclesiasticae sine
quarum cooperationc illae praefixum flnem vix, ac ne vix quidem assequcntur.
Ex parte eccleslastico ideo hactenus ordinationum regJarum in substrato dotationls negotic editarum effectus retardabatur, quia imprlmis doctorum în clero
virorum qui in rebus gerendis versati essent, exiguus erat numerus; rcs crgo per
subalternos officlales cler! apud tabulas continuas, et maglstratus nec bene proponcbantur, nec recte promovebantur, quin ctiam saepius negllgebantur; dein tam
apud subalternos, quam etiam eminentiores cler! officialcs res interdum confuse,
ct disordinate pertractabantur, et fors aliquando animl ctiam motibus latior via
pandcbatur.
IIis defectibus mcdela nune maxima in parte allata est, dum numerus doctlorum, et qualificatorum in clero subjcctorum jam utcunquc auctus habctur et ln
dics magis, magisquc augctur; restat proindc, ut ex parte duntaxat praepositorum
cieri ordo inter subalternos introducatur, ct norma agendi, et in negotiis proccdendi praescribatur.
Hunc in finem, cum aliunde notum sit ep[isco]pum ipsum ln tam vasta d ioccesl ubique praesentia sua adesse, et omnia propriis viribus perficere non p osse,
ct idcirco Augustissima quondam Imperatrix Regina allum adhuc ep[isco]patum
gracco-catholicum versus Bisztricium cxigcre intendisset, ercctio tamen haec ob
defectum duntaxat !undi, unde novus cp[lsco]patus dotari potuisset, intermissa,
ct ad fellciora tempera dilata fuerit; nccessarium omnino est, ut ex excmlnentioribus in clero vîris a doctrina, bonisquc animi qualitatibus magis notis ac rerum
gcrcndarum peritis quatuor saltem, aut quinque in principatu constituantur decani,
seu vicarii foranei, quorum esset in rebus dotationem cler! concernentibus subalternos archidlaconos, et parochos quid qualiterque agere, et prO<'edere debeant, instrucrc, cum officialibus politicis cointelllgentiam fovere, necesariosque remonstrationes tam his, quam supcrioribus instantiis alacriter exhlberc, negotic sibi comlssa
in criectum deducere, et super omnibus agendis protocolla ducere, ep[lsco]po
mcnstruatim eum in fincm exhibenda, ut irrcpentes fors quocunque ex defectu
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errores corrigi devialiones a recto tramite ad justum ordlnem reduci, et omnia aci
praefixum scopum assequendum dirlgi queant.
Cum autem praevldere sit hujusmodi decanos officio suo occupatos procurandis.
rebus domesticis vix superfluum aliquod tempus habituros, et maxima in parte
hinc inde in exequendis rebus sibi comissls distinendos fore; necessarium erit
ipsis quoque saltem 400 florenorum salarium in parato aere ex praeindigitato fundolusltanlco assignare, ut hoc modo retardatio negotiorum secus non sine fundamento prometuenda hac quoque ex parte praepediatur.
His provisionibus quoad cooperantes off[icia]les politicos et ecclesiasticos
praemissis descendendum esset ad ipsam modalitatem 1n negotio dotatlonis procedendi stabiliendam.
Hactemus prout petito, et repraesentationes ep[isco]porum circa dotationem
clcri plerumque generales erant, ita ordinationes etiam aulicae, et gubernlales
desuper exaratae in generallbus consistebant, unde tot conscriptlones univers! in
tota provincia cleri, et proventuum, ex quibuscunque fundis penes ipsum reperiblllbus profeuentlum demandatae, et identidem institutae; ex gencralibus his conscriptionibus intentio quidem erat, et numerum parochorum, et ipsorum proventus eum in finem eruere, ut ubi superflui essent parochi ad justam proportionem
seu ad mensuram neccssitatis corum numerus redlgatur, ut sic lllorum, qui n eccssarii essc reperirentur, congrua dotatio figatur, et eveniens vel in parte vei in
toto deiectus redintegretur; quia tamen dum hae conscriptioncs peragebantur,
nunquam simul de mediis intcntum flnem assequendl provisio flebat, ldest, pre>
diversitate locorum fundi ex quibus emergens defectus suppleri potulsset, haud
exquirebantur, prout videre est etiam ex protocollis conscriptionis ln cornitatibus
Szolnok Mediocri, et Hunyad peractae, ubi parochorum numerus duntaxat modcrnus et futurus ad quem scilicet reduci deberet una cum actuallbus proventibus
adnotatus conspicitur, media vero ex quibus defectus congruae suppleri posset, ncc
exquisita ln locis nec projectata reperiunutur, unde factum est, ut omnes ejusmodi
conscriptiones in ingentio volumina excrescentes superioribus Instantiis ingentes.
duntaxat molestias dum revideri debuerunt, ct perdictionem temporis causaverlnt,
et post plurium annorum ln revisione insumptorum decursum ad assequendum
scopum plane lnutiles repertae fuerint.
Hinc ergo cum praeterita satis dcmonstrent, gcneralem illam dotatlonem ad
simul et semel vel nunquam vcl seram duntaxat posteritatem asscqui posse, retardatio autem tam magni, et urgentis moment! cum publicae felicitatis retardationearcte nimis connexa sit; plurimum interest reipublicae, eam sequi modalitatem.
ut altisslma intentione circa clerum graeco-catholicum pro diversitate locorum ex
capeciis, declmis, vel decimarum quartis, aut vigeslmis, aliique hinc inde repcribilibus beneficiis, item ex fundis realibus seu agris, faenetis, sylvis, vineis, ut ln
praernissis projectatum est, dotandum tam circulls, quam clero ln generalibus
praevie intimata, parochl illi, quorum congrua seu in parte, seu ln toto deficeret,
semet eatcnus foraneis illis vlcariis, seu decanis, quorum paulo ante mentio facta
est, lnsinuent, et per hos illorum preces concernentibus tabulis continuis aut magistratibus in serie prout ad ipsos pervenirint, repraesententur, hac autem politicae
jurisdictiones unum vel duos comissarios exmittant, qui una cum repraesentante
vicario foraneo, aut sl fors iste praepeditur, cum archidiacono districtuali, si hlcce
ad rem gerendam habilis reperiretur ad faciem loci exirent, ibldemque insimul.
limo Parochianorum numerum Jn genere adnotarent, et a proportione hujus
necessarium in loco parochorum numerum juxta praevigentes altissimas ordinationes pro 100 exempli gratia farniliis unum parochum cum capellano, cantore et
aedituo dctermlnantes flgcrent, superfluos parochos reducerent, et hos interea donec
aliorsum disponi possent pro cantoribus, aut aedituis destinarent.
2do Postquam necessarius parochorum et coadjutorum numerus figeretur,
unlus cujus vis congrua quae ipsi pro diversitate locorum juxta altisslmas ordinationes 1n locis eg. majorlbus 300 fl. in mlnoribus 200 fl. vel 150 fl. dotationem
praeseribentes determina retur.
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3uo Congrua taliter praevie determinata erueretur, et ·ori ~r· riber<'tll r quid,
quantumque quivls ejusmodi parochus, aut capellanus habit, et possidet; quo facto
eveniet aut superiluitas, aut defectus ln parte vel toto, quod utrumquc adnotandum erit.
4to Defectu tallter eruto descendendum erlt ad exquircn a m<'dio. m I•• ille
sup[p]leri posset, et quidem pro diversitate locorum ad capecias ve' dccimn'l, aliaque beneficlae in superioribus projectata, ubl autem ex his congruo S<' 1 in toto
exscindi, seu in parte sup{p]leri nequiret, ibdime id ipsum ex fundis imprimis comunibus agris scilicet pratis, faenetis, sylvis, praestandum ~sset, s1 ''"rv n
am
jam subdivisi vei per possessores occupati essent, subdivlsio haec vcl occup"'tio în
praejudiclum bonl publici ex dotatlone parochorum resultant s Ia ·to per ta!.>ulae
continuas vei maglstratus sl pagenses, aut possessores allo modo de congru statim
haud provlderent, initetur, et conveniens dotatio hoc modo exclndatur, sl vero
fundi com(m]unes non existerent, et nec praevlc subdivisl aut occupati cssl'nt. tune
ipsi possessores (qul subdltls suis de Consolatlone spirituali sine qua subsistere
nequeunt, providere obligantur) et în parte fors etiam parochl'ini co invlandi, et
renitentes per tabulas continuas compellendi essent, ut e fundis proprlis p ortionem
canonicam exscindant vel hanc alio modo, utpote in deputatis naturalibus, aut
paratis pecuniis sup[p]leant, ubi vero nec capeciae, nec decimae vel decimarum
quartae aut vigeslmae, alioque beneficia quibus aliorum rcligionum parochi fruuntur, et nec fundl rcperircntur, ibi conveniens dotatio in parato aere in quantum
fieri posset, per parochianos praestando, si autem ld quod parochiani praestare
possent, congruam haud adacquaret, e supernatantia fundi lusitanici in praemissis
projectata suppeditetur.
5to Postquam media ex quibus defectus congraac seu in toto seu in parte
semet exerens sup[p]leri posset exqaislta, et pro diversitate locorum diversa inventa
!uerint, per eosdem comissarios politicos, et ecclesiasticos formale de superdotationis instrumentam statim conficiendam erit in quo quantitas capeciarum per
quemvis parochianum praestandarum, vei decirnarum aut decimalium qvartarum,
vei vigesimarum aUorumque beneficlorum, vei quantitas fundorum agrorum utpote,
facnetorum, sylvarum, vinearum una cum dcscriptione localitatis horum fundorum
acurate consignetur, et instrumentum taliter confectum per comissarios tam politicos, quam ecclesiasticos, per possessores, item concernentes parochos, et judicem
unumve juratum, vel notarium comunitatis subscribetur; cujus unum originale
exemplar parocho, alteram comunitatl, tertiam tabulae continuae, vel magistratul
consignandum, aathcntica vero ipsius copia una comissioni in negotio dotationis
ordinatae, altera cp(isco]po transponenda erit; si vero quoad determinanda, et
exscindenda illa media dotationis hlnc inde diUicultates semet exererent, quae per
comissarlos nullo modo in loco supcrarl possent, illae pro medela tabulis continuis,
magistratibus, et ep[lsco]po, sl vero nec per hos superariquirent, dictae comissioni,
et per hanc Gubernie remonstrandae, et si nec a Gubernlo medcla adferri posset,
Augustisslmo Throno repraesentandae cssent.
Hac modalitate et desiderata dotatio jam per saeculum procrastinata acceleraretur, et superfluus parochorum numeros ad simul et semel restringeretur, ac
adjustam mensuram reduceretur, et publica etlam fellcitas per subsequentem
populi instltutionem et culturam promoveretur.
Cum autem ad populi institutionem, et culturam praeter convenientem cleri
dotationem sine qua docu parochi ad institutionem p opuli necessaril haberi
ncqueunl, scholae etiam tam triviales seu natlonales quam superiores seu gymnasla requlrantur. Ad promovendam patriae fellcitatem plurimum conducet, quoad
hoc etiam momentum congruos facere dispositiones.
Notum est duas populalionis tertialltes in Transylvania ex valachis consistere,
proinde sine illorum cooperatione industriam et comercium ibidem nunquam magnos progrcssus facere posse, ipsorum autem cooperatloncm sine institutione et
cultura aut nullam, aut nimis debilem esse debere.
Inter prima fundamenta culturae et institutionis numerantur etiam scholae
ln quibus clarae rerum notiones aqulruntur et praejudicia eradicantur.
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Scholas superiores seu gymnasia valachi in Transylvania quamvis multitudine omnes alios ibi nationes supercnt, nulla habent praeter Balasfalvense; dantur
q uldem in principatu apud reliquas nationcs gymnasla sufficientia quae illi quoque
fr<'ttuentare possent, scd notum est quam tenere ipsi suac religioni et suo ritui
pracsertim donec rudiores sunt, inhaereant, et quantoperc scholas seu catholicas,
seu acatholicas hor[r)eant ex metu illo, ne proles ipsorum ibidem educatae rcligion em aut ritum cum tempore mutent; metus iste per quotldiana cxempla magis
adhuc crescit, duro oculis suis cernunt, magnam copiam jU\·enum e suo nation·~
scholas catholicorum frequcntantem, et nonnullos eorum aut ritum romano-catholicum amplectl, aut religionem reformatam assumerc, vel jam prioribus temporibus
amplexos csse, et assumpsisse, ita ut non rara sint cxempla, ubi ex eadem familia
una linea vel saepe unus frater Romano-catholicum ritum, altera linea vel frater
graeco-catholicum, tertio reformata religionem, prout nempe în his vel illls scholis
educationem acceperent et quarta non unitam sectam pro:Citcatur.
IIuic metui per erectlonem plurium gymnasiorum gracco-cathollcorum medelam adferre diificile est, cum fundus ex quo expenso eo necessariae supeditari
possent, diificulter invenirl queat; interim baro ab Enzenberg Secundae Lcgionis
Valachicae antea colonellus projectaverat pro valachis unum adhuc gymnasium
Naszodinl, et iundum etiam ad ejus erecUonem ncccssarium indigetaverat et <'Um
ep[isco)po adhuc Athanasio Rednik cointelligentiam eatenus foverat; negotium hoc
nune reassum[m]i, ct cointeliigenter cum ejatc statu militari, ct ep(isco]po pertractari, et ad finem deduci posset, ex quo in dictam legionem per culturam populi
exlmium r edundaret cmolumentum, ct vicini ctiam circuli, ut sunt comitatus Doboka,
Szolnok Interior et Mediocrls, districtus !tem Kăvllr, et comitatus Maramorus in
quibus tanta est copia etiam nobilium valachorum, magnam sentirent utllitatem.
et ab inslgni quem nune plerique hi circuli experiuntur, defectu subjectorum ad
publicam administrationem habilium liberarentur.
Hoc gymnasium cum lilo, quod Balasfalvae est pro ejusmodl valachls, qui
filios suos ad gymnaslo alJarum rellgionum ex praealegato metu mittere n olunt,
interim suiiiceret; caeteram cum nobilium valachorum in Transylvania tanta sit
copia, ut saltem in comitatlbus dlmidlctatem totius nobilitatis efficiat, plerumque
tamen in desolato ruditatls, et egestatis statu gemat, et multi inter illos, et alios
etiam honoratiores valachos praescrtim graeco-catholicos proles suos (superate>
eodem meta) ad gymnasia quoque romano-canholica mitterent, nisi sumptibus pro
illarum intertentlone requlsltis destltuerentur; hinc ordinandum esset ad sua loca.
ut cum tanta gens a clujus cultura publicae fellcitatis promotio pendet reflexionem
omnlno mereatur, 1n seminarys et fundationibus saltem tertia alumnorum pars ex
valachis assumantur tanto magis, cum aliarum nationum nobilitas pro qua alioquin
duo tertialltates fundationum manerent, plerumque opulentlor sit, quam valachica,
proinde proles etiam suos c proprlis medlis penes gymnasia facilius intcrtenere
posslt.
Quod demum concernlt scholas triviales et nationales, et normales, in quibus
praecipuum consistlt fundamentum excitandae industrlae et comercii; ante septem
vel octo annos ordinatum fucrat ab Augusta Aula, ut pro valachis quatuor saltem.
erigantur scholae normales principales: Balasfalvae scilicet, ln Haczeg, in Fogaras.
et in comitatu Szolnok Mediocri, ex his una saltem rccenter erecta est Balasfalvaccum duobus tantum magistris et cathechela, ubi tamen in plerisquc aliis scholis
princlpalibus tres solent esse magistri, Balasfalvae eo magis necessarius est inteqer
magistrorum numerus, cum illi rellquos trivialium, ct normalium scholarum valachicarum ludi-magistros praeparare dcbeant, et propter hos labores salarium quoque
ipsorum alils sibi sirnllibus magis approportlonandum, et cathechetac etiam aliquod
salariorum tanto magis exsclndendum essct, cum in omnibus aliis principalibus
scholis ejusmodi virl salarlo aliquo provisi habeantur. Praeter hos Balasfalvenses,
et nonnullas in Prima et Secunda Legione Valachlca, quas ipsae Jegiones crexerunt, et intertenent, nullae aliae in toto principatu inveniantur scholae normalcs
pro valachis.
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Ante duos annos ordinaverat quidem Sua Majestas, ut etiam pro hoc populo
Jnstructionls maxime indlgo ejusmodi scholoe erigantur, sed hactenus nihil facturo,
nisi 600 fl. pro erigendis duodecim scholis valachlcis determinati habeantur, sed
iste numerus erigendarum scholarum quam exiguus et improportionatus slt cuivis
obvium est, qui ingentem hujus populi copiam non ignorat.
Quapropter cum melioratio agriculturae, industriae et comercii ab institutione
el cultura hujus populi maximam Transylvaniae populationis partem efficientis
pendeat, ratio boni publici exigit, ut scholae ipsius nationales seu normales pro
possiblli multiplicentur, in quibus et illi, qui ad staturo ecclesiasticum cum tempore
asspirabunt, et illi qui pro agricultura, et opiflciis manebunt, primas in religione
legendo, scribendo et calculando notiones aquirant, et ad ulteriora praeparentur.
Cum autem vires fundi scholarum normalium haud sint admissurae, ut
scholae valachicae juxta exigentiam multiplicari possint, de eo saltem faclenda
esset provislo, ut ille qui nune supernatat, in praedictum finem convertatur; supernatantia erga ista eruenda, et pro scholis valachicis assignanda esset, et simul
necessariae eatenus dispositiones faciendae, ut hoc etiam negotium hactenus satis
retardatam eo magis acceleretur, quo majus ex ejus procrastinatione publico bono
causatur detrimentum.
Cum porro negotium istud pertractari soleat apud comisslonem Cibiny in
rebus studiorum ordinatam, huic autem e protestantibus etiam duo ministri assidere soleant, ut e1dem unus saltem e graeco-catholicis ecclesiasticis etiam assideat,
tanto magis necessarium videtur cum ibidem de methodo docendi, de ludimagistris, et cathecbetis, deque ipsis libris, ac negotiis ipsum etiam ritum concernentibus
judicium ferri debeat, quod ipsum ab aliarum religionum assessoribus nec caractheres valachicos nec ipsum ritum bene noscentibus vlx expectari poterit, et his ex
rationibus eldem viro ecclesiastico graeco-catholico qui praefatae Comissioni assideret, saltem superinspectio scholarum trivialium et nationalium valachicarwn
tanto magis concredende esset cum alioquin primarius inspector aliis sibi incumbentibus negotiis satis obrutus sit, et de cathechetis, de libris valachicls, ipsaque
methodo docendi in visitatione scholarum valachicarum judicium difficulter ferre
posset.
Et in his consistunt illa, quae de acceleranda populi valachici institutione,
-cultura, et a praejudiciis liberatione pro gravitate rei dici poterant, quo eo magis
in condignam considerationem, et executionem summi merentur, quod ab ejusdem
populi cultura, ut in praemissis clare satis demonstratum publica patriae felicitas
maxima in parte dependere dlgnoscatur.

JTraducere:)
Către

PREAAUGUSTUL lMPARAT

ŞI

REGE APOSTOLIC

SMERITA CERERE A LUI IOAN BOB,
EPISCOPUL FAGARAŞULUI IN TRANSILVANIA,
PENTRU SUBSISTENTA CLERULUI SAU
ŞI RIDICAREA DE ŞCOLI NAŢIONALE

Preaauguste lmpărate şi Rege Apostolic!
Doamne Domn preabun şi Preabinevoitor!
De vreme ce oricare dintre stări e datoare să contribuie la promovarea ferid rii statului, una apărîndu-1, alta învăţind, a treia hrănindu-l;
de aceea, conştient de îndatorirea ce-mi revine mie şi clerului diecesei mele,
intinsă in întreaga Transilvanie: mie, ca cel căruia Majestatea Voastră Preasacră
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s-a indurat a-i încredinţa onoarea de a conduce întregul cler greco-catolic din
Transilvania - clerulul meu. cAruia li incumbă de a învăţa, instruj, cultiva şi elibera în mod eficient de prejudecăţi poporul român, care formează cea mai mar~
parte din întreaga populaţie a Transilvaniei;
la fel, conştient fiind că de educaţia şi cultura acestui popor valoros attrnă în
cea mai mare parte înaintarea agriculturii, industriei şi comerţului, ca şi a fericlrll
publice izvorîte din acestea;
mai apoi, conştlent că educaţia şi cultura poporului amintit, de care depinde·
fericirea patriei, nu se poate realiza niciodată fără un cler cult şi fără şcoli bune;
pe de altă parte, conştient că nu se poate cituşl de puţin avea un cler cult
fără mijloace de subsistcnţă corespunzătoare, cerule zadarnic de atîta vreme şi
nici şcoli bune, mai ales şcoll triviale de normă, naţionale - despre care în mod
special va fi vorba aici -, fără buni cateheţi, învăţători, care deobşte sînt şi cantori bisericeşti, şi fără un fond din care să fie construite;
în fine, convins fiind dl, pe de o parte, întregul cler diecesan, pun1ndu-şi
neabătuta încredere şi speranţă în bunătatea
Preaaugustei Voastre Majestăţi
aşteaptă ajutor deplin, de care pină acum a fo&t lipsit, de la rezultatul fericit al
acestora pe care eu, ca cel clintii din clerul de mir al Transilvaniei, numit ca
episcop, cu umilinţă le 1nfăţişez Preasacrei Voastre MaJest!ţi;
dar, de altă parte, că adeseori poporul însuşi, atit cel greco-catolic cit şi cel
neunit, attta vreme cit este Ignorat şi neglijat, e schimbător la orice adiere de
Vint, care lucru in împrejurările de astăzi mi se infllţişează ca prevestire şi prllej
fie de statornicie şi convertire, fie de nestatornicie, defecţiune şi ademenire la noi
frclmintări;

stăruiesc în faţa Majestăţii Voastre asupra mijloacelor prin care să fie dotat
clerul ce mi s-a încredinţat mie, asupra insemnătllţ.ii acestei dotări pentru cultura
şi educaţia poporului, care au fost tărăgănate attta vreme, în paguba binelui public;
stăruiesc şi asupra şcolilor româneşti, a căror înfiinţare a fost de atttea ori
cerută, dar mereu aminată;
şi de aceea, cu respect şi reverinţă înfăţişez proiectul de faţă, care priveşte şi
şcolile, spre a fi cit mai curind luat în considerare de către administraţia de stat;
chiar dacă s-ar părea că toate acestea nu ţin de problemele bisericeşti, eu
m-am extins intrucîtva asupra lor, pentru că dezbaterlle care vor urma vor pune
cele dlntii temelii pentru cler, mai ales pentru cel sătesc, şi e de datoria mea sll
obţin aceste mijloace şi să mii gtndesc să fie pregătite din timp, Jar in al doilea
rind, pentru că in astfel de şcoli cateheţii sint clerici şi invăţlltori, ca dealtfel şi
cantori!, deci şi administraţia lor este în mod obişnuit politico-bisericească.
Deoarece ceea ce ţin să propun în acest proiect, în cea mai mare parte are
la bază ordinaţiuni regale sau depind numai de Preaînalta Bunătate, deci, fiind
inutil ca organele provinciale să fie ascultate în prealabil, ca să nu se dea ocazie
la noi piedici, Majestatea Voastră să binevoiască a porunci ca forurile aulice, ca
şi bărbaţii care cunosc aceste lucruri, după ce mă vor fi ascultat şi pe mine.:
pentru o mai corespunzătoare cintărire a lucrurilor, să le adune şi să le supună
spre binevoitoarea decizie,
pentru care favoare ceru tă cu umilinţă rămin, cu adincă supunere, al Majestăţii Voastre Preasacre perpetuu supus,
Ioan Bob m.pr.,
episcopul Făgăraşului
in Transilvania.
Viena, la 8 noiembrie 1783

*
clt de muli ajută la fericirea poporului stirpirea prejudecăţilor
şi educaţia lui adevărată 111 în cc fel profită din aceasta întreaga monarhie.
Grija părintească a Majestăţii Voastre de a promova fericirea tuturor popoarelor ce vă sint supuse se extinde in mod firesc şi asupra îndepărtatei Transilvanii.
Se

cunoaşte
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In această provincie locuiesc naţiuni diferite, care se deosebesc intre ele
prin convingeri şi religie. Două treimi din întreaga populaţie o formează naţiunea
română, lucru evident pentru cine cunoaşte această provincie.
Mijloacele pentru stirpirea prejudecăţilor şi pentru educaţia poporului sint,
ln primul rind, preoţii culţi şi şcolile bune.
Sub principii protestanţi, locuitorii acatolici ai Transilvaniei au avut norocul
ca parohii şi şcolile lor să fie îmbelşugat dotate cu bunuri imobile, cu fonţluri
băneşti, cu zeciuieli lii cu sferturi de zeciuială.
Din contră, catolicii, ca şi românii credincioşi ai bisericii orientale, au fost
nesocotiţi total, far unde parohii şi şcolile lor au avut venituri, au fost privaţi şi
de acestea, !n favoarea reformaţilor.
După bunătatea firească şi echitatea cu care domneşte acU'ln Augusta Casă
Austriacă se pare să-şi fi fixat ca scop, încă de multă vreme, ca attt catolicii cit
~i locuitorii de rit grecesc, care înainte gemeau sub opresiune, să fie prevăzuţi
cu mijloacele necesare pentru stirpirea prejudecăţilor, respectiv cu preoţi invăţaţi
şi cu şcoli bune. In acest sens există un mare număr de hotăriri princiare adresate Guberniulul.
Totuşi, catolicii de rit latin, conlocuitori cu cei de rit grecesc, stnt mult mai
fa\•orlzaţi, cuci bărbaţii ieşiţ i din sinul lor deţin cele mai de seamă demnităţi
la Curte ca şi în provincie. Aceştia dreg in aşa fel lucrurile, incit ori de cite ori
se face numărătoarea preoţilor, să aibă cu orice preţ cit mai mulţi bine înzestraţi,
iar celor cărora le lipseşte porţia canonică, aceasta să fie, pas cu pas, complinită
din fondul religios. La fel şcolile superioare, cum sînt gimnazl!le, academiile, universităţile, să nu ducă lipsă de nimic, iar cele normale sau naţionale să se întemeieze cu fiecare zi.
In urma acestui progres naşte marea speranţă că, aşa precum copili acatollcilor, oriunde ar fi, au pătruns tn şcoli unde, sub îndrumarea preoţilor culţi,
sinl Instruiţi mai bine în scriere şi citire, precum şi 1n principiile religioase şi
morale, şi pregătiţi pentru industrie, pentru activitatea practică, tot astfel şi acea
mică parte a locuitorilor romano-catolici ii va ajunge cur1nd, fără îndoială, sau
chiar îl va întrece pe reformaţi in privinţa educaţiei, prin înaintarea tineretului
ca astfel să aibă chiar o oarecare superioritate in acest sens, pe care reformaţii
şl-au arogat-o pînă acum fără vreun motiv.
Românilor nu le-au surîs pină acum o astfel de spera nţă. El sint răspindiţi
!n tntreaga Transilvanie, în întregul Banat timişorean şi tn mal multe comitate
ale Ungariei de sus, şi numără cel puţin două treimi din întreaga populaţie transilvăneană.
Cu cit sint mai numeroşi, cu atit merită mai mullll atenţie; cu cit
sint mai întunecaţi de ignoranţă şi de prejudecăţi izvorit~ din neştiinţă, cu atit
au mai mare nevoie de o bună educaţie; cu cit sint înzestraţi de la natură cu
calităţi deosebite lucru dealt!cl recunoscut - . cu atit binele public ar ciştiga
mai mult din cultura, agricultura ş i meşteşugurile lor. Cu toate acestea, mijloacele
de a cultiva acest popor, eliberîndu-1 de prejudecăţi. şi de a-l face apt pentru
cultură, pentru meşteşuguri, In interesul obştesc, se află abia la începutul lor.
Desigur, dacă intimplător o oarecare gelozie, ură sau du~mănie a celorlalte
naţiuni şi religii din Transilvania, precum şi un anume naţionalism ar fi fost
una din principalele cauze ale acestei îndelungate rărnineri în urml'!, nu se poate
nega totul)i că. drept urmare paşilor făcuţi încă din vremea Augustei şi Slăvitei
Impărllksc şi Regine spre adevărata inţelepciune ş i umanitate fii prin introducerea unor principii sănătoase in administraţia publică sub actualul şi slăvitul
regim; prin toleranţa şi buna convieţuire între diversele naţiuni şi religii ale
aceleiaşi prnvincii; prin dragoste frăţească 5i înţelegere reciprocii; de asemenea
prin noţi u nile noi in legătură cu economia, la baza căreia stau agricultura şi meseriile - noţiuni răspindite în mod excelent şi in Transllvania -; prin buna educaţie a poporului, şi în această provincie a pătruns o atare revoluţie 1n mojul
de a gtndi şi simţi, Incit şi membrii celorlalte na~iuni şi religii - dacii nu toţi, dar
cel puţin CC'i mai culţi - , pătrunşi de cele mai sănătoase principii filosofice şi
um'lnitare despre adm·nistraţia publică, privesc nu fără o adevărată durere sufle-
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tească,

a lor şi a confraţilor lor, la concetăţenii romani, de care patria e atit de
plină (şi cu care, dealtfel, sint uniţi in mare măsură, nu numai ca supuşi ai aceloraşi principi şi fii ai aceleiaşi patrii, dar şi prin căsătoriile, foarte frecvente
în principat, ale unui mare nwnăr de nobili români cu unguru, mai ales, şi viceversa, precum şi prin vecinătate şi schimburi zilnice, ba chiar prin diferite obiceiuri religioase), dindu4i seama de toropeala in care ii ţine neştiinţa, unită cu
o mare pagubă pentru cultură şi industrie, şi le doresc din inimă, ca unor confraţi, o bună educaţie şi cultură, la a căror promovare însă se cred chemaţi numai
ocazional, cînd ii Impulsionează imperiolii.
Cu astfel de dispoziţii sufleteşti se parc că nu c de dorit altceva decit a se
urma intru toate cca mai nouă dispoziţie a Preaaugustului Principe, privitoare
la promovarea fericirii publice, şi astfel obstacolele care n-au fost îndepărtate
pinii acum, să fie şi din această parte tnlăturate şi, prin aceasta, toţi bărbaţii care
deţin denmităţl şi funcţii publice şi sint dornici de glorie să-şi atragă graţia Principelui şi mulţumirea patriei.
Piedicile care, in acest ţinut, au făcut ca pină acum să întirzie fericirea patriei sint: tergiversarea dotării parohiilor in teritoriile româneşti şi nepăsarea faţă
de ridicarea de şcoli; or parohiile lipsite de zestre nu pot avea preoţi invăţaţi, iar
fără preoţi învăţaţi şi fără şcoli nu se poate dobindi niciodată educaţia poporului.
Dotarea parohiilor, de care sc face caz de atlta vreme s-ar putea :>bţine:
Jul din venituri stolare şi capecH; 21ea din zeciuieli, sferturi de zeciuieli sau două
zecimi sau din alte beneficii de care se bucură uneori preoţii altor religii; 3lea
din pămlnturi comunale; 41ea din capitaluri băneşti.
Ceea ce ţine de }ul; Veniturile stolare să fie mijlocul general de a dota pe
preoţi. Dar ce şi cit se poate aştepta acum de la români in această privinţă, e
uşor de ştiut pentru oricine cunoaşte starea de mizerie tn care se află ne3mul
românesc. Cu timpul, dacă acest neam va fi îndrumat, prin educaţie, spre industrie şi meserii şi-şi va putea ameliora situaţia, vor creşte şi veniturile stolare.
Acum, însă, după cum stau mărturie registrele Comisiei de reglementare şi reaşezare a clerului românesc din anii 1778 şi 1781, trimisă în Comitatele Solnocul
de Mijloc şi Hunedoara - cele mai bune regiuni româneşti - se înregistrează
abia 10 sau 15 florini venit stolar. Deci, din această parte, dotarea preoţilor nu
este cu putin\ă.
Capecia, impusă prin binevoitorul decret regesc din 26 septembrie 1777, aseml!nător cu cel care se referă la scaunele secuieşti, e mai potrivită acolo unde
zeciuiala nu se face de cărte fisc şi nici de către domnii de plhnint. Capecia tnlocuieşte, deci, zeciuiala. ln scaunele secuie!';ti ca este în uz şi se dă preo\ilor de
către enoriaşii lor, care nu mal dau nimănui nimic din roadele pămlntului. Şi
românU ar putea, la tel, să dea aceastii dare preoţilor lor, a căror porţie canonică
trebuie suplimentată prin alte mijloace, numai tn măsura 1n care nu se asigură
din aceasta. Deci şi dispoziţiile trebuie date urmtnd această cale. Şi fiindcă există
preainalte hotărîri care întăresc Rescriptul leopoldin din 5 septembrie 1699, căruia
i-au urmat alte rescripte regeşti, ca binevoitoarele rescripte din 19 septembrie
1768 şi din 2 şi 21 august 1774, care dispun ca acolo unde zeciuiala şi sferturile
de zeciuială se oferă parohilor, locuitorii religiilor recepte să le dea preoţilor lor,
iar capecia, după cum am arătat mai sus, să 1nlocuiască zeciuiala. la fel trebuie
să se dispună ca, dacă întlmplător, pină acum românii, din obişnuinţă, au prestat
capecla parohilor altor religii, de aici inainte sd o dea propriilor lor preoţi.
Ceea ce de al 21ea: In Pămintul Regesc şi în alte citeva locuri ale provinciei, zcciuiellle şi sferturile de zeciuială dcobicei se prestează parohilor religiilor
recepte. In acele locuri se prestează şi douăzccimea, ca ln Ighiu. Cu toate că
hotărirlle regeşti, după cum am amintit mai sus, au decis şi au poruncit in mod
expres ca locuitorii religiilor recepte să dea zeciuiala şi sferturile preoţilor lor,
şi nu parohilor altor religii, totuşi preoţii greco-catolici, care altminteri sint cuprinşi ln lege şi ar trebui să beneficieze de toate aceste înlesniri şi venituri, in
pofida acestei legi şi a amintitelor decrete, ptnă acum au fost excluşi de la pri-
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vilegiul de a lua de la parohianii lor zeciuială sau sferturi de zeciuială sau două
recimi, ba chiar au fost şi sint şi astăzi siliţi să plătească ei însuşi aceste dări
parohilor altor religii.
Baza pe care se sprijină acei parohi ca să eludeze atit legea cit ş i decretele
regeşti o constituie pretinsele scrisori de donaţie care, chiar dacă ar exista, nu
se referă la o donaţie făcută unor persoane - altfel ar fi răstălmăcită de moş
tenitori, copii şi rudenii -, ci mai degrabă oficiului şi deci trebuie atribuită
celor care succed in parohia locală, cu condiţia ca acel succesori să facă profesiune la o religie receptă oarecare, ca prin acele scrisori de donaţie să nu fie şi
să nu poată fi excluşi de la succesiunea in beneficiu, deoarece cine succede într-un oficiu, are dreptul să i se atribuie şi beneficiul legat de acel oficiu. Pe
această bază (că, anume, contribuţiile acelea au fost aduse parohiilor, nu persoanelor), cit şi sprijiniţi pe dispoziţiile despre zeciuială şi sferturi de zeciuială
privitoare la locuitorii aparţinători religiilor recepte, şi nu la cei ce depind de
preoţii altor religii, precum şi pe deciziile regeşti date în aceeaşi cauză sau pe
dispoziţiile guberniale care prevăd cazuri particulare ce s-ar putea ivi, parohii
romano-catolici percep de la credincioşii lor zeciuială şi sferturi de zeciuială, acolo
unde există obiceiul ca acestea să se plătească. De aceea ar trebui să fie resuscitate şi puse insistent in aplicare şi acele dispoziţii care ii privesc pe preo1,ii grecocatolici, care încă nu şi-au atins scopul, iar episcopului să-i fie indicat ca, dacă
dispoziţiile generale nu-şi fac efectul, să arate instanţelor cazurile particulare,
spre a fi îndreptate şi rezolvate deîndată.
Pe baza articolelor din aceeaşi lege şi a amintitelor dispoziţii, trebuie de
asemenea reglementate şi celelalte beneficii de care se bucură parohii religiilor
recepte, cum sint, in unele locuri, dreptul la unul sau două vase de vin şi altele

asemănătoare.

Există, insă, unele
ţlnind religiei neunite,

zone româneşti ai căror locuitori sint socotiţi ca apardar care dau zeciuială, sferturi de zeciuială sau poate
chiar capecie, parohilor altor religii, care nu recunosc că nu au dreptul la acele
dări, conform amintitelor dispoziţii. Ei consumă roadele muncii altora, deoarece
nu prestează nici un serviciu neuniţilor, şi fără sfială consideră că sînt ale lor
casele pe care le deţin in acele locuri, dar unde nu au nici un credincios, ocuplndu-le, deci, fără să facă ceva. Preoţii neuniţi, aparţinători, după lege, unei
religii tolerate, nerecepte, sint excluşi astfel de la folosul beneficiilor proprii.
Luind in considerare lipsa de mijloace de subsistenţă cu care preoţii greco-catolici să poată fi dotaţi, reflectlnd şl la aceea că, prin dotarea lor educaţia poporului
românesc in morală şi în principiile religioase, ca şi cultura lui, se vor extinde din
zi in zi, şi aşa, va fi propagată pe nesimţite şi la neuniţi - lucru care nu e
împotriva clemenţei şi dreptăţii !nălţimii Voastre -, din aceste motive zeciuiala
şi sferturile de zeciuială ce se plătesc din obişnuinţă de către neuniţi parohilor
altor religii, să fie atribuite ca fundaţiune clerului greco-catolic. iar administrarea veniturilor ce rezultă din această fundaţiune şi împărţirea intre parohiile din
Pămintul Crăiesc să fie încredinţată episcopului sau altei persoane desemnate
de episcop să ţină socotelile. Iată in ce sens e necesar să se ia măsuri.
Ceea ce ţine de al 3zea: Unde capecia, zeciuiala şi sferturile de zeciuială sau
alte beneficii amintite mai sus sint insuficiente, sau nu asigură deloc subsistenţa
preoţilor, pentru a suplini total sau parţial aceasta, să se recurgă la păminturile
comunale. Ar trebui să se dea ordine funcţionarilor respectivi din scaunele secuieşti şi din Pămintul Crăiesc, ca împreună cu episcopul sau cu delegatul acestuia
să stabilească lipsurile şi să le suplinească din păminturile comunale.
Cum, însă, in comitate - cu excepţia cîtorva locuri - toate zeciuielile sint
plătite, integral, fie fiscului, fie domnului de pămint, şi unde capeciile care ar
ţine locul zeciuielilor nu sint încă in uz şi nici nu pot fi curind introduse din
cauza mizeriei şi sărăciei poporului, trebuie să se recurgă iarăşi la păminturile
comunale, nee:xistind altă posibilltate.
Nu puţine sînt ordinaţiunile preaauguştilor principi Leopold, Josif I, Carol VI şi Maria Tereza care obligă pe domnii de pămint ca, în lipsa altor mij-
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loace, să atribuie preoţilor greco-catolici porţie canonică din părninturlle comunale. Mulţi dintre posesorii marilor averl, in mod just şi cu respect faţă de poruncile reiCale, au împărţit blsericilor şi preoţilor R:rcco-catolici astfel de terenuri
incă mai demult, ingrijindu-se in mod părintesc, cu ajutor spiritual, de supuşii
de la care le vln foloasele materiale. Din această obligaţie impusă domnilor a
rezultat un oarecare progres. in acele locuri in care soarta a făcut ca stăpînil să
fie mai culţi, cu vederi mai largi şl folositor! supuşilor lor, mai zeloşi pentru
binele public, rezultînd din aceasta şi propriul lor ctştig. Dar, in general, a domnit nepăsarea tmpletită cu multe dificultăţi. Au fost necesare, de aceea, noi ordinaţluni care, chiar şi atunci cind erau date ca să preintîmpine pe ctt posibil
piedicile puse de stăptni, vizau pe funcţionarii cercuaJi, ca aceştia să asigure congrua clerului greco-catolic din fondurile existente, din pămtnturile comunale.
Aceste ordinaţiuni au fost repetate mereu, mai ales tn 20 octombrie 1773, 24 septembrie 1774 şi 17 aprilie 1777, cind s-a dispus in principiu ca toate proprietăţile
comunale să fie tmpărţite pc fumuri şi supuse taxelor, dar numai după ce mai
întli s-a lăsat o parte din aceste proprietăţi, precum ogoare, finaţe, păduri, ca
dotare pentru parohii, bisericile şi invăţătorH religiilor recepte.
Aceste dispoziţii s-au publicat tn întreg principatul, dar in unele locuri abia
acum şi-au făcut efectul în ceea ce priveşte C'lerul greco-catolic. In alte locuri,
insă, nu s-a făcut nici o menţiune despre acest cler, terenurile comune flind
împărţite şi o parte atribuite pe fumuri şi înscrise în registrele contribuabililor,
altă parte unite cu moşiile alodiale ale domnilor de pămlnt.
Mai mult încă, de la ultima revoluţie religioasă a naţiunii române, in unele
locuri, mal ales acolo unde credincioşii au revenit la neunire, Iar averile bisericeşti şi parohiale fuseseră tmpărţite anterior, de la ere lincioşii rămaşi uniţi au
fost smulse averile de către deficienţi sau de către domnii de plllrnint, Iar preoţii
rămai; i uniţi au fost îndrumaţi să meargă la episcop, pentru a primi o altă p1rohie.
Şi astăzi încă se mai tntîmplă astfel de lucruri, iar in acest fel preoţii respectivi,
dacă nu li se poate da îndată o altă parohie, sînt lipsiţi tmpreună cu copiii lor
şi cu întreaga familie, de orice mijloc de existenţă. Dacă apoi. cu timoul, se
întîmplă ca în aceste locuri credincioşii să revină din nou la unire, restituirea
averii nu se realizează fără noi dificultăţi.
Acestea fiind stabilite, ar trebui să se dispună din nou ca:
tul: Acolo unde pămioturile comune sînt neîmpărţite, fără nici o intirziere
să fie detaşată porţiunea necesară clerului greco-catolic.
2rea: Acolo unde pămtnturile comune stnt împărţite intre locuitori, cu excluderea clerului amintit, sau unde sint ocupate de către domni, împărţirea sau
ocuparea să fie revizuite şi partea necesară clerului să fie asigurată. cu aut mal
mult cu cît este cunoscut că in unele locuri acea subtmpărţ!re sau ocupare a fost
făcută după publicarea decretelor asupra subsistenţei clerului amintit, prevăzută
din astfel de terenuri. Dacă aceasta s-a întîmplat, tn mal multe locuri, înaintea
publicării decretelor în provincie, totuşi a fost după ce Augusta Curte emanase
rezoluţia care, cel pu(,in ea, a ajuns în moci autoritar să fie cunoscută în provincie - şi s-a înfăptuit în mod consecvent tn interesul propriu al 1lomnilor de
pămlnt şl cu eludarea intenţiei preaînalte. Dar şi tn cazul in care acea preaînaltă rezoluţie n-ar fi fost cunoscută cînd aceste terenuri erau împărţite sau
ocupate, existau oricum hotăririle mai vechi ale lui Leopold şi J osif I tn legătură
cu dotarea clerului amintit cu proprietăţi. Aceste hotărîri fac cel puţln atacabile
acele subîmpărţiri şi ocupări, efectuate in atitea cazuri cu excluderea clerului.
31ea: Acolo unde credincioşii au părăsit unirea, 1n vreme ce preotul a rămas
unit, proprietăţile parohiale. dacii există, conform decretelor preexistente, să ră
mină preotului cel puţin ptnă ctnd va putea fi transferat la altă parohie. Dacă
preotul însuşi a părăsit unirea sau a fost mutat la altă parohie, in acest caz
aceste proprietăţi să fie admJnistrate sub formă de arendă sau sub altă formă
mal potrivită, pină ctnd acel sat va îmbrăţişa din nou, cu timpul, unirea. Intre
timp, veniturile acestor averi să fie depuse ca supliment la Casa parohilor grecocatolici, spre a fi folosite potrivit cu nevoile acestora.
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In sflrşlt tn ceea ce priveşte al 4Jea: Dacă modalităţile propuse mai sus,
dotarea potrivită a clerului greco-catolic din venituri stolare, din capecll,
din zeciuială şi sferturi de zeclulalll sau douăzeclm.i, sau din pămlnturlle comunale nu se vor putea obţine nicidecum, atunci trebuie să se recurgă la capitalurile
băneşti, 1n aşa fel inctt lipsa să fle suplinită din acestea, in parte sau total.
Dar se ştie că nu există capitaluri destinate numai clerului greco-catolic, şl
deci acesta nu are venituri băneşti, afară de cazul cind cei 494 ilorini ce rezultă
din veniturile Seminarului din Blaj, scăztnd cheltuielile anuale, n-ar putea fi
aocotlţl ca sumă capitală. Acest capital insă, chiar dacă nu se epuizează cu cheltuielile de clllătorle ale clericilor care merg să studieze Ja Buda sau la Viena,
totusi cind aceştia revin şl sint folosiţi in anumite perioade de timp pentru a
deprinde ritul pe lingă catedrele restante, stnt intreţinuţi din fondul seminarului
de care aparţin, şi care dealtfel este sărăcăcios. E necesar, deci, să se recurgă la
acel capital bănesc numit Fond Lusitan, pe care Augusta lmpărăteasă şi Regină
binevoise să-l desemneze pentru propăşirea religiei catolice de ambele rituri, latin
şi grec.
După dorinţa părintească a Preaauguslului şi Gloriosului Principe Domnitor, a pătruns şi in Transilvania lumina adevăratei filoso:!ii, spiritul creştinătăţii
genuine, din care se naşte dragostea reciprocă şi frăţească ce-i leagă intre ei nu
nwnai pe cetăţenii deosebiţi ca rit dar uni\i prin dogmă, ci şi pe confraţii care
se deosebesc prin dogme. Se poate spera, deci, ca venerabilul cler de rit latin
sa permită clerului confrate greco-catolic să participe şi ci la amintitul fond, cu
atit mai bucuros şi deschis, cu cit cunosc ei inşi!?i destul de bine nevoile acestuia
şi cu cit cunosc stăruinţa acestuia pentru promovarea binelui public al patriei,
prin educaţia şi cultura acestui numeros popor, lucru ce se poate obţine prin
preoţi mal bine dotaţi cu fiecare zi.
Ţintnd chiar seama de atitudinea frăţească a clerului romano-catolic faţă de
cel greco-catolic, totuşi participarea la Fondul Lusitan n-ar putea avea loc ln
mod echitabil, deoarece veniturile ce provin din el, tn cea mai mare parte au
deja alte lntrebulnţărl, Intre care e şi suplimentarea porţlunli canonice a preotului greco-catolic din Cimpeni, atribuită din acest fond 1n urmă cu aproape
dol ani. Aceste destinaţii ale fondului nu pot fi schimbate fără urmărl neplăcute.
De aceea, acum este momentul de a fi operată acea binevoitoare hotărire, ca cel
puţin dobtnzlle realizate anual, a căror sumă poate fi uşor cunoscută prin Exactoratul Provincial, să fie rezervate într-un fel oarecare, ca supliment pentru
dotarea clerului greco-catolic, după ce se vor fi reţinut cheltuielile fixe.
Cierul greco-catolic ar trebui să ajungă de pe acum a se împătăşi de acest
supliment, căci obţinerea unei dotări intr-o formă stabilită, este o necesitate evidentă pentru oricine. E de dorit ca măcar unora dintre arhidiaconii care au
binemeritat prin păstrarea liniştii publice cu ocazia ultimelor tulburări religioase,
s4 le fie luată 1n seamă starea de mizerie şi, la fel, starea tristă in care se/
afiA cei mal tineri clerici care ies in fiecare an din vestitele seminarii de la Viena,
de la Buda sau Blaj.
Acei care, 1n diecezele mari sau 1n protopopiatele încredinţate grijii lor,
sint tnsărcinaţl cu diferite obligaţii, tn diverse comisii, pentru lucrări de birou
permanente sau aceia care, la dispoziţia episcopului ori a vicarului său, acceptă
s4 meargă mereu de ici-colo, cheltuiesc din veniturile proprii, iar dacă au ceva
gospodărie, stnt obligaţi să şi-o neglijeze, ceea cc face ca sărăciei să i se adauge
sărăcia însoţită de dispreţ faţă de pcrso"nă, faţă de oficiu şi faţă de religie.
Din toate acestea urmează o stare dezolantă pentru cler şi pentru popor. De aceea
e necesar în primul rind să se prevadă, intr-o formă anume, un ajutor pentru
subsistenţa personală, cit şi pentru demnitatea oficiului şi a religiei.
Clericii amintiţi, retntorcindu-se tn dieceză, după ce slnt numiţi ln parohii,
unli găsesc acolo păm1nt parohial, alţii nu găsesc nimic. Cei care găsesc, nu-l pot
cultiva din lipsă de unelte. Pentru procurarea acestora e nevoie de bani, pe care
studiul teologiei în colegille străine nu li i-a oferit deloc. Trebuie să li se dea
adică
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bani pentru cumpă rarea acestor unelte. Dacă, în schimb, nu există pămlnt parohial, sau cel existent este insuficient, atunci congrua să li se plătească, integral
sau parţial, in bani, pină clnd vor putea fi provăzuţl cu o dotare cuvlinoioasă
prin distribuirea de păminturi, sau alte mijloace.
Deoarece pină acum a lipsit pămtntul din care să li se completeze acest
ados provizoriu, acolo uncie nu se prevede posibilitatea înzestrării nici prin capecie, nici prln zeciuială sau sferturi de zeciuială, nici din terenuri, toate acestea
lipsind cu desăvirşlre, congrua aceasta putea să li se dea ln continuare. Dar şi
cei 75 de florini care se dădeau clericilor greco-catolici la ieşirea din Colegiul
Pazmanian şi din Seminarul Sfinla Barbara, ca un prim ajutor p~ntru doi ani,
cu un an sau dol în urmă a fost sistat. Astfel s-a inttmplat ca pină acum, clintrl!
clericii întorşi 1n număr mare în serviciul diecezan, abia doi sau trei să poată
fi folosiţi in parohii, şi încă inlr-un mod destul de sărac, ceilalţi trebuind S<\
aştepte 1n continuare dotarea lor, care intirzlc mult şi-i lasă 1n părăsire, spre
marea intlrziere a educaţiei poporului.
Din aceste motive grave şi urgente e necesar să se dea dispoziţii ca Exactoralul Provincial su renunţe fără întirziere la surplusul amintitului fond, şi
această sumă să fie defalcată şi atribuită neintirziat pentru lipsurile clerului
greco-catolic. In felul acesta, intenţia şi voinţa regală a Augustei şi SJăvitei Impărătese referitor la Fondul Religios sau Lusitan işi va atinge, cel puţin parţial,
scopul care urmăreşte dezvoltarea religiei catolice de ambele rituri.
Iată mijloacele pe care le-am putut propune pentru dotarea preoţilor grecocatolici, care? in54 trebuie să cuprindă şi dotarea, 1n mod proporţional, a bjsericilor, cîntărcţilor sau învăţătorilor şi a crisnicilor bisericeşti.
Deoarece, insă, ordlnaţiunile evidenţiate mai sus, asemenea celor care au
fost date cu atita timp înainte, nu-şi vor atinge deloc scopul, sau doar in mică
măsură, dacă nu vor fi folosite mijloace potrivite şi eficiente, se impun şi in aces~
senş urgente măsuri de prevedere.
Pină acum, ordinaţiunlle aulice în privinţa subslstenţel clerului erau inti·
mate Gubernlului şi episcopului sau Guberniului prin intermediul Comisiei publice bisericeşti, iar episcopului prin funcţionarii subalterni. Deoarece şi Guberniul,
şi amintita comisie, şi chiar episcopul erau deobicel ocupaţi cu multe alte trl'buri, aproape că niciodată nu putea !I urmărit rezultatul dispoziţiilor adresalL'
funcţionarilor subalterni. Din această cauză, acest rezultat nu era rodnic decit
rar, şi anume acolo unde funcţionarii de serviciu la şedinţe erau catolici sau dovedeau o mai marc bunăvoinţă şi promptitudine, sau unde funcţionarii bisericeşti
erau mai activi, mai învăţăţi şi mai cunoscători ai treburilor publice. In celelalte
cazuri, însă, ordinaţlunilc regeşti rămineau, şi rămtn şi astăzi, inmormintate ln
uitare, fie din cauză că nu erau examinate cu atenţie, fie din cauza aversiunii
laşe sau a nepriceperii funcţionarilor subalterni.
Pentru a evita pe viitor asemenea inconveniente, de care se leagă o mare
pierdere pentru educaţia poporului şi, deci, pentru fericirea publică, trebuie luat~
măsuri eficiente de prevedere, attt pe plan polltic cît şi eclesiastic. Mai cu sea1ttă
pe plan politic, e necesar 54 fie reglementată Comisia sibiană, care 54 se ocupe,
după gravitatea şi urgenţa cazului, de problema dotării, a cărei intîrziere a pri·
cinuil atitea neplăceri chiar şi pentru forurile superioare. Cu această ocazie, comisia să stabilească reguli, să vegheze la punerea in aplicare a ordinaţlunilor, să urmărească în mod serios împlinirea acestora de către funcţionarii subalterni iar
registrele cu şedinţele ei, ţinute In fiecare lună de două, de trei sau de patru ori,
după necesităţile obiectivelor de rezolvat, să Jo inaint.eze la timp stabilit Augus·
tului Tron.
Cum această dotare trebuie să fie extinsă Jn toate zonele principatului, deci
şi în cele quneralc şi mililare, e firesc ca această comisie să fie compusă, din
persoane politice, camerale şi militare. Pe Ungă aceasta, notez că în acest principal
şi problemele clerului acatolic slnt examinate întotdeauna, în supremele consistoare sibiene, de către una sau mai multe persoane ecleziastice, după diversitatea
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religiei. In

această privinţă

ar trebui hoUirît, referitor la clerul greco-catolic, ca
care ar trebui compusă, in lipsa greco-catolicilor, de pref~rinţli din membri romano-catolici să poată lua parte cel puţin unul sau doi
1atolicl de rit grecesc, pricepuţi ln administraţie, şi care se pot perfecţiona în
cunoştinţe, 1n judecată cumpănită şi in experienţă. Din excedentele Fondului Lusitan, sau din alt fond, să li se asigure acestora un salariu de 500 florini, iar ei
să poată da pe loc informaţiile necesare despre starea clerului, despre lipsurile
obiective legate de specificul ritului, iar la lucrările comisiei să poată ajuta pe
.i:li rcfcren\1, copleşiţi poate de multe alte probleme.
Această comlsle s-ar putea intruni sub preşedinţia trezorierului regesc, care
dealtfel deţine pre<-;edinţia interimară ca prim consilier, iar din partea Guberniului ar putea asista acei consilieri care !ac în mod obişnuit parte din comisia catolică. Acestora li s-ar mai putea adăuga unul din partea Tezaurariatului şi altul
din partea Supremei Prefecturi a armatei.
Aceste măsuri pe plan politic trebuie completate cu altele pe plan bisericesc,
căci altfel scopul urmărit nu va putea fi atins.
In ceea cc priveşte latura bisericească, plnă acum efectul ordinaţiunilor res:eştl referitoare la problema dotărilor a intirzlat mereu, căci, tn primul rind,
numllrul clericilor instruiţi în lucrurile administrative era mlc. Aşadar, acestea
nu erau prezentate în mod corect de către funcţionarii oficiali al clerului la
Tabla Continuă rşi la Magistratură, şi nici nu erau rezolvate în mod just, ba adesea
chiar neglijate. Pe de altă parte, lucrurile erau tratate uneori neclar şi dezordonat,
atit de către funcţionari subalterni cit şi de către funcţionarii cei mai de seamă
ai clerului, ba poate uneori, din patimă, erau puse la o parte.
Aceste deficienţe sint remediate in parte acum, cind numărul clericilor instruiţi şi calificaţi a crescut şi creşte mereu. Rămine să se mai introducă disciplma între funcţionarii subalterni ai clerului amintit şi să se impună norme de
lucru şi de funcţionare.
Cum dealtfel se cunoaşte, episcopul insuşi nu poate fi prezent peste tot în
,·asta sa dleceză şl să rezolve personal toate problemele. De aceea, la un moment
dat, Augustlsima Impărăteasă şl Regină intenţiona să instituie încă o episcopie
greco-catolică, undeva spre Bistriţa, lucru suspendat apoi din cauza liµsel de
fonduri, cu care noua episcopie să poată fi dotată pînă la ivirea unor împrejurări
mal favorabile. E cu totul necesar, deci, ca dintre cel mai de scamă clerici, mai
cunoscuţi pentru cultura şi calităţile lor sufleteşti şi mai pricepuţi în administrarea averilor, cel puţin patru sau cinci dintre ei, să fie numiţi decani sau vicari
foranei 1n principat, cu sarcina de a instrui pe arhidiaconii subalterni 1n problemele
l'e privesc dotarea clerului, precum şi pe preoţi, ce să facă şi cum să procedeze,
de a favoriza buna înţelegere cu funcţionarii politici, expunindu-lc clt mai urgent observaţiile de rigoare, atit lor ctt şi instanţelor superioare, de a duce la
lndrplinirc alte misiuni încredinţate, şi mai ales de a conduce registrele, pe care
•w trebui să le arate in fiecare lună episcopului, pentru ca orice greşeală să fie
corectată, orice abatere de la calea dreaptă să fie readusă la ordine, ca toate să
fle drese şi conduse spre atingerea scopului urmărit.
Dar pentru că acestor protopopi ocupaţi cu slujba ce li s-ar încredinţa, nu
Jl'-ar mai rămtne timp pentru treburile lor gospodăreşti, care la Iindul lor i-ar
lmpiedcca de la irdeplinlrea misiunii incredinţate, e necesar să li se asigure un
salariu de C'cl puţin 400 florini, bani lichizi, din Fondul Lusitan. In acest fel
se va inl1itura inttrzierea rezultatelor scontate.
După aceste măsuri promiţătoare, care privesc conlucrarea funcţionarilor politici cu cel bisericeşti, trebuie stabilite modalităţile de procedură în privinţa
ln amintita comisie -

dotării.

Pini! aC'um cererile şi memoriile episcopilor referitoare la dotarea clerului
erau, in mare măsură, generale, aşa tncit şi dispoziţiile aulice sau guberniale,
ce emanau de sus in jos, cuprindeau doar generalităţi. Din acest motiv s-a ajuns
la atitea conscripţii ale clericilor din lntrcaga provincie, ale ctştlgurllor de orice
li*

https://biblioteca-digitala.ro

260
natură, care puteau constitui izvoare de venituri. Prin
mărea să se cunoască numărul parohilor şi veniturile,

astfel de conscricri se urp entru ca acolo unde s-ar
găsi preoţi de prisos, numărul lor să fie modificat după necesităţi, pentru ca
celor nevoiaşi să li se poată stabili dotarea potrivită, iar lipsa să fie remediată,
în parte sau total.
Dar, în timp ce se lucra la astfel de conscrieri, nu s-au luat şi măsuri de
prevedere pentru găsirea de mijloace care să ducă la atingerea scopului urmărit,
respeciîv fondurile de teren din care să poată fi suplinită lipsa constatată. Acest
lucru se poate vedea şi din registrele conscrierilor făcute în Comitatele Solnocul
de Mijloc şi Hunedoara, unde numărul constatat al preoţilor, prezenţi şi viitori,
ar trebui redus tn funcţie de rezultatele actuale. Mijloacele prin care s-ar putea
suplini 1n mod acceptabil lipsa nu erau căutate pe ioc, nici nu erau prospectate
în viitor, motiv pentru care toate aceste conscrieri, care alcătuiesc volume mari
şi au pricinuit atita pierdere de timp, cind ajungeau la instanţele superioare,
cu trecerea anilor deveneau inutile pentru atingerea scopului de a revizui cheltuielile.
După cum dovedesc in mod suficient cele de pină acum, dotarea aceasta se
poate infăptul odată, sau niciodată, sau poate cu mare înttrziere, de către posteritate, dar lntîrzierea acestei importante şi urgente probleme este strlns legată
de intfrzierea fericirii publice. Aşadar este ln interesul statului ca să se urmeze
modalitatea arătată mai sus, iar înalta intenţie de a dota clerul greco-catolic după
specificul locurilor, din capecii, din zeciuieli, sferturi de zeciuieli sau din doulizecimi, precum şi din piimlnturi comunale adică ogoare, !înaţe, păduri, vii, să !ie
notificat4 in prealabil adunărilor generale ale clerului. Preoţii lipsiţi total sau
parţial de congruă să !ie reprezentaţi de către vicarii foranei sau de către protopopi, Iar prin aceştia cererile lor să ajungă, pc rind, la Tabla Continuu şi la
magistraţi. Autorităţile politice să trlmlt4 unul sau doi comlsari, care împreună
cu reprezentantul vicarului !oraneu sau, dacă acesta este împiedecat, împreună
cu arhidiaconul tractulul - dacă acesta e potrivit pentru rezolvarea cazului să iasă la faţa locului, şi acolo, împreună:
1-ul: Să noteze numărul credincioşilor şi numărul parohilor necesari in acel
Ioc, proporţional cu nevoile şi conform dispoziţiilor preaînalte, prevăz!nd, de exemplu, pentru 100 de familii un preot, un capelan şi un cantor şi determinind edificllle pentru aceştia. Preoţii de prisos să fie reduşi şi, p!nă cînd vor putea ii
plasaţi în altă parte, să fie numiţi cantori sau crisnici.
2-lea: După ce a fost stabilit numărul necesar al preoţilor şl ajutoarelor
acestora, să li se determine congrua, stabilindu-se pentru fiecare, după diversitatea locurilor, conform preaînaltelor dispoziţii: in localităţile mal mari 300 de florini, în cele mai mici 200 sau 150 de florini.
3-lea: După ce s-a stabilit astfel congrua, să se cerceteze şi să se înregistreze
cc posedă fiecare dintre aceşti preoţi şi capelani. In felul acesta se p oate afla
surplusul sau deficitul, ambele trebuind să fle cunoscute.
4-lea: După ce s-au determinat în felul acesta necesit4ţile, trebuie să se treacă
la căutarea de mijloace din care acestea ar putea fi asigurate, şi anume - după
diversitatea situaţiilor - : capeciile, zeciuiala sau alte beneficii amintite mai sus.
Acolo unde congrua nu poate fi asigurată total din acestea şi nici nu :>e poale
suplini parţial, ea trebuie acordat4 din pihninturile comunale, adJcă din ogoare,
livezi, finaţe, păduri. Dacă acestea sînt subîmpărţite sau ocupate de proprietari,
sublmplirţirco sau ocuparea făcute în dauna binelui public, din dotarea preo\ilor,
să fie anulate de către Tabla Continuă sau Magistratură; dacă ţăranii sau proprietarii nu pot asigura pc loc, 1n alt mod, congruo, şi astfel să fie defalcată
dotarea necesară. Dacă lipsesc păminturile comunale şi nici păminturi subimpăr
ţitc sau ocupate nu sint, atunci domnii de pămlnt (care slnt obligaţi să se ocupe
de starea splrituală a supuşilor lor, fără de care ei nu pot exista), precum şi o
parte din parohiani, care refuză să o !acă, să fie obligaţi prin rabla Continuă
ca să taie din pămînturile proprii porţia canonică, sau să o suplinească !n altă
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prin taxe in naturii sau bani. Acolo unde, 1n schimb, nu există
zeciuială, sferturi de zeciuială sau douăzecimi, ori alte beneficii
de care se bucură parohii altor religii, şi nici pămînturi, acolo congrua - pe cit
e posibil - să o plătească credincioşll in bani. Dacă ceea cc pot plăti ::redincioşii nu este suficient, să se suplimenteze din excedentul Fondului Lusitan, după
cele propuse mai înainte.
5-lea: Dupll ce au fost căutate şi găsite mijloacele prin care să poată fi
suplinită lipsa de congruă, indată să fie pregătit de către comisarii politici şi
bisericeşti actul formal al dotiirii, in care să fie notată cu grije suma datorată
de fiecare parohian, sau zeciuiala, sferturile de zeciuială sau douăzecimile, precum şi alte beneficii, sau cantitatea fondurilor de pămint, finaţe, păduri, vii,
deodată cu descrierea calităţii acestor fonduri. Actul pregătit in felul acesta să
fie semnat de către comisarii politici şi bisericeşti, de către domni şi de către
preoţii interesaţi, de către judecător şi un jurat sau de notarul comunei. Din acest
act, un exemplar original să fie păstrat la parohie, altul la comunitate, al treilea
la Tabla Continuă Tabla Regală sau Magistratură. O copie autentică va fi trimisă
comisiei însărcinate cu problema, dotării, iar alta episcopului. Dacă în unele
locuri se vor ivi dificultăţi tn determinarea şi defalcarea mijloacelor de dotare,
şi care nu vor putea fi rezolvate de către cenzori, acestea să fie prezentate spre
rezolvare Tablei Continul, Magistraturii şi episcopului. Dacă nici aceştia nu le
vor putea rezolva, .să fie restituite comisiei ca să le prezinte Guberniulul. Iar dacă
nici Guberniul nu va găsi soluţia potrivită, să fie înfăţişate Preaaugustului Tron.
In felul acesta, atit de mult dorita dotare ar Ci rezolvată mai operativ şi
totodată numărul parohiilor superflue ar fi restrins şi redus la o proporţie justă,
promovtndu-se binele public, drept urmare a educaţiei şi culturii poporului.
Dar pentru educaţia şi cultura poporului, pe lingă dotarea convenabilă a clerului, fără de care nu pot exista preoţi instruiţi pentru educaţia poporului, se
cer şi şcoH, atit triviale sau naţionale, cit şi superioare sau gimnazii. La promovarea fericirii patriei contribuie mult şi darea unor dispoziţii potrivite in acest
sens.
Este cunoscut că două treimi din populaţia Transilvaniei o formează românii,
de unde rezultă că fără conlucrarea lor industria şi n-ar putea face niciodată
vreun progres mare; fără educaţie şi cultură, conlucrarea lor nu poate fi decit
nulă Sl\U foarte slabă.
Intre temeliile de frunte ale educaţiei şi culturii se numără şcolile, in care
se dobindesc noţiuni clare despre lucruri, iar prejudecăţile slnt asanate.
Deşi întrec la număr toate celelalte naţiuni, românii din Transilvania nu
au nici o şcoală superioară sau gimna7Ju, in afară de cel din Blaj. Jn schimb
celelalte naţiuni din principat au şcoli deajuns, pe care le pot frecventa şi românii, dar se ~tie cu cită simţire sînt ei faţă de religia şi ritul lor, mai !des
cei neinvăţaţi, şi cit de mult se tem de alte şcoli, fie catolice, fie acatolice, de
teamă ca pruncii lor, educaţi acolo, să nu-şi schimbe religia sau ritul. Această
teamă creşte mereu, din pricina experienţei zilnice, căci văd cu ochii lor marea
mulţime de tineri români care frecventează şcolile catolicilor, iar unii dintre ei
lmbrăţişcază, şi au imbrăţişat, ritul romano-catolic sau trec, şi au trecut, la religia reformată. Şi nu rare slnt exemplele unde, în aceeaşi [amilic, o linie de
înrudire sau adesea un frate se declară romano-catolic, altă linie sau frate,
greco-catolic, al treilea reformat, iar al patrulea neunit, după cum au fost educaţi
1n şcolile respective.
Nu este uşor a indepărta această teamă prin întemeierea mai multor gimnazii greco-catolice, deoarece cu greu se pot găsi fondurile din care ar putea
fi suplimentate cheltuielile necesare In acest scop. Intr-aceea baronul de Enzenberg, fost colonel al Regimentului al doilea românesc, a proiectat încă un gimnaziu
pentru români, la Năsăud, indicind şi fondurile necesare Intemeierii lui, iar fostul
episcop Atanasie Rednlc s-a arătat înţelegător !aţă de această intreprindere. Treaba
formă,
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ar trebui reluată şi pertractată, in coinţelegere, de călre autorităţile militare şi
episcop, ca să poată fi dusă la bun sfirşit. De aici, cultura poporului clin numitul
regiment ar avea un folos deosebit, ca dealtfel şi din zonele învecinate, cum slnt
Comitatul Dăbica, Solnocul Interior şi de Mijloc, Districtul Chioar şi Comitatul
Maramureş, în care se găsesc mulţi nobili români. Astfel aceste zone, care au
de pe acum mulţl oameni de seamă ar scăpa de lipsa persoanelor capabile să
lucreze in administraţia publică.
Acest gimnaziu, alături de cel din Blaj, ar !i su!icient deocamdată pentru
acei 1·omâni care, clin cauza temerilor amintite, nu vreau să-şi trimită copiii la
gimnaziile altor religil. Pe de altă parte, pentru că numărul nobililor români
este atit de mare in Transilvania, incit ln comitate formează cel puţin jumătatea
nobilimii, dar in marea majoritate gem uitaţi ln ignoranţă şi sărăcie, incit mulţi
dintre.' ei şi dintre alţi fruntaşi români, mai ales greco-catolici (depăşind acea
teamă), şi-ar trimite copiii şi la gimnaziile romano-catolice, dacil ar fi scutiţi de
cheltuielile de întreţinere, ar trebUi să se dea dispoziţii la locurile potrivite ca,
deoarece atîta popor de a c<'irui cultură atîrnă lnaintarea binelui public, merită
toată atenţia, cel puţin a treia parte din elevii de gimnaziu şi din stipendiaţi să
fie români, cu atlt mai mult cu cit nobilimc>a altor naţiuni, cărora dealtminteri
le-ar rămlne două treimi din stipendii, este mai bogată decit a românilor, şi ca
atare să-şi întreţină mai uşor copiii în gimnazii, cu propriile mijloace.
ln ceea ce priveşte şcolile triviale şi naţionale şi cele normale, al căror scop
este stimularea industriei i;i comerţului, în urmă cu şapte sau opt ani Augusta
Aulă dispusese ln!iinţarea a cel puţin patru şcoli normale principale pentru român i: la Blaj, in Haţeg, în Făgăraş şi in Comiwtul Solnocul de Mijloc. Dintre
acestea doar una a fost recent înfiinţată, la Blaj, dar numai cu doi profesori şi
un catehci, deşi cele mai multe şcoli principale de acest fel funcţionează cu trei
profesori. E necesar, deci, ca la Blaj să fie întregit număru l de profesori, deoarece acolo se pregătesc lii ceilalţi invă\ători pentru şcolile triviale şi normale. Pe
măsura acestei sarcini, şi salariul lor trebuie să fie proporţionat cu al altor
profesori in situaţii asemăn<'itoare. Şi catehetului trebuie să i se facă parte de un
oarecare salariu, cu atit mal mult cu cit 1n toate celelalte şcoli principale cateheţllor le este asigurat salariul. ln afara şcolilor din Blaj şi de unele din Prlmul şi
Al Doilea Regiment românesc, înfiinţate şi întreţinute de tnseşi regimentele, 1n
întregul principat nu mai există alte şcoli normale pentru români.
Cu doi ani în urmă, Majestatea Sa dispunea să se înfiinţeze astfel de şcoli
şi pentru acest popor attt de dornic de educaţie, dar pină acum nu s-a făcut nimic, in afară de faptul că s-a oferit suma de 600 florini pentru construirea a două
sprezece şcoli româneşti. Dar cine cunoaşte cit este de numeros acest popor îşi
dă scama cit este de mic şi disproporţionat acest număr de şcoli, ce se prevăd
a fi rldicate.
Deoarece progresul agriculturii, industriei şi comerţului depinde în mod eficient de educaţie şl cultura acestui popor, ca cea mai mare parte a populaţiei
Transilvaniei, interesul binelui public care ca numărul şcolilor naţionale sau normale să crească cit mai mult cu putinţă, în care şi cei ce cu timpul vor aspira la
statul eclesiastic, şi cei care vor rămine să lucreze in agricultură sau in meserii,
să-şi poată însuşi cu conştiinciozitate mal intii noţiunile de scris, citit şi socotit,
Iar apoi să se preglitească pentru celelalte.
Cum insă resursele fondurilor şcolare normale nu permit ca şcolile româneşti să se poată înmulţi după nevol, să se prevadă cel puţin ca fondul acum
excedentar [din Fondul Lusitan - n.ns.] să fie destinat scopului amintit. Depă
şirea să fle, deci, pusă la o parte şi destinată :;colilor româneşti. Acest lucru, atit
de neglijat pină acum, să fie realizat fără întîrzierc, căci aminarea lui e in paguba
binelui public.
Pe lingă aceasta, deoarece problema se discuUi deoblcei la Comisia sibiană,
constituit.ii in treburile invăţtlmintului şi la care iau parte şi dol pastori protes-
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fie admis la

lucrările ci măcar un preot greco-catolic, cu alit mai oporhotăriri in legătură cu metoda de studiu, cu 1nvăţătorii şi

tun cu cit acolo se iau

ratcheţii, cu cărţile, precum şi lucruri legate de ritual. De la membrii de altă
religie ai comisiei nu se poate aştepta să cunoască bine nJci felul de a fi al romi.inilor, nici ritul lor. Acestui preot greco-catolic, care ar face parte din amintita
comisie să-i fie incredin\ată suprainspecţia şcolllor românC'.;ti triviale şi naţionale,
cu atit mai mult cu cit supremul inspector este destul de copleşit de îndatoririle
ce-i revin, iar despre cateheţii şi cărţile româneşti, ca şi despre metoda de invllţămint, in urma vizitării şcolilor româneşti cu greu poate să judece drept.
In acestea constă ceea ce se poate spune despre accelerarea educaţiei şi culturii românilor, despre eliberarea lor de prejudecăţi, care trebuie băgate în seamă
~ puse in aplicare, deoarece de cultura acestui popor atîrn.:-1 in marc măsură fericirea deobşte a patriei, după cum destul de limpede s-a dovedit in cele de mai sus.
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EIN UNVEROFFENTLICHTER ROMISCHER
SUPPLEX LIBELLUS - 1783
Zusammenfassung

ln lateinischen Original und in rumanischen Ubersetzung wird cin
unliingst entdecktes, fiir die Geschichte der Romănen in Siebenbilrgen
im XVIII-ten Jahrhundert hochst bedentungsvolles, Dokument publiziert.
In diesem Gesuch vom Typ Supplex Libellus fordert der damalige politische Fi.ihrer der Rumanen von Siebenbi.irgcn, dcr Bischof Ioan Bob,
eine Reiche von Erlcichterungen, die der Vorderung der kulturellen Entwicklung seiner Nation dienen sollten. Infolge dieses Inhaltes ist der
Supplex von 1783 ciner unserer wichtigsten Kultur-Dokumente aus der
Epoche der Aufklarung. Das Gesuch, eine typische Emanation des Josefinismus, spielt eine besondere Rolle in dieser Etappe der Politik des Osterreichischen Kaiserreiches und seine Bedeutung i.iberschreitet in Folge
dessen die Domăne der rumanischen Gcschichtc. Der Inhalt dieses Dokumcnts interessiert die grosse Politik des, von der Ideologie der Aufklarung bewegten, damaligen Europa, welche unter Kaiser Josef II. ihre
deutlichste Manifestation gefunden hat.
Der Supplex von 1783 ist eine der vorbereitenden F ormen oder Ausgaben des grossen, unter dem Namen Supplex Libellus Valachorum bekannten politischen Actes von 1791.
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GEORGE FILIP DE CAUAŞ:
IN LUPTELE NAŢIONALE
ALE ROMANILOR
VASILE

VEŢIŞANU

Aproape că a trecut în uitare totală acest mare fiu al naţiunii sale,
George Filip de Căuaş, după cc reputaţi istorici ai veacului trecut l-au
aşezat în cele mai de seamă. momente ale luptelor naţionale ale românilor ardeleni. Se pare că l-au uitat pînă şi oamenii locului său de baştină,
cărora nu le aduce aminte despre acest energic luptător decit mormîntul
său aflat, undeva, într -un loc al comunei Căuaş, de lingă Carei.
George Filip (scris uneori şi Gheorghe Filip sau George Filipp şi
Georgiu Filip), s-a născut in Căuaş, la 11 aprilie 1823, dintr-o veche familie românească, venită, se pare, de prin Maramureş, care avea titluri
nobilitare în urma vredniciilor arătate în războaiele duse cîndva împotriva turcilor. Multe familii româneşti au primit pe la 1680 astfel de
titluri, dind fii apărători a unui pămînt şi a unei tradiţii milenare.
G. Filip a studiat la Carei şi la Arad, după care a urmat dreptul la
Casovia, pentru ca in 1848 să se afle la Pesta, în tabăra kossuthistă. Ca
mulţi români buni şi statornici în ale lor a crezut in „mintuirea" neamu
lui său prin luptă dreaptă împotriva opresiunilor naţionale ale unui
imperiu anacronic. Şi tot ca mulţi alţi români buni şi statornici a fost
Şi el învăluit de fumul amăgitor al promisiunilor la o viaţă naţională
proprie, după furtunosul an 1848, care zguduise legile din dietă şi cancelarii. N-a trebuit să treacă mult pentru ca să-şi dea seama că toateaşteptările, în loc să ducă la dreptate, le-a scurtat şi drepturile pe care
le cuceriseră românii mai înainte tot prin lupte. Aşa se explică faptul
că după mai bine de un deceniu de la revoluţia din 1848, în anul 1861„
G. Filip, împreună cu Ioan Maniu şi cu Ioan Galu din Chieşd, întocmesc
un Memoriu împotriva anexării acestor părţi la Ungaria, ducîndu-se cu
el, ca pe vremuri Horia, la Curtea din Viena. Era cel dintii Memoriu
către Curtea Imperială din a doua jumătate a secolului trecut, prefigurind ampla mişcare a memorandiştilor din 1892, în frunte cu dirzul
Vasile Lucaciu, „Leul de la Şişeşti", Iuliu Coroianu, din Craldorolţ, Andrei Cosma, din Birsăul de Sus şi atîţia alţii intraţi în istoria neamului.
1
Informaţii sumare despre G. Fillp găsim în: Dr. Dionisie Stoica şi Ioan
P. Lazăr, Schiţă monografică a Sălajului, Tipografia „Victoria", Şimleul-Silvaniei,
1908, p. 120, Ioan Ardeleanu-Senior Oameni din Sălaj, Tipografia „Luceafărul",
Zălau, 1038, p. 121.
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Făcînd parte din deputăţia Sălajului care mergea cu protestul românilor la Viena, G. Filip se înscria in luptele naţionale a le românilor cu
cele mai mari riscuri şi jertfe într-o perioadă de puternice acţiuni contrare, care pregăteau ruşinosul dualism al puterilor de la 1867. Intre
anii 1861-1863 a activat ca protonotar comitatens în probleme sociale,
şi în calitatea sa de advocat în Tăşnad şi în Căuaş se pune în fruntea
celor care apără drepturile la viaţă naţională. între ai săi , la Căuaş, a
rămas pină la moartea sa survenită la 3 februarie 1895, în vîrstă de
72 de ani, după ce avusese grijă să lase urmaşilor săi w1 ideal de luptă
pentru naţiune şi o însemnată donaţie în bani pentru cultivar ea neamului său , într-un testament datat din februarie 1888, care se a flă în original la Sibiu. Iată cîteva motive în plus care ne obligă să cunoaştem m ai
îndeaproape două momente mai imporfante din viaţa şi activitatea lui
G. Filip, unul care se leagă de Memorandul din 1861, cel de al doilea,
legat de „Fundaţiunea G. Filip", urmînd ca cercetările ulterioare să dezvăluie aspecte noi în problemele pe care le ridicăm.
Privite din perspectiva devenirii istorice, luptele românilor ardeleni
au săvîrşit acele puternice mutaţii de conş tiinţă naţională prin care ei
au dăinuit acolo şi au perpetuat tradiţiile străvechi . ale pămîntului lor,
moştenit din vremuri imemoriale. Reacţia împotriva oricăror asupriri
naţionale cunoaşte şi ea o tradiţie. Ţinuturile de aici aveau o viaţă naţională proprie, cu o organizare socială rinduită după legi autohtone,
străvechi, preluate de la voievozii de ţară, şi de mai înainte, de la stră
J?unii daci cu cetăţllc lor puternice care stăpîncau zările şi şesurile, înainte de a ajunge aici orice popor de aiurea. Legiuirile vechi au dăinuit
şi după cuceririle cele mai tîrzii, din secolul X, odată cu venirea ungurilor. Drepturile erau păstrate şi se păstrau întocmai ca denumirile şesu
rilor, a apelor şi a văilor, întîlnite de noii veniţi.
Iată de ce veacuri întregi românii sălăjeni şi sătmăreni s-au considerat stăpinii acestor locuri, pînă cînd m arii feudali, .sprijiniţi de oficialităţi, au început să dezorganizeze vechile aşezări .româneşti, să colonizeze cu elemente din afară teritoriile locuite de r omâni. Ar fi să luăm
îndelungatul şir al epocilor istorice, pentru a vedea cum a evoluat acest
proces, pină la momentul de culminaţie al întregirii noastre ca neam,
la 1 decembrie 1918. Ne vom opri însă, numai la un moment al acestui
proces, acela al Memorandului de' la 1861 în care G. Filip a fost prezent
în cauza naţiunii sale.
Dacă revoluţia de la 1848 a reuşit să înlăture o serie de nedreptăţi
în cauza r omânilor, ajungîndu-se, printre altele, la desfiinţarea iobă
giei, se pare că evoluţia ulterioară a lucrurilor nu a mai fost în favoar ea lor. In acest scop, în ianuarie 1850 s-a ţinut fa Şimleu, sub preşeden
ţia vicarului Alexandru Sterca-Şuluţiu, un sinod la car e, între alţi prc>zenţi, era şi protopopul Dumitru Coroianu al Craidorolţului, şi unde s-a
dezbătut, „jalnica stare a Diocesului şi Naţiunei prin lipsa Schoalelor" 2,
2

Ibidem, p. 61.
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făcînd înaintarea către monarh în problemc-le fundamentale ale drepturilor naţiunii române. La puţin timp, în ianuarie 1861, se ţine la Sibiu
un Congres Naţional Român care cerea „suprimare legilor ce lovesc
tot mai mult naţia română", hotărindu-se ca o delegaţie cu Şuluţiu sau
episcopul Gherlei, Ioan Alexi, din Mălădia, să meargă la Viena. Situaţia
românilor era din ce în ce mai apăsătoare, „starea generală a naţiunii,
- după 1848 arată Iorga, - se înfăţişa deplorabilă ... iar prin măsurile
de la 1860 .iobăgia a revenit în partc"3.
În condiţiile de mai sus, la adunarea din 18 septembrie 1861, ţinută
la Băseşti, la care era prezentă inteligenţa românească din părţile Silvaniei, vicarul D. Coroianu, protopopul George Maniu, profesorii din Beiuş, P. Mihuţiu, I. Selegian, Sim. P. Desscan, George Marchiş, deputatul dietal Ioan Popoviciu-Desscan şi alţii, au dezbătut protestul naţiu
nii române faţă de încercare de anexare a Silvaniei la Ungaria, respectiv a comitatelor Solnocul de Mijloc şi Crasna. S-a hotărît ca o delegaţiune să prezinte acest protest Majestăţii Sale. Ea era alcătuită din
Ioan Maniu, George Filip şi protopopul Ioan Galu. La 14 octombrie 1861
ei se aflau la Viena. Rezultatul se ştie. Plîngerile românilor n-au fost
ascultate. Dar în cele 15 puncte ale Memorandului erau inserate motivele de protest, bazate pe argumente „ab antiquissimo", pe tratatele ulterioare care consfinţeau drepturile noastre în aceste teritorii, care se
ţinea întotdeauna de Transilvania, fiind autonome şi în deplina lor independenţă de Ungaria. Anexările s-au făcut fără asentimentul celor care
aici constituiau majoritatea, adică românii, aşa cum reiese şi din statisticile oficiale ale vremurilor. Toate arătau SP. spune în Memorandum, că
e „periculoasă şi stricăcioasă anexiunea la Ungaria pentru naţionalitatea
noastră română"4.

Memorandul de la 1861 a fost o pagină măreaţă a luptei naţionale
a românilor, constituind un avertisment pentru dualismul pregătit la
1867. G. Filip s-a angajat cu toate riscurile vieţii sale în luptele premergătoare legilor de înrobire ale românilor din aceste locuri. Il întilnim în toate acţiunile care pecetluiesc destinul naţiunii sale pînă spre
sfirşitul veacului trecut cînd, sub presiunea altor condiţii istorice şi sociale, dezideratul Unirii devenea o realitate.
In anul morţii lui G. Filip, „Transilvania" din Sibiu, revistă a Asociaţiunii transilvane pentru literatura şi cultura poporului român (A.S.T.
R.A.), publica următorul anunţ: „Fundaţia Georgiu Filip. Toate foile
noastre au adus în zilele acestea ştirea că răposatul advocat din Tăşnad,
Georgiu Filip a lăsat prin testament Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român o fundaţie pe numele său,
spre scopuri culturale şi filantropice în sumă de 20 OOO !L, şi testamentul constată pe deplin acest fapt. Această jertfă, continua revista, din

.

pină

N. Iorg a, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, De la mişcarea lui Horia
astib:i, Bucureşti, 1915, p. 210-212.
' T. V. Păcăţianu, Cartea de aur, voi. III. Ed. II-a, Sibiu, 1904, p. 565.
3
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partea unui fiu al naţiunii noastre este foarte considerabilă. Apreciem
valoarea ei morală, căci un bun fiu al poporului său aşezat de soarte la
una din marginile extreme ale teritoriului locuit de români, precum în
viaţa sa a fost un călduros apărător al intereselor poporului său, aşa şi
la ieşirea din viaţă voieşte a perena iubirea sa pentru dînsul, pc terenul
cel larg al ştiinţei şi culturii" 5 •
Rindurile de mai sus erau edificatoare pentru cel care o viaţă trăise
numai pentru neamul său cel vechi între neamuri. 1n succintul portret
pe care i-l făcea Ioan Ardeleanu-Senior, acesta arăta că a găsit puţin r:
date şi informaţii în legătură cu viaţa lui George Filip. Nu era de mirare.
Omul acesta a trăit modest şi numai prin puterile idealului său de necontenită aplecare spre cei şi mulţi şi buni ai satelor noastre. Aceştia
din urmă n- au încercat rînduielile scrisului, dar l-au păstrat pc G. Filip
.în legea nescrisă a omeniei lor, fără vîrstă. „Aşa că, scrie acelaşi autor,
avea dreptate advocatul G.Filip să-şi înceapă, la 22 februarie 1888, testamentulM. De fapt ce rezultă din testament? In primul rînd, G. Filip
arăta ceva clin singurătatea lui, convins că, spunea el: „între cosîngenii
mei astăzi în viaţă esistenţi nici unul nu se află capabil de a executa
voinţa mea după moarte . . . şi că averile se strîng fără vreuna urmă
salutarie, spre încurajarea acestor eventualităţi şi pentru a putea da
naţiunii române de a-şi putea forma un capital pentru instituţie de cultură , şi de economie, şi ncavînd crezi dir ecte în deplina sănătate şi conştiu de mine dispun după cum urmează" 7 • In continuare, G. Filip se
referă la întreaga avere pe care o lasă în scopuri culturale, fără do car~
spune el „românimea ca naţiune română " S nu va putea ajunge să-se
afirme pe deplin. El trece într-o evidenţă situaţia familiei sale, a soţiei
sale, Ana Poruţiu, prin care acordă„ Reuniunii Femeilor Române Sălă
jene" o sumă importantă cu scopul să se înfiinţeze „o şcoală curat românească pentru fiicele române din Sălaj"O, în timp de 10 ani. Nepotului
său, George Filip, preot gr. cat. în Er Kâvas îi lasă moştenire pămîntu
rile aparţinătoare locului unde oficiază, şi la fel altui nepot din Supur,
pentru ca suma de 20 OOO de fl. să o testeze „Astr ei", care să o folosească,
pentru „regenerar ea culturală a popor ului român" 10, indicînd cum să fie
folosită această sumă, într-un interval mai marc de ani. Făcînd o constatare în evoluţia F undaţiei sale, G. Filip recomandă să fie folosită
suma la care s-ar ajunge „spre r idicarea unei academii române de drepturi"11, urmind apoi ridicarea de şcoli , a lăcaşurilor de cultură, biserici,
5 Fundaţiunea Georgiu F ilip, în „Transilvania". Sibiu, 1895, An. XXVI, nr. 3
din 15 martlc 1895, p. 65.
'· Ardeleanu-Senior, op. cit. p. 121.
7 Dr. Dionisie Stoica şi Ioan P. La7.ăr, op. cit., p. 120-121.

8

Ibidem.
Ibidem.
10 Ibidem, p. 122.
11 Ibidem, p. 123.

9
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Fig. 3. Fragment din testamentul
lui George Fllip de Căuaş.
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etc. Trecind la fraţii săi, la rudele sale, G. Filip exclude pe cei nedemni,
care au trecut la alte confesiuni, calvinească sau de altă orientare, ceea ce
justifică dorinţa lui de ridicare mai întii la Căuaş, a unei „şcoli frumoase
şi a unei biserici dacă acea n-ar exista încă'm. Toate actele şi documentele, ca şi cărţile sale de valoare le-a dat seama lui Andrei Cosma,
luminatul român, director al Băncii „Silvania" din Şimleu, cel care i-a
împlinit dorinţa şi a înţeles că această „fundaţiune c a Naţiunii române",
cum spunea G. Filip.
Testamentul semnat de Gcorgiu Filipp în Şimleul-Silvaniei, la 22
februarie 1888, a ajuns ulterior la Sibiu. La 31 decembrie 1907 starea
fondului era de 50 699 de coroane.
Dincolo de orice calcul rămînca acţiunea generoasă a lui G. Filip
cu puternică rezonanţă în conştiinţa generaţiilor şi a celor care veghiau
la înaintarea naţiunii lor, urmînd pilda urmaşil or. ln intenţia sa, G. Filip
nu săvîrşea doar un act de filantropie, aşa cum poate fi înţeles de cei
mai mulţi, ci îndoitul act al aplecării sale din fiinţă către fiinţa neamului
său pe care-l vroia biruitor prin vremuri. George Filip de Căuaş ne îndeamnă să-i cunoaştem viaţa şi faptele sale, chiar şi mai tîrziu.

12

Ibidem, p. 126.
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PRESA ROMANEASCA
DIN CRIŞANA (1848- 1919).
CONTRIBUŢIA ACESTEIA
LA FORMAREA CONŞTIINŢEI NAŢIONALE
ŞI LA CONSOLIDAREA
UNITAŢII NOASTRE CULTURALE
VIOREL FAUR

Viaţa culturală a r omânilor crişeni in perioada la care ne referim
este concludent ilustrată şi de periodicele care au apărut, ca mijloace
Importante de afirmare politică Şi spirituală. Editarea unor periodice
de certă factură naţională se integra, in mod firesc şi necesar, străda
niilor populaţiei româneşti din această străveche provincie autohtonă
de a-şi manifesta disponibilităţile proprii, in pofida unor împrejurări
nefavorabile şi pentru a reduce din consecinţele acestora. Cu atît mai
semnificative sînt, sub raport istoric şi documentar, realizările de acest
fel ale românilor crişeni , cu cît este îndeobşte cunoscută situaţia deosebit de grea în care şi-au desfăşurat activitatea cultural-naţională, devreme ce .au fost mai expuşi tendinţelor de deznaţionalizare ale guvernanţilor vremelnici şi ale autorităţilor de care ei s-au folosit. Şi în
acest capitol realmente interesant al istoriei lor culturale, ca parte integrantă a istoriei presei româneşti din epoca modernă, distingem un autentic militantism, menit a dinamiza energiile creatoar e şi •a le canaliza
pe făgaşul luptei pentru apărarea fiinţei naţionale.
De la „foile" m anuscrise', ca prime experienţe în acest domeniu, s-a
ajuns la editarea unor reviste cu profil diver s. Acestea au substituit doar
parţial inexistenţa unor ziare româneşti, care ar fi devenit, neîndoielnic,
veritabile tribune de apărare a limbii, a drepturilor şi tradiţiilor istorice ale poporului nostru. Cel dintîi ziar r omânesc a apărut în Crişana
abia la finele anului 1918, in contextul creat de acţiunile revoluţionare
ale maselor populare', care au culminat cu Marea Adunare Naţională de
la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. La configurarea acestui memorabil moment, al realizării aspiraţiei secular e de unitate a înaintaşilor noş
tri, şi-a adus contribuţia şi presa din Crişana, ale cărei valenţe sociale,
politice şi culturale le vom reconstitui in paginile prezentului studiu.
Iniţiativa de a tipări un periodic românesc a apărut, fapt dealtfel
explicabil, în timpul revoluţiei de la 1848, cînd se înregistrează o efervescenţă politică naţională fără precedent şi cînd era extrem de util
un ziar românesc in părţile Crişanei, pentru a informa populaţia despre
evenimentele zilei şi a-i face cunoscută poziţia conducătorilor români
faţă de acestea. Observind insemnătatea unui asemenea instrument, un
intelectual orădean - care era la curent cu demersurile locale - pre-

18 - Studii

şl

comunic!\rJ, V-VI.
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ciza într-o corespondenţă apărută în Gazeta Transilvaniei (cu data de
16 august 1848), că „au priceput şi aicea (la Oradea - n.n.) bărbaţii
carii duceau cîrma diecesului (mai exact a Episcopiei unite - n.n.), că
în adevăr ar fi bine, de sear (s-ar) prinde şi ei de oarece lucru folositor
naţiunei române, şi aşa acuma au proiectat unii şi seau (s-au) convorbit
că vor da un organ român (subl. ns.). Fie dară cu aşteptare onoratul
public român, pentru că cred că în scurt timp vom să vedem programa
noului organ român de la redactor " 1 • Acest interesant proiect, despre
care informaţiile sînt prea sumar e, nu a fost însă concretizat, din motive
rămase necunoscute. Ca atare, putem doar presupune unele cauze ale
nerealizării primei intenţii de a edita un ziar românesc în Oradea, între
care ostilitatea autorităţilor şi lipsa de experienţă în această direcţie.
Ideea a supravieţuit momentului, dar a îmbrăcat o altă formulă practică, în funcţie de situaţia politică din perioada post-paşoptistă, de condiţiile in care s-au manifestat românii crişeni. Membrii Societăţii de
lectură din Oradea şi-au propus, chiar din anul întemeierii acesteia
(1852) - conform statutelor ei2 - să editeze „în tot anul" cîte un almanafi literar, deci un periodic în care să fie inclusă mai ales creaţia literară: Intr-o scrisoare pe care conducerea societăţii a trimis-o lui Atanasie
Şandor aflăm motivaţia acestei decizii: „Junimea română studinte în
Academia (de drept - n.n.) de aici (din Oradea - n.n.), pătrunsă de
zelul naţional, de a se putea şi aici lăţire simţirile şciinţiale între junii
noştri, şi

mai cu seamă de a suplinire încîtva defeptul (absenţa) unei foi
beletristice (subl. ns.), a recurs ... pentru concesiunea unei societăţi lite-

rare-beletristice"3, pe care a

obţinut-o după

trei ani de eforturi

şi

insis-

tenţe.

După ce a luat măsuri eficiente pentru difuzarea almanahului lansînd liste de „prenumeraţiune" în mai multe oraşe transilvănene şi obţi
nînd prompt abonarea a 250 de persoane\ conducerea societăţii a stăruit
in veder<'a înlăturării obstacolelor ivite pentru a-i asigura un conţinut
corespunzător şi a primi aprobarea editării. De aceea, gestul ei de a
face publică nerealizarea acestui obiectiv este semnificativ: „Doi ani,
de cînd suntem uniţi în asta societate, cu scop să cdăm (edităm) pe tot
anul un op beletristic (subl ns.), ca document (al) înaintării noastre spre
ciştigarea deplininţei limbii; ci pentru numeroasele piedicc, ... acest op
pînă aci rămase ne(în)fiinţat""· Almanahul a văzut lumina tiparului în
30 septembrie 1854, sub titlul: Diorile Bihorului. Almanac naciunal, de
1
L a z a r o ni,
nr. 69, p. 286-287.

Oradea Mare, 16 august, in Gazeta de Transilvania, 1848,

2 Organizaţiu.nea Societdţit de lecturlt a junimei române din Oradea, tn Foaie
pentru. minte, inimii şi literatură, 1853, nr. 10, p. 73-75.
3 V as i le Pârvan, Pagini din trecut. Din istoria cuiturei românilor bihoreni, in Luceafărul, 1903, nr. 21, p. 338-341.
4 Vi ore I Faur, Societatea de lecturii din Oradea, 1852-1875, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1978, p. 116-117.
5 Gazeta Transilvaniei, 1854, nr. 14, p. 53.

https://biblioteca-digitala.ro

275

3

la Societatea de Leptură a junimei române studinte la şcolile orădene
{Anul I, Oradea Mare, cu tiparul lui Aloisiu Tichy). Deci, periodicitatea
este menţionată chiar pe pagina de titlu a almanahului. ln cele 326 de
pagini ale acestuia sînt publicate versuri şi proze semnate de I. Brenduşian, Carol Grama, V. Iuţiu, Atanasie Marienescu, D. Meciu, Ioan Popdan,
I(osif) R(oman) şi P(aul) V(ela) V(entrariul).
ln anul 1855 s-au făcut încercări pentru tipărirea celui de al doilea
almanah al societăţii. Nu s-a ajuns însă la nici un rezultat, cu toată
propaganda în favoarea ideii, facilitată de presa timpului. Existau, desigur, dificultăţi de nedepăşit, cum au fost, spre pildă, imposibilitatea
strîngerii fondurilor necesare şi a unor creaţii literare reprezenlative,
atît de la membrii societăţii, cît şi de la colaboratori externi, de la cei
mai prestigioşi poeţi şi prozatori transilvăneni. Pentru a crea o tradiţie,
a garanta continuitatea unei asemenea iniţiative, nu erau îndeajuns spiritul emulativ şi dăruirea membrilor societăţii, ci trebuiau depăşite greutăti multiple, ceea ce nu s-a întîmplat. Ca atare, au fost căutate forme
accesibile de manifestare' a preocupărilor publicistice, membrii Societăţii
de lectură din Oradea recurgînd - în ultimă instanţă - la scoaterea
unor foi manuscrise, fapt demn de atenţie. Acestea aveau o circulaţie
restrinsă, fiind citite doar în cadrul societăţii şi probabil de către unii
intelectuali din oraş, aderenţi la activitatea laborioasă desfăşurată de respectiva instituţie culturală românească. Se cuvine să ne oprim asupra
lor, din considerentul că răspundeau unor legitime cerinţe şi facilitau
afirmarea talentelor literare şi gazetăreşti. De un real interes documentar este, în această ordine de idei, precizarea memorialistică a lui Iosif
Vulcan, din care rezultă că - în vremea cînd a fost membru al Societăţii de lectură a redactat, împreună cu alţi membri ai acesteia, o
foaie „manuscrisă intitulată Deşteaptă-te române" 6 • Cum Iosif Vulcan
şi-a terminat studiile gimnaziale în vara anului 1859, înseamnă că acesta
a contribuit la apariţia amintitei foi în perioada 1857-1859, cînd a făcut
parte dintre „oficialii" 7 societăţii.
Deşi a avut o existenţă efemeră, revista Deşteaptă-te române a constituit un argument al dorinţei „lepturiştilor" orădeni de a-şi exprima
convingerile şi a-şi exercita dlsponibilităţile creatoare, aşezate sub semnul dinamismului cultural. Titulatura revisteiB relevă spiritul naţional
de care erau animaţi membrii societăţii, precum şi alţi participanţi la
0 I os i f Vulcan, După douăzeci de ani, in Familia, 1880, nr. 32 p. 204;
Anuarul 11 al Societăţii pentru crearea unui fond de teatru romdn în Ardeal,
Braşov, 1899, p. 46; Luci an Dr im ba, Iosif Vulcan, Editura Minerva, Seria
Univcrsitas, Bucureşti, 1974, p. 25; Vi ore 1 Faur, Presa romdnească din Bihor.
1849-1918 (1], în Familia, 1977, nr. 10, p. 9.
7
Fenice, Oradea, 1867, p. 263-264.

nicl un exemplar din aceasta. De remarcat faptul că ea nu
e r v a H o d o ş, A I. S a d I - I o n e s c u, PublicaI, Catalog alfabetic. 1820-1906, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1913.
8

Nu s-a

păstrat

menţionată 1n cartea lul N
ţiunile periodice româneşti, Tom

este

18•
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activitatea ei. Iosif Vulcan şi-a făcut ucenicia literară redactînd materiale
ce au fost inserate în paginile organului publicistic intern al societăţii,
îngrijindu-se de completarea lui cu alte colaborări ale „lcpturiştilor".
Este, desigur, vorba de cele mai elocvente realizări ale acestora.
Reactivarea societăţii, înccpînd cu venirea la conducerea ei a căr
turarului Iustin Popfiu, a determinat noi preocupări de natură publicistică . Astfel, în şedinţa de constituire a acesteia din 18 noiembrie 1866
s-a proiectat „înfiinţarea unei foişoare enciclopedice9, ce va circula ca
organ de comunicare a elaboratelor incurse de societate, exclusiv intre
membrii ei" 10 Propunerea lui Iustin Popfiu a aflat o „îmbrăţişare căldu
roasă intre membri", fiind tot atunci aleşi redactorii responsabili ai
„foii" (Elia Trăilă şi Nicolau Oncu) şi comisiunea „reginte" (compusă din
Avram Berlogia, N. Zigre, Damian Dragooescu, George Martinescu,
Acsentiu Gaita şi George Fejer). Redactorii aveau sarcina de a „priveghea asupra tuturor agendelor şi a purisa (în sensul de a îndrepta - n.n.)
elaboratele demne de publioat'•ll. Foaia, a cărei titulatură nu este consemnată, urma să apară bilunar12• Din lipsă de informaţii documentare,
nu dispunem de posibilitatea de a referi amănunţit despre această întreprindere a „lepturiştilor". Peste trei ani, la 28 noiembrie, s-a revenit
asupra problemei ,,redigerii unei foi scrise din operatele cele· mai bune
ale membrilor". Aceasta trebuia „pusă spre cetire în cabinetul de lectură" care, conform unei acute necesităţi locale, se impunea a fi organizat şi deschis „oriunde în centrul cetăţii", pentru a fi asigurat accesul
la acesta şi a altor „tntcllgenţi români". Aşezarea foii în cabineh.11 de
lectură era justificată prin dorinţa de a oferi publicului interesat un
vcrifabil „testimoniu despre activitatea şi înaintarea membrilor societăţii"13 . Ideea era deosebit de generoasă şi realizarea ei .ar fi dus la
sporirea prestigiului societăţii , la canalizarea eforturilor membrilor ei
într-o direcţie constructivă. Absenţa mărturiilor d0spre această notabilă
iniţiativă nu ne permite însă alte comentarii. Importantă ni se pare împrejurarea că a existat o preocupare reală a „lepturiştilo r" pentru redactarea de reviste manuscrise, ca o completare a muncii depuse pentru
editarea a trei volume de poezii şi proze. Nedispunînd de mijloace materiale necesare, intenţiile lor au fost doar parţial concretizate. De aceea,
9

Foaie

relaţia dintre subtitlul revistei
enctc1opedică şi beletristică cu Uustraţiunl) şi

A se observa

Familia (care era acela de
profilul foii preconizate să
influenţa revistei lui I. Vulcan

apară in cadrul societăţii orădene. Este, deci, certă
asupra „lepturiştllor", care o citeau cu mare atenţie. Aşa se explică dorinţa acestora
de a-i nsigm·a - evident, la nivelul întreprinderii lor modeste -, o cuprindere
enciclopedică a problemelor care intrau in sfera de preocupări a membrilor societi:iţii orădene (numită in terminologia de epocă Societatea de leptură, de unde şi
utilizarea - in bibliografia de referinţă - a termenului de „lepturiştil" orădeni).
11 Albina, 1866, nr. 93, p. 2-3.
11 Ibidem.
12 Familia, 1866, nr. 39, p. 467.
13 Ibidem, 1869, nr. 48, p. 574.
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literare şi publicistice ale acestora se întilnesc frecvent în
paginile presei româneşti de dincoace de Carpaţi.
Membrii Societăţii literare „Samuil Vulcan" din Beiuş, elevi în clasele superioare ale gimnaziului, au experimentat - probabil cu mai
bune rezultate - o similară practică publicistică. „Ca să-i deschidă tinerimii căi şi mijloace rît se poate mai ajutătoare spre dezvoltarea şi ajungerea scopului", conducătorul societăţii, profesorul Gavril Lazăr, a lansat - în şedinţa din 15 mai 1867 - „ideea de a înfiinţa o foaie a societăţii"14. Aceasta a fost primită „cu bucurie şi entuziasm nemărginit",
stabilindu-se totodată ,„ca foaia să poarte numele Muza română" şi să
apară în fiecare duminică, pe „cel puţin ... o coală". Redactor al revistei a fost numit V. Deciu iar colaboratori A. Rubenescu, I. Olteanu, I.
Lepa, M. Toma şi A. Tuducescu 15. Coriolan Brediceanu, notarul corespondenţelor, anunţa în presă că primul număr a „eşit şi suntem foarte
indestuliţi" 16 . Cu toate că scoaterea foii Muza română este neîndoielnică, dispunem doar de sumare informaţii în legătură cu existenţa acesteia, fără să mai insistăm asupra conţinutului ei, care n-a fost cercetat
de predecesori. Este cunoscut, din consemnări publicistice disparate, faptul că la 13 noiembrie 1870 r edactor al „foii" era Ioan Groza, unul dintre
cei mai activi membri ai societăţii 17 • 1n anii 1872, 1873 şi 1876 atribuţiunile redacţionale au fost preluate de un aşa-zis „colector de foi" , ca, spre
pildă, Georgiu Popa, I. Duma, Paul Oniţia 18 şi alţii. Denumirea foii s-a
schimbat în anul 1883, cînd a primit o nouă titulatură, Aurora, avîndu-1
ca redactor şi „controlor" pe George Mihalca 19. Din anul 1884, această
formă de activitate a membrilor societăţii intră într-un deplin anonimat,
ne mai fiind posibilă reconstituirea istoricului ei20•
Asocierea revistelor manuscrise celorlalte modalităţi de afirmare culturală a societăţilor literare bihorene nu era un fenomen izolat în epocă.
Societăţile literare ale elevilor şi studenţilor r omâni din Transilvania,
care s-au impus în viaţa publică printr-o activitate rodnică, au utilizat
asemenea instrumente de educare a membrilor în spirit naţional Şi de
popularizare a celor mai reprezentative creaţii ale lor. Societatea „Iulia"
14

Ibidem, 1868, nr. 17, p. 202; Albina, 1868, nr. 51, p. 2.
Contribuţii la istoricul Societliţii de lectură „Samuil
Vulcan", in Familia, 1968, 4, nr. 9, p. 5; Idem, Societatea literară „SamuH Vulcan"
din Beiu.ş, tn Crisia, Oradea, 1074, p. 260-261.
ia Albina, 1868, nr. 51, p. 2.
11 Familia, 1870, nr. 47, p. 561.
ia Ibidem, 1872, nr. 47, p. 561; 1873, nr. 39, p. 452 şi 1876, nr. 43, p. 515.
10 Ibidem, 1883, nr. 42, p. 511.
~ Aceasta nu exclude apariţia in continuare a foii Aurora, cum nici scoaterea alteia, cu nume di/erit. Datorită distrugerii unei părţi importante din arhiva

ia Vi ore 1 Fa u r,

Societ.ăţii

literare „Samull Vulcan", n-am

reuşit să

descoperim nlci un exemplar

din revistele de care ne-am ocupat. Faptul că ele au existat este însă incontestabil,

răminind ca investigaţillc viitoare să furnizeze date uLlle reconstituirii acestor
meritorii strădanii ale membrilor societăţii. De reţinut cA nici aceste reviste manuscrise nu figurează în lucrarea citată a lui Nerva Hodoş şi Al. Sadi Ionescu.
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a studenţilor români din Cluj21 şi-a propus, într-o şedinţă din 1 decembrie 1877, să scoată lunar o foaie literară cu titlul Diorile (Zorile), în
vreme ce Societatea de lectură a teologilor români din Arad a reuşit Sd
editeze (1869-1872) un organ publicistic propriu, Spera11ţa, care a fost
apoi înlocuit cu revista Lumina22• De asemenea, membrii Societăţii d~
lectură „Ion Popazu" din Caransebeş au redactat foaia intitulată Progresul. Revistele manuscrise ale societăţilor literare româneşti din Oradea
şi Beiuş Deşteaptă-te române, Muza Crişanei şi Aurora au constituit factori culturali care au contribuit la dinamizarea preocupărilor
membrilor acestora, devenind componente ale luptei tineretului român
studios pentru emancipare naţională.
Dacă societăţile şi reuniunile româneşti din Bihor n-au dispus d!!
mijloacele necesare editării de periodice, această iniţiativă a aparţinut
unor persoane particulare, care şi-au asumat toate responsabilităţile şi
riscurile. Era o metodă experimentată de românii transilvăneni, care au
scos în primele decenii postpaşoptiste - alături de Gazeta Transilvaniei
şi Foaia pentru minte, inimă şi literatură noi periodice, precum Telegraful român (din 1853), Amicul şcoalei (1860-1805), Concordia (18611870), Umoristul (1863), Familia (1865-1906), Albina (1866-1876), Federaţiunea (1868-1876), Transilvania, Observatorul şi Orientul latin. De
r emarcat împrejurarea că un important număr dintre acestea a apărut
in Braşov şi Sibiu, puternice centre economice şi culturale, unde se aflat.
gazetari iscusiţi, care s-au afirmat şi în planul luptei pentru drepturi
naţionale. In perioada dintre 1849-1868 intelectualitatea românească din
Oradea a organizat multiple acţiuni culturale, de larg ecou in conştiinţa
locuitorilor din părţile Crişanei, acordîndu-le acestora prioritatea şi manliestind un interes redus faţă de ideea de a edita ziare sau reviste, probabil şi din motivul că tipografia locală nu avea literele potrivite Şi nici
spaţiu de producţie. Aşa se explică faptul că primul periodic în limba
română tipărit în Oradea a fost iniţial editat la Pesta (nr. 1-5), deşi proprietarul şi redactorul său responsabil, Iustin Popfiu, era profesor de
limba şi literatura română la gimnaziul premonstratens din oraşul de
pe Crişul Repede.
Intr-o notă din revista Familia (31 octombrie 1867) era anunţată
„noua intreprindere literară" a lui Iustin Popfiu, poet şi publicist cunoscut, care intenţiona să editeze, începînd cu anul 1868, o „foaie periodică
intitulată Amvonul"23 • Intrucît numărul „prenumeranţilor" a crescut în
21 E. G l o d ari u, Din activitatea societăţii „Iulia" a studenţilor români clin
Cluj, in Acta Musei Napocensis, V, Cluj, 1968, p. 244.
22
V. Cur t i că pean u , Mişcarea culturală românească pentru unirea din

1918, Editura

Ştiinţifică, Bucureşti,

1968, p. 27-28.

Familia, 1867, nr. 41, p. 491. Se fac referinţe la conţinutul acesteia, condiţiile de apariţie şi cele de „prenumeraţiune". Redactorul FamiUei salută „cu
23

bucurie această intreprindere" şi o recomandă cititorilor, preciztnd că banu de
abonamente trebuie trimişi pe adresa lui Iustin Popfiu din Oradea (Ibidem, nr. 4.1,
p. 515).
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scurt timp, unii fiind „chiar şi din România liberă", cel dintîi număr al
foii a apărut la 15 ianuarie 186824 , într-o ţinută tipografică elegantă25 •
După tipărirea a două numere, Iustin Popfiu preciza într-o însemnare
r<'dacţională că, deşi a scos 1 OOO de exemplare, este nevoit să mai retipă
rească ambele numere, datorită solicitărilor care depăşesc această cifră26 •
El considera util să informeze cititorii şi în legătură cu dificultăţile temporare ale> activităţii editoriale: „Noi ducem redacţiunea în Oradea (subl.
ns.), iar tipărirea se face în Pesta, din cauză că unica tipografie cc avem
in Oradea duce lipsă atit de marc de lucrători, incit nu poate satisface
nici întreprinderile primite pînă acum" 27•
Din programul redacţional, ale cărui principii sînt enunţate în primul număr al periodicului211, r eiese că editorul va consacra majoritatea
paginilor „foii" unor materiale eclcsiastice, deschizînd totodată şi rubrici
cu conţinut informativ, îndeosebi despre diferite aspecte ale activităţii
<:ulturale. Comentariile reda<:tort1lui responsabil ne oferă uneori prilejul
de a descifra modul cum acesta susţinea unitatea culturală naţională.
Astfel, scriind despre Institutul pedagogic din Bucureşti, inaugurat în
anul 1868, Iustin Popfiu face o memorabilă profesiune de credinţă: „Noi
am petrecut cu atenţiune reformele salutare, ce se făcură pe pămîntul
României, mai ales de un deceniu încoace, şi am aplaudat nu o dată cu
lacrimi de bucurie in vechi glorioasele triumfuri cîştigate într-un period
atît de scurt"29 • Dind un răspuns, la poşta redacţiei, unui corespondent din
Bucureşti, redactorul subliniază ideea că este firesc să se sprijine reciproc30, în pofida „hotarC'lor politice" care îi despart, dar care nu „ne
poate împiedica - continuă acelaşi - să nu fim uniţi în spirit şi în iubire,
în aspiraţiuni şi năzuinţe" 31 (subl. n.s.). La rubricile destinate prezentării
unor momente contemporane (ti:outăţi şi Literariu) sînt publicate consi:?~ N e r va Ho d o ş, A 1. Sa dl I o nes cu, op. cit., p. 35. Notăm datele:
,lmt•onul (!oaie bisericească pentru elaborate din sfera elocinţei sacre). A apărut
la Pesta (p1nă la 1-15 martie 1868) şi Oradea (Anul I: de la 15-30 martie şi pină
la 15-31 decembrie 1868; Anul II: de la 1-15 ianuarie şi plnă la 15-28 frbruarir 1871, precum şi de la 1-15 ianuarie şi pînă la 1-15 aprilie 1881). Dimcmsiunile
pc anul 1868 (I): lă ţimea 15,5 cm şi lnălţimea 25,5; pe anii 1871 sl 1881 {II): lăţi
mea 15,5 cm şi inlllţimea 23 cm. Tipografii din Pesta au fost Erkovi, Galg6czi şi
Kocsi, iar cel orădean Ottone Hugel.
25 In Familia (1867, nr. 49, p. 587) se scria următoarele despre areasta: „Formatul deosebit e bine ales, tiparul e curat, htrlia fină şi literele nouă ..."
::G Ibidem, 1868, nr. 10, p. 119.
27
Ibidem; Albina, 1868, nr. 31, P. 3.
211 Amvonul, 1868, nr. 1, p. 1-6.
29
lbiclem„ nr. 3, p. 98. Despre institutul respectiv, Iustin Popiiu îşi exprima
convingerea că „va fi sigur izvor de lumină pentru poporul român~.
30
Ibidem, nr. 22, p. 676. Textul este următorul: „Aşa ! să ne sprijinim imprumutat".
31
Ibidem. In final, îl adresează o „Salutare frăţească!". Printre abonai!, care
erou destul de mulţi {numărul lor „s-a urcat acum - la 29 februarie 1868 - bine
peste 990", aşa cum se scrie 1n nr. 4, p. 132), se aflau şi doi locuitori ai Craiovei
(nr. 10, p. 284), fără să mai stăruim asupra altora, ale căror nume nu le cunoaştem.
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deraţii referitoare la noua ediţie a fabulelor lui Alexandru Donici3! şi
despre un important discurs rostit de P.S. Aurelian, din care transcriem
un paragraf semnificativ: „Tradiţiunile noastre, istoria noastră ne arată
la fiecare linie, că dacă astăzi avem o patrie, o datorim acelor viguroşi
plugari, cari populează şi frămîntă pămîntul cu sudorile lor de la ţărmul
bunării pînă la vîrfurile cele mai inaccesibile ale Carpaţilor" 33 • Se mai
întilnesc consemnări despre V. A. Urechia, I. Enăccanu, ziarul Românul
şi revista Albina Pindului. Informaţiile despre realităţile culturale de
dincolo de Carpaţi sint, fără îndoială, dovezi ale unei înţelegeri exacte
a dezideratului fundamental al luptei poporului nostru, care era obţi
nerea independenţei şi realizarea unităţii.
Reţin, de ascmnea, atenţia semnalările apariţiilor editoriale, precum
şi notele despre manifestările culturale şi biografiile unor personalităţi
transilvănene. „In timpul de faţă - aprecia Iustin Popfiu - cîndnaţiona
litatea noastră e(ste) expusă nenumăratelor atacuri şi tentaţiuni critice, cu
deplină recunoştinţă trebuie să ne închinăm luptelor sacre ale prea meritaţilor bărbaţi ai noştri, carl necontenit se luptă pe terenul politic pentru
existenţa noastră naţională" 34 • Ca atare, se stăruie asupra activităţii căr
turarului iluminist Samuil Vulcan („bărbat erudit şi părtinitor şi protector mare al ştiinţelor frumoase, purtind totdeauna în inima şi înaintea
ochilor fericirea şi bunăstarea ... naţiunii sale mult iubite" 35) şi a fruntaşului politic naţional George Bariţiu36 , acestuia din urmă adresindu-i-se
întrebarea: „Cînd cugetă a ne ferici pe noi şi literatura cu o colecţiune a
erudiţilor săi articoli politici, istorici (şi) literari publicaţi de citeva decenii încoace prin organele noastre publice şi mai vîrtos în Gazeta şi Foaia
din Braşov?" 37 • Au o certă valoare documentară şi relatările despre lucrările adunării generale a ,,Astrei" din anul respectiv38 , preocupările muzicale ale „alumnilor" din seminarul românesc orădean 39 , petiţia studenţilor români din Viena (semnată de 75 de persoane) prin care au cerut îniz Ibidem, nr. 5, p. 156. Sint menţionate şi citeva date biografice. Reţinem o
apreciere din partea finală a notei: „Le (re)comandâm (fabulele - n.n.) incă odată
on(oratului) public cititor".
3.1 Ibidem, nr. 17, p. 508.
34
35

a fi

Ibidem, nr. 13, p. 378.
Ibidem, nr. 19, p. 561-571. Reconstituirea biografiei lui S. Vulcan merită

luată tn seamă, deoarece este temeinic alcătuită.
36 Ibidem, rir. 5, p. 160. Făcind cunoscut cititorilor

că în curind va apare
lui G. Bariţiu, nu se îndoia de faptul că „această
trecere".
37
Ibidem. Mai departe, el evidenţiază valoarea propagandistică şi politică a
unei asemenea culegeri: „Acel artlcli cuprind rezultatele studiilor sale adînci,
discută, lămuresc tntrebările cele mai vitale ale existenţei noastre politice, sociale etc. Cine nu vede dar, că adunaţi şi publicaţi. într-o colecţiune l>ine aranjată
Dicţionarul maghiar-român al
operă folositoare va avea mare

nu numai cli ar deservi blirbaţilor noştri de o lectură prea instructivă, ci le-ar întinde chiar armele cele mai necesare, mai puter(n)ice t n luptele înfocate, ce curg
prin diete, prin ... conferinţe" (Familia, 1968, nr. 11, p. 131).
38
Ibidem, nr. 18, p. 540.
39 Ibidem, nr. 3, p. 99.
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fiinţarea unei catedre de limba şi literatura română la această universitate, precum şi despre fundaţia lui Nicolau Borbola40, fost profesor la
Academia de drept din Oradea. Partea literară a periodicului este reprezentată de fabulele lui Donici, traducerile din opera lui Lamartine şi Bercnd, de poeziile originale aparţinînd lui I. C. Fundescu, Iustin Popfiu,
Iulian Grozescu, M. Zamfirescu şi Elle Trăila.
După primul an de apariţie41 , Iustin Popfiu hotărăşte să amîne editarea foii pînă cind va dispune de timp pentru a-şi îndeplini cu promptitudine obligaţiile redacţionale, deocamdată fiind ocupat cu tipărirea unor
„lucrări literare" 4 2 proprii. Reluarea în 1870 a iniţiativei n-a avut rezultatul scontat. In lunile ianuarie--februarie 1871 au fost totuşi editate
patru numere (72 pagini). Iustin Popfiu s-a îmbolnăvit, împrejurare ce
l-a determinat să sisteze editarea periodicului pînă la începutul anului
1881, deci pînă peste un deceniu. Nici această încercare n-a fost viabilă,
deoarece tipărirea foji încetează definitiv cu numărul 5, din 1-15 aprilie. Dealtfel, aceste pagini ale revistei au fost utilizate aproape exclusiv43
in scopuri ecleziastice.
Cel dintîi periodic românesc editat în Bihor a avut, prin urmare, o
existenţă scurtă. Analizat din perspectivă culturală, acesta conţine unele
comentarii şi informaţii utile sub raport istoriografic, fiind însă în cea
mai marc parte nesemnificativ. Caracterul său pronunţat ecleziastic il
aşează intre acele publicaţii care nu au avut o importanţă deosebită, însă
merită a fi semnalate în cadrul unui studiu monografic.
Momentul care marchează editarea în Crişana a unui reprezentativ
periodic românesc s-a datorat iniţiativei lui Iosif Vulcan (din primăvara
anului 1880), de a transfera redacţia revistei sale Familia de la Budapesta, unde apăruse din 1865, în oraşul de pe Crişul Repede, de care era
legat prin amintirile anilor de studii secundare. A concurat, desigur, la
aceasta şi faptul că tatăl său se afla din 1879 în Oradea. Motivele principale ale hotăririi sale au fost însă altele (în orice caz nu numai cele
subiective), care au avut rostul de a-l întări în convingerea că prezenţa
redacţiei revistei in acest oraş din extremitatea vestică a teritoriilor locuite de români era nu numai necesară, ci şi stimulativă. Acest adevăr
se desprinde din propria-i mărturisire: „în calitatea în care mă aşez în . ..
oraş doară voi putea face mai bun serviciu naţiunii mele, căci voi tinde
a împlini o lacună" 44 • Situaţia pe care o reîntîlnea, după mai mulţi ani,
în Crişana 45 , era mai alarmantă acum, datorită accentuării tendinţelor de
•0
0
42

Ibidem, nr. 6, p. 162-163.

tipărite 24 numere din revisUi, de la p. 1-844.
Familia, 1869, nr. 51, p. 611; Albina, 1869, nr. 105, p. 4; V lor e 1 Faur,
Presa românească din Blhor. 1849-1918 (I), în Familia, 1977, nr. 10, p. 9.
43 De amintit doar articolul lui Iustin Popfiu intitulat Agrăire
despre importanţa familiilor (Amvonul, 1881, nr. 3, p. 99-102).
" I os i f V u 1 c an, După doulizeci de ani. Reminiscenţe şi impresiuni, ln
Familia, 1880, nr. 32, p. 204.

ln 1868 au fost

u Starea de lucruri existentă, conchide Vulcan, „tşl reflecUi umbra sa asupra
lntregulul Idiom românesc din jurul acesta".
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deznaţionalizare, fapt care l-a îndemnat să acţioneze cu mai multă energic pentru „edarca(=editarea) acestei foi, care aice (în părţile vestice n.n.) - mai mult decit oriunde - va avea o misiune (î)naltă" 4 G.
O privire asupra contextului politic de care a depins, în mare măsura,
mutarea sediului redacţiei revistei Familia a lui Iosif Vulcan la Oradea, permite înţelegerea cauzelor obiective ale unei asemenea dccizii47• La începutul anului 1879 s-a dat publicităţii proiectul de lege propus de August
Trefort, ministrul instrucţiunii publice. Acesta urmărea introducerea limbii
maghiare în şcolile româneşti secundare şi primare, obligîndu-i totodată
pe învăţătorii români să susţină - în timp de trei ani - examene de
limba maghiară, fără de care nu li se mai admitea funcţionarea. LoYind
in autonomia şcolii româneşti confesionale, proiectul a stîrnit protestul
fruntaşilor politici şi al mitropoliţilor români. El a fost, totodată combă
tut de deputaţii români şi ai celorlalte naţionaUtăţi în şedinţele Camerei
din 29-30 aprilie 1880. Cu toate acestea, corpurile legiuitoare 1-au votat
în 25 mai 1880, trecîndu-se imediat la punerea sa în aplicare48. Aflîndu-se
în cursul dezbat0rilor la Budapesta, şi avînd o îndelungă experienţă în
descifrarea adevăratelor sensuri ale evenimentelor, Iosif Vulcan a intuit
direcţia în care va evolua viaţa politică din Ungaria, tot mai acut tributară şovinismului. Ca atare, pentru a-şi putea păstra poziţia cîştigată
printr-o activitate publicistică de mai bine de un deceniu şi jumătate, el
a considerat că este oportun să-şi stabilească sediul redacţiei acolo unde
se simţea mai puternic necesitatea unei publicaţii româneşti. Gindirea sa
politică, adesea ignorată de comentatori, s-a verificat şi cu această ocazie,
deoarece Familia a produs un incontestabil reviriment în viaţa culturală
a românilor crişeni. In altă ordine de idei, se impune constatarea că, apropiindu-se de fruntaşii poUtici transilvăneni, Vulcan a luat parte la lucră
rile pregătitoare ale constituirii Partidului Naţional Român din Ardeal,
Banat şi Ungaria, satisfăcîndu-şi astfel dorinţa de a milita deschis pentru
drepturile populaţiei din rîndurile căreia se ridicase. Prea multă vreme
păstrase o rezervă aparentă, acum însă avînd domiciliul la Oradea putea acţiona şi în domeniul vieţii politice. Aşa se expUcă faptul că Vulcan a reprezentat, împreună cu Partenie Cosma, populaţia românească
clin Crişana la conferinţa din 17/20 octombrie 188049, desfăşurată la Sibiu şi care a hotărît să se convoace o conferinţă generală a românilor c;lin
monarhia austro-ungară. Au fost prezenţi la aceasta şi 34 reprezentanţi
ai părţilor vestice, printre care şi Iosif Vulcan. Redactorul responsabil al
46
I os i f Vulcan, op. cit., p. 204; Vi ore l Faur, Consideraţii. fn legătură
cu stabilirea sediulu·i redacţiei revistei ,,Familia", la Oradea, in Lucrări ştiinţifice,
seria B, Istorie 1978-1979, p. 183-188.
47 Luci an Dr im ba, to cartea sa despre Iosif Vulcan (Editura Minerva,

Bucureşti, 1974, p. 105-106), avansează Ipoteza că probabil „va !i primit sugestii
de la BucureştJ . . . şi îndeosebi de Ia fostul său profesor şi colaboratox: ...
Al. Roman~.
48 V as i le Nete a,
Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea
naţională (1848-1881), Editura ŞtiinţificA, Bucureşti, 1974, p. 413-415.

49

Ibidem, p. 418.
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Familiei a participat, aşadar, la conceperea programului Partidului Naţional Român şi a subscris la toate măsurile luate de conferinţă. El a
contribuit în acest fel la întărirea mişcării naţionale, care intra într-o
nouă fază, ce va atinge apogeul prin momentul Memorandului, cînd spiritul justiţiar al românilor aflaţi sub asuprire străină s-a manifestat plenar, atrăgînd atenţia opiniei publice progresiste europene, care şi-a exprimat dezacordul cu metodele sistemului dualist de guvernare.
După ce se anunţase de mai multe ori 50 că redacţia va fi mutată la
Oradea, numărul 32 (din 9 mai 1880) al revistei va apare într-adevăr în
oraşul de pe Crişul Repede, cu acesta inaugurîndu-se un nou şi important
capitol al istoriei presei româneşti din Crişana. Orientarea r edactorilor
spre problemele de ordin politic ale zilei este tot mai pronunţată, prioritatea aparţinînd materialelor prin jntermediul cărora este apărată şcoala
românească, instituţie vizată cu deosebire de guvernanţi. Combater ea
proiectului de lege, ce „atinge cultura noastră naţională" 51 , o făcuse anterior autorul (rămas necunoscut) al unul comentariu ce se încheie cu constatarea că substratul acestuia constituie „cea mai mare nedreptate"v2 la
care este supusă populaţia românească. Angajîndu-se mai ferm în lupta
pentru apărarea şcolii româneşti, Iosif Vulcan îşi expune opiniile în arti<:0lul Politica cea mai inţeleaptă53 , subliniind faptul că aceasta are o însemnătate vitală pentru propăşirea neamului nostru. „Pină ce noi nu vom
avea în toate satele şcoli bune - conchide redactorul responsabil al Familiei -, cari să lumineze poporul, să-i deştepte dorul de cultură, să-i
arate căile ce conduc la bunăstarea materială, să-i inspire sentimentul
demnităţii naţionale; pină atunce(a) nu ne vom putea afirma ca naţiune
şi toată năzuinţa bărbaţilor noştri conducători va rămîne numai o lucrare clădită pe nisip. Poporul e temelia unei naţiuni, de la popor trebuie
să inceapă a lucra cel ce voieşte să ridice naţiunea. Şcoli bune dar pentru
popor! Aceasta să fie devisa salvatoare! Aceasta e politica cea mai înţe
leaptă!";;4. Manifestînd o atitudine consecventă, Iosif Vulcan se dovedeşte
a fi sincer preocupat de situaţia şcolilor româneşti, despre care ne lasă
această mărturisire: „S-a făcut, e drept şi pe terenul acesta mare înaintare. ln multe locuri s-au clădit şcoli frumoase, s-au înfiinţat lefi bune
pentru învăţători, oamenii şi-au dat pruncii la şcoală; şi aceşti trei factori
50 Prima dată se face aceasta in 18 aprilie 1880, preclzindu-se că „de acuma
înainte toate corespondenţele şi toţi banii de prenumeraţiune sunt a se tramitc
a('olo" (Familia, 1880, 16, nr. 27, p. 171). Anunţul este republicat in Familia, 1880,
16, nr. 28, p. 176; nr. 29, p. 183; nr. 30, p. 191, nr. 31, p. 199.
si S., Un proiect ele lege care atinge cultura noastră naţională, în Famllla,
1880, 16, nr. 25, p. 154.

6~

Ibidem.
Ibidem, nr. 30, p. 185. Evitind să Intervină in dispute politice, dln raţiunea
<ie a nu pune in dificultate apariţia revistei, Iosif Vulcan consideră că existll o
~3

interdependenţă firească intre viaţa politică şi socială, o deschilinire intre acestea
nefiind posibilă: „Vorbind dar despre una, ancYoie putem să evităm d-a nu vorbi
şi despre cealaltă" (Ibidem).

~· Ibi dem.
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produseră

apoi un rezultat îmbucurător; însă totuşi cit de mare e nuacelor sate, unde învăţămîntul poporal se află şi acuma în starea
cea mai deplorabilă, unde şcoala e slabă şi deşartă (nefrecventată - n.n.),
iar învăţămîntul nu se află la înălţimea misiunii sale, şi unde doară nici
învăţător nu există." 55 Faţă de o asemenea stare de lucruri, cînd „boala ...
periculoasă" a analfabetismului se răspîndeşte situaţie la care au contribuit şi autorităţile, prin politica lor şcolară discriminatorie - , obiectivul principal al stăruinţelor celor dornici să asigure progresul nost-.1
cultural nu este altul decît luminarea poporului, „izvorul, reazemul inteligenţei". El „numai prin instrucţiune se poate intări" 56 , consideră arelaşi autor, absolutizînd ideea emancipării poporului prin intermediul culturii şi ignorînd soluţionarea radicală a idealurilor sale naţionale şi sociale. Era un moci limitat de înţelegere a realităţilor de-atunci, care conţinea însă germenii unei gîndiri pozitive, subsumate tendinţei generale de
devenire spirituală, ca etapă necesară a procesului de înfăptuire a deplinei unităţi politice.
Constanţa cu care redactorul responsabil al Familiei a căutat răs
punsuri adecvate imperativelor social-politice ale vremii demonstrează
faptul că acesta ~i-a menţinut revista pe linia marilor comandamente
naţionale, pe care n-a părăsit-o niciodată. Spiritul său patriotic a găsit,
fără îndoială, un teren prielnic de manifestare în susţinerea campaniei
pentru apărarea şcolii româneşti, cu care au fost solidare toate conştiin
ţele active ale neamului nostru. Intervenţiile publicistice în sprijinul
acestei importante instituţii naţionale sînt completate cu acţiuni concrete,
de stimulare a mişcării pentru înfiinţarea unei şcoli civile de fete în Oradea. Prin contribuţia adusă la reactivarea strădaniilor iniţiate în deceniul
al şaptelea57 , Iosif Vulcan a încercat să-şi pună în practică ideile formulate în citeva articole.
Considerînd că „terenul instrucţiunii publice e acela, pe care noi
românii trebue să dezvoltăm cea mai urgentă activitate"s8, r edactorul
responsabil al Familiei insistă asupra necesităţii de a se înfiinţa şcoli
în sate, dar şi institute secundare, pentru băieţi şi fete, mai cu seamă
„acolo unde elementul românesc, în contactul său cu celelalte elemente,
este mai expus a-şi pierde idiomul său original"59• Erau vizate aşa-zisele
„părţi ungurene", unde populaţia românească avea de înfruntat diferite
primejdii, al căror număr va spori la începutul veacului nostru. Preocupat de menţinerea limbii, în pofida atîtor presiuni dinafară, Iosif Vulcan
nu se limitează la pledoarii în apărarea acesteia, care sînt realmente
mărul

:.s Ibidem,

~Ibidem.

nr. 41, p. 261.

:.7 Lu clan
Dr im ba, op. cit., p. 107-109; Vi ore 1 Faur. Mişcarea pentru. înfiinţarea unei şcoli secundare româneşti de fete fn Oradea (1868-1900), in
Crisia, 1978, p. 189-203.
58 I os i f V u 1 ca n, La incheiarea anului şcolar, în Familia, 1880, nr. 45.
p . 293.
5 n Ibidem.
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demne de interes, ci oferă unele soluţii temporare, cum a fost îndemnul
adresat elevilor şi studenţilor ca - în timpul vacanţelor - să întreţină
conversaţii în limba română cu colegele lor. împrejurarea este astfel
justificată: „In lipsa de şcoli mai înalte pentru fetele române, aceste(a)
se cresc în institute străine, de unde ies ... fără farmecul acela ce face
pe o femeie română de două ori atîl de frumoasă, adecă fără incintătotul
sunet al limbei române de pe buzele lor. E(i) bine, ceea ce fetele r omâne
nu putură să profiteze din institutele unde părinţii lor au plătit sute şi
mii de florini, cultura naţională trebuie s-o capete dela tinerimea bărbă
tească, cc totuşi a avut mai bună ocaziune spre a şi-o cîştiga" 60 • Nici un
mijloc nu trebuia ocolit în vederea înlăturării pericolului deznaţionali
zării. Ignorarea limbii materne era doar un pas pe drumul pierderii individualităţii naţionale. In acest context, nu părea lipsită de eficienţă nici
o acţiune pornită din interiorul familiilor, cu scopul de a-i recupera pe
acei care se înstrăinaseră de sufletul neamului lor, devenind victime ale
politicii dizolvante a autorităţilor.
Analizînd stăruinţa cu care presa de orientare conservatoare propagă
ideea de a se înfiinţa o nouă universitate (alături de cele din Budapesta
şi Cluj), precum şi mobilurile evident politice ale unei asemenea întreprinderi, scriitorul bihorean conchide că este vorba de un vădit „interes"
al claselor dominante. „Această politică - apreciază Vulcan - a închis
gimnaziile slovăceşti , aceasta a detras subvenţiunile de la toate institutele naţionalităţilor, aceasta ne-a confiscat cărţile şcolare şi tot aceasta
vine acuma pe planul d-a mai înfiinţa o universitate. Pentru cc? Pentru
scopuri culturale? Ba. Ci pentru desnaţionalizarea poporaţiunilor nemaghiarc"61. In locul unei instituţii care să fie aservită tendinţelor nedemocratice ale guvernanţilor, era incomparabil mai necesar ajutorul
statului pentru lărgirea reţelei de şcoli primare şi secundare, prin intermediul cărora să fie răspîndită „adevărata lumină, ... neîntunecată prin
posomoritul nor al politicei«G2•
Iosif Vulcan constata, cu justificare, că în anii dualismului posibilităţile de manifestare pe plan social au fost mult mai reduse faţă de epoca
constituţională, cînd naţiunea română din Transilvania a fost recunoscută ca egal îndreptăţită şi limba română s-a introdus în administraţia
multor oraşe şi comune cu populaţie majoritar românească. Pentru a
înlătura această stare de lucruri, care ducea inevitabil la „amorţirea spiritului naţional", el propunea să se lucreze cu energic şi sacrificiu, numai astfel viitorul va aduce schimbări radicale în cc priveşte condiţia
socială şi politică a naţiunii române. Optimismul său este sesizabil în
rîndurlle de încheiere ale unui interesant demers publicistic: „Oricît
de negru este tabloul ce ne înfăţişează actualitatea, să nu desperăm, nu
s-a pcrdut încă totul, ci numai timpul; puterea de viaţă, braţele lucrăto Ibidem.
61
62

I rlem, A treia unit>ersitate, ln loc. cit., p. 355.
Ibidem.
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toare ne-au rămas; deci să ne punem iarăşi la lucru şi să continuăm de
unde am lăsat înainte de cîţiva ani, şi un progres surîzător ne va fi răs
plata"63. Existau, prin urmare, resurse pentru a fi asigurat revirimentul
vieţii politice şi culturale a populaţiei româneşti. Acesta se va produce
după constituirea Partidului Naţional Român, care a devenit un organ
reprezentativ şi a pregătit mişcarea memorandistă, cea mai elocventă
mărturie despre spiritul justiţiar al românilor din provinciile aflate sub
asuprire străină.
Publicînd în revistă, chiar de la instalarea redacţiei în Oradea, seria
de articole la care ne-am referit - toate de o clară opţiune politică -,
redactorul responsabil al acesteia îşi exersa, cu vigoare şi talent, disponibilităţile de luptător pentru emanciparea poporului său , precum şi
împotriva aplicării de către autorităţile statului dualist a măsurilor reacfionare preconizate. Revista Familia era, în această ambianţă politică o
puternică tribună de propagandă naţională. In paginile ei, combativitatea
lui Iosif Vulcan se face tot ma i remarcată, împrejurare care relevă prezenţa sa mai decisă în cîmpul frămintărilor zilei. In acei ani, redactorii
şi colaboratorii publicaţiilor româneşti şi-au îndeplinit cu mai mult curaj
datoria de a mobiliza conştiinţele, pentru a rezista la toate manevrele
şi abuzurile guvernanţilor. „Cu toate greutăţile consideră un avizat
cercetător al fenomenului cultural transilvănean . . . , centrele importante di11 punct de vedere politic şi cultural pentru românii din Trans ilvania, Banat şi părţile ungurene se înzestrează încetul cu încetul cu
gazete şi reviste, transformînd astfel presa românească într-o forţă tot
mai conştientă, mai necesară şi mai temută de adversari"6·1• Această constatare este perfect aplicabilă şi modului cum a fost concretizat programul revistei lui Iosif Vulcan, în cele peste două decenii şi jumătate cit
va mai apare la Oradea.
Sumarul Familiei se menţine şi în perioada pe care o studiem (18801906) în tiparele sale anterioare, cu unele modificări şi fireşti înnoiri.
Fiind o publicaţie enciclopedică, profilul ei este realmente divers, astfel
că materialele cuprinse în pagini au fost structurate pe mai multe rubrici (între X - XII), cu intenţia declarată de a oferi lectură pentru toate
categoriile de cititori, din mediul urban şi rural. Aşa cum menţiona
marele istoric Nicolae Iorga, această „revistă, care se chiarnă bine Familia, ţine seama de nevoia de a ceti a oamenilor fără pretenţii şi fără
mofturi, cari înţeleg de atîtea ori mai drept şi simt mai adînc decît ceilalţi "ll:i. Destinată culturalizării şi afirmării valorilor spirituale proprii,
revista orădeană a avut un număr constant de cititori, dintre care unii
l-au ajutat pe Vulcan să depăşească impasurile financiare, inevitabile
Idem, Amorţirea spiritului naţional, în loc. cit„ p. 375.
I o n Breazu, Studii de literatura română şi comparatlt, vol. I, Editura
Dacia, Cluj, 1970, p. 160.
6
~ N. I org a, Reviste pentru familie, ln Familia, 1904, p. 250.
6:J
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uneori 66, deoarece a fost unic proprietar şi editor al periodicului pc toată
durata apariţiei acestuia (1865-1906). Este vorba, în cazul său, de un
\'eritabil eroism, completat de o impresionantă abilitate, atît de utilă
pentru a ocoli toate capcanele şi exigenţele cenzurii. Deşi adesea Vulcan
preciza că revista nu se preocupă de politică, sarcină a ziarelor româneşti şi străine, totuşi conţinutul publicaţiei sale este profund politic.
Revista şi-a consacrat spaţiul publicării de creaţii beletristice, articole şi studii ştiinţifice, însemnări despre viaţa socială şi evenimentele
politice, comentarii estetice şi informaţii documentare despre manifestările culturale ale vremii, de o excepţională valoare istoriografică. Rubricile cure' găzduiesc asemenea materiale au constituit, luate în ansamblu, o autentică arhivă culturală, ce n-a fost îndeajuns cercetată şi valorificată ştiinţific. „Cuprinsul" Familiei tipărit separat (ca sumar) la
finele fiecărui an, dar aşezat in faţa colecţiilor legate - ne permite actualizarea, pe baza unei necesare sistematizări, a direcţiilor principale
de orkntare a acesteia, imprimate de r edactorul r esponsabil, care avea
încă din tinereţe o exemplară experienţă publicistică, ce i-a fost deosebit
de folositoare pe parcursul anilor, pentru a r.ăspunde cît mai convingător
cerinţelor publicului cititor.
Pe prima pagină a r evistei era inserată, în mod frecvent, rubrica
de „portrete şi biografii", păstrată încă din perioada de început, deoarece a fost apreciată de abonaţi şi colaboratori, aceasta substituind o
posibilă enciclopedie. Dacă iniţial autorul acestor articole, aproape întotdeauna Iosif Vulcan, concepea reconstituiri biografice mai extins~ în care erau incluse datele principale ale celor prezentaţi, precum şi
unele caracterizări memorabile, care nu s-au perimat nici pînă astăzi - ,
din anul 1880 se observă însă o tratare sumară, uneori chiar expeditivă
a vieţii şi activităţii personalităţilor propuse cititorilor ca exemple demne
d~ urmat. O singură pagină este destinată, cu r are excepţii, acestei atractive rubrici, completată cu portretul celor care il interesau pe redactor.
Dintr-o statistică întocmită de noi reiese faptul că intre 1880-1906
au apărut în Familia 557 ele „portrete şi biografii", din care 289 ale unor
fruntaşi politici şi culturali români, avîndu-se în vedere întregul spaţiu
al spiritualităţii noastre. Numai dintr-o asemenea perspectivă , evidentă
şi in alte compartimente ale r evistei, era posibilă reliefarea semnificaţii
lor unităţii cultural-politice naţionale. Tendinţelor nivelatoare ale autorităţilor Monarhiei austro-ungare li se opunea, deci, o cumpănită propagandă a realiză rilor cultural-artistice şi ştiinţifice, precum şi a celor mai
de seamă momente din istoria poporului român. Era apărată limba şi
specificul naţional, trecutul şi acţiunile mai r ecente ale populaţiei româneşti.
'6 M i h a i l D a n, Vi o r c l F a u r, Dir~ coresvondenţa
Vulcan, tn Familia, 1970, nr. 7, p. 15.
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a lui Iosif

Din multitudinea de personalităţi despre care s-a scris în revistă
selectiv, pe cele mai importante. Dealtfel, se cuvine să amintim
că sînt reprezentate toate domeniile vieţii sociale, politice şi culturale.
Revista lui Vulcan informa publicul despre faptele revoluţionarilor Tudor
Vladimirescu, Mihail Kogălniceanu şi Avram Iancu, ale luptătorilor pentru drepturile naţionale Moise Nicoară, Andrei Şaguna, Alexandr u Roman, George Bariţiu, Partenie Cosma, Ioan Raţiu şi Vincenţiu Babeş,
precum şi ale bărbaţilor politici C. A. Rosetti, N. Creţulescu, Lascăr Catargiu, Ion C. Brătianu, Tache Ionescu şi D. A. Sturdza. Au fost popularizate realizările ştiinţifice ale savanţilor Victor Babeş, G. Marinescu,
Florian Porcius şi Em. Bacaloglu. Ne apar, de asemenea, interesante ap recierile asupra l ucrărilor istorice ale lui Miron Costin, Aug. Treboniu Laurian, P. S . .Aurelian, Gr. Tocilescu, A. D . Xcnopol, Dimitrie Onciul şi
I. Bogdan. Un mare număr de poeţi şi scriitori români, din ţara liberă
şi âin provinciile aflate sub asuprirea imperiilor vecine, sînt prezentaţ i
fo acest loc. Consemnăm doar pe M. Eminescu, Anton Pann, D. Bolintineanu, V. Alecsandri, Titu Maiorescu, Ion Creangă, Timotei Cipariu, Alexandru Macedonski, Elena Văcărescu, Constantin Dobrogeanu Gherea,
Iacob Negruzzi, George Coşbuc, Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu şi Petre
Ispirescu. Au beneficiat de atenţia redacţiei Şi creatorii din domeniul
artelor, cum au fost pictorul Sava Henţia, originar din Transilvania, pr(!cum şi compozitorii Ciprian Porumbescu, Gavriil Musicescu, George Dima
şi Iacob Mureşanu. Menţionăm şi numele unor actori de renume, ca Agata
Bîrsescu, Constantin Nottara, Elena Theodorini, Aristiţa Romanescu şi
Şt. Iulian, a căror activitate artistică a fost prezentată în rubrica r esreţinem,

pectivă.

Este, deci, sesizabilă tendinţa de alcătuire a unei panorame unitare
a valorilor naţionale, cu excluderea totală a par ticular ismului sau regionalismului crişan. Concepţia lui Iosif Vulcan asupra spiritualităţii naţio
nale a fost una dintre cele mai avansate, prin realizările sale - dintre
care revista Familia este, incontestabil, cea mai însemn ată - contribuind
la pregătirea conştiinţelor pentru actul istoric din 1 Decembrie 1918.
Necesitatea de a cuprinde în spaţiul acestei r ubrici nume de seamă
ale ştiinţei, culturii şi artei universale este bine înţeleasă de r edactorul
responsabil al revistei, care oferea cititorilor date despre spiritualitatea
altor popoare, prezente doar în unele enciclopedii, dealtfel inaccesibile.
Primind la redacţie publicaţii româneşti şi străine, Iosif Vulcan avea
de unde să se informeze despre realizările europene şi personalităţile
cele mai reprezentative, urmind ca să le facă - în mod selectiv - cunoscute abonaţilor. Era o deschidere meritorie a revistei spre probleme
de larg interes, depăşindu-se închistarea şi izolar ea locală. Procedeul era
identic cu cel folosit pentru popularizarea bărbaţilor mai importanţi ai
neamului nostru, fiind preferaţi acei gînditori şi revoluţionari, care, prin
faptele lor, puteau constitui exemple p ozitive. Consemnăm, din multitudinea de materiale, „portretele şi biografiile" revoluţionarilor Carol Par-
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n<'ll şi August Blanqui, istoricilor Ian Dlugoss şi Tom Carlyle, poeţilor
si scriitorilor Ovidiu, Horaţiu, Camoens, Labiche, Torquato Tasso, Al.
Dumas, Guy de Maupassant, Victor Hugo, Heine, Goethe, Gogol, Puşkin,
Ibsen, Tolstoi, Twain şi Gorki, oamenilor de ştiinţă Darwin, Flarnmarion,
Pasteur, Roentgen şi Skoda, pictorului Murillo, actriţei S arah Bernhardt,
compozitorilor şi interpreţilor Ole Bull, Verdi, Mascagni, Eleonora Duse,
Iosif Joachim Liszt şi Offenbach, exploratorilor Vasco da Gama, Cristofor
Columb, Nansen şi Erik Nordenskjold, inventatorilor Edison şi George
Stephenson, lingviştilor Ioan Urban larnik şi Gustav Weigand.
Păstrînd în continuare legătura cu literatura din ţara liberă, Familia a stimulat creaţia poetică transilvăneană, atît prin frecventele încurajări şi dezbateri favorabile, cît şi prin generozitatea cu care a găz
duit în paginile sale productele literare ale unor începători sau semnatari ce s-au impus atenţiei publice. Unul din principiile după care s-a
condus redactorul responsabil al revistei a fost acela de a o transforma
într-o veritabilă publicaţie naţională, scoasă de sub imperiul aşa-zisului
localism. Este, prin urmare, evidentă prezenţa prioritară în revistă a
poeziilor aparţinind unor autori de dincolo de Carpaţi, care au contribuit la introducerea junimismului în Transilvania şi la configurarea unei
fertile atmosfere literare. Familia a avut un rol considerabil, pînă la apariţia Luceafărului, în furnizarea de modele imitabile' pentru poeţii transilvăneni, precum şi prilejul de confruntare valorică. Dispunînd, prin
intermediul revistei orădene, de un acces sigur la marea poezie românească, scriitorii ardeleni s-au iniţiat în tainele clasicismului şi ale curentelor moderne, incercînd experienţe proprii, cu intenţia de a se sincroniza. „Acest schimb continuu de valori - conchidea un istoric literar - de la o provincie la alta, de la un scriitor la altul a constituit
şcoala Familiei, foarte preţuită de mulţi din scriitori noştri clasici" 67 • Era
unul din aspectele notabile ale unităţii noastre culturale.
In coloanele revistei. se întîlnesc, ca într-un adevărat panteon al
literaturii române, nume ale unor scriitori de prestigiu din România şi
Transilvania, alături de alţii mai modeşti, care contribuiau la întreţi
nerea unei diversităţi de preocupări literare. Ca şi pină în anul 1880, revista inserează şi în ultimile trei decenii de existenţă poezii semnate de
clasicii literaturii române Mihai Eminescu (care a debutat în Familia),
\·asile Alecsandri, B. P. Haşdeu şi Al. Vlahuţă. Se afirmă in această
vreme, cu sprijinul lui Iosif Vulcan, poeţii transilvăneni George Coşbuc,
Octavian Goga şi Emil !sac. Demn de interes este şi m odul cum s-a rea1iz1t colaborarea la revistă a unui număr impresionant de autori din
fntreg spaţiul românesc, dintre care îi menţionăm pe George Asachi (reproduceri), Grigore Alecsandrescu, Miron Pompiliu, Duiliu Zamfirescu,
Petru Dulfu, C. A. Rosetti, V. A. Urechia, Traian Demctrescu, Th. D.
Speranţă, George Murnu, Ioan Neniţescu, Şt. O. Iosif, Cincinat Pavelescu,
67
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Iosif Vulcan, Scipione Bădescu , V. R. Buticescu, Th. Şerbănescu, A. Ră
dule·s cu-Niger şi mulţi alţii.
Constantă este grija lui Vulcan de a publica poezia feminină, astfel
că sînt frecvente stihurile semnate de Veronica Miele, Maria Suciu, Maria
Ciobanu, Maria Baiulescu, Maria Cunţan, Matilda Poni şi Elena din Ardeal. Deşi Vulcan a subliniat adeseori faptul că revista sa se adresează,
cu declarate motivaţii educative, femeii române, în ce priveşte calitatea
estetică a versurilor acestora n-a dovedit vreun discernămint critic, interesîndu-1 numai menţinerea gustului pentru poezie în rîndul cititoarelor
Familiei. Ncavind intenţia de a face aici o analiză literară a creaţiei beletristice din revistă68 , ci de a stabili citeva principii cu valoare generalizatoare, putem conchide că şi această dimensiune a profilului periodicului orădean se înscrie în unitatea culturală românească într-un mod deosebit de elocvent.
Referindu-se la „nepreţuite(le) servicii" aduse de revistă literaturii
române, cunoscutul istoric literar Ion Breazu formula această concluzie
demnă de atenţie: „La începutul veacului al XIX-lea ideea unităţii de
simţire a început să se lămurească în foile' lui Bariţiu ... In a doua jumă
tate a acestui veac ea s-a afirmat cu puterea unei porunci de la care
nimeni nu se mai poate abate, la Sibiu, in inima Ardealului românesc,
prin Tribuna lui Slavici. Iosif Vulcan şi-a luat o misiune grea: să poarte
acest steag în însăşi capitala de pe malurile Dunării, iar mai apoi să-l
înfigă la marginea vestică a românismului, strîngînd sub faldurile lui pe
cei mai năpăstuiţi dintre fraţii noştri. Toţi cei care au servit cu credinţă
acest steag ştiau că pregătesc steagul unităţii politice, singura garanţie
de!initivă a existenţei şi a propăşirii noastre«Go.
Bogatul material pe care îl cuprinde revista a prilejuit scrierea a
numeroase studii şi articole, în care au fost reactualizate aspectele literare şi artistice, relevîndu-se rolul publicaţiei orădene în formarea gustului estetic al cititorilor. Revista a publicat nuvele, schiţe', fragmente de
romane (unele traduse din literatura străină), piese de teatru (şi traduceri, adaptări, localizări), studii de istorie literară şi culturală, articole de
teorie literară, „suveniri şi notiţe" de călătorie în spaţiul românesc (Transilvania şi România) şi în cîteva ţări europene. Ea a participat la lupta
de idei din critica literară a epocii, adoptînd - spre finele veacului o poziţie realistă în problemele limbii70, fapt care atestă permanenta tendinţă de păstrare în direcţiile progresiste ale culturii româneşti. Şi în
această perioadă a fost consacrat un întins spaţiu literaturii clin România, în primul rînd pentru nivelul ei artistic, dar şi pentru car.seterul ei
patriotic. Excluzînd cultivarea unei mişcări literare de factură regionaC r l ş an, Familia (1865-1906). Contribuţii monografice,
1973, p. 103-127.
69 Ion Breazu. op. cit., p. 174.
7 Centenar „Familia", 1865-1965, Editura Muzeului Regional Crişana, Oradea,
1965, p. 41-140; Alexandru Crişan, op. cit„ p. 103-177.
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Iosif Vulcan a consolidat - prin intermediul operelor literare publicate în revistă - conştiinţa unităţii noastre culturale, precum şi convingerea că avem o singură literatură, o unică viaţă spirituală naţională.
De consemnat şi împrejurarea că el a avut, în calitate de redactor responsabil şi membru al Academiei Române, relaţii strînse cu personalităţile culturale şi ştiinţifice româneşti de di.ncolo de Carpaţi, de la care
a obţinut importante şi semnificative colaborări, veritabile mărturii despre spiritul care domina conştiinţele, despre fluxul subteran care ducea,
inevitabil, spre împlinirea idealurilor de eliberare naţională şi unire a
tuturor românilor. „Unirea politică se apropia prăvălitoare, ca o apă de
munte căreia nimic nu-i poate sta împotrivă"il.
Modul cum a conceput redactorul responsabil al revistei Familia
actul de difuzare a literaturii autohtone, receptate cu promptitudine de
abonaţi şi alţi cititori ai publicaţiei sale, relevă încă odată funcţia social-politică a acesteia, la care se adaugă, în subsidiar, cea artistică. Scopul lui Iosif Vulcan era de a propaga creaţia beletristică în straturi cît
mai largi, întreţinînd un adevărat cult pentru limba şi literatura
română din raţiuni lesne de înţeles - şi alimentînd unitatea de simţire românească, fenomene care au contribuit efectiv la procesul de unificare a culturii noastre şi, în final, la cel de desăvîrşire a statului naţio
nal unitar român. Este una din principalele caracteristici ale profilului
revistei şi în ultimele trei decenii de apariţie, cînd lui Vulcan i se recunoşteau deschis merite în direcţia întăririi fondului unitar al spiritualităţii româneşti. Desigur, nu toate productele literare apărute în paginile periodicului orădean aveau o certă valoare estetică, multe dintre ele
aparţinînd unor autori locali (din Crişana şi părţile nord-vestice ale
Transilvaniei), care erau încercări minore, interesante' doar sub raportul
cunoaşterii climatului cultural, a interesului crescînd pentru literatură.
Ca şi alte publicaţii româneşti din Transilvania, revista Familia a
manifestat o preocupare statornică pentru valorificarea creaţiei folclorice, ca rezultat al integrării conştiente a culturii tradiţionale în cultura
modernă, a stabilirii unui dialog fertil între tradiţie şi inovaţie în domeniul culturii. Descoperirea, încă din veacul al XVIII-lea, a acestui teritoriu imens al universului spiritual rural, ale cărui valenţe puteau fi
reconstituite numai printr-o investigaţie de durată, sistematică şi cuprinzătoare, a menţinut activ interesul pentru folclor şi etnografie, la care
revista lui Vulcan a contribuit în măsură importantă, fiind în acest sens
o valoroasă arhivă, în care s-a înregistrat evoluţia unor asemenea întreprinderi intelectuale, de la faza iniţială, de consemnare a faptului etnofolcloric, Şi pînă la stadiul ştiinţific (incipient), de culegere corespunză
toare şi interpretare adecvată a acestuia. Fără îndoială că, prin frecventele sale insistenţe pe lingă culegătorii de folclor, ca să respecte autenticitatea datelor informative descoperite în viaţa spirituală a satului
11

I o n Breazu, op. cit., p. 4H.
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românesc, Vulcan a îndrumat pe căi ştiinţifice activitatea de publicare a
materialului adunat.
Considerînd ţărănimea ca fiind baza de rezistenţă a naţiunii, Vulcan
şi colaboratorii revistei sale şi-au îndreptat atenţia, ca şi întreaga căr
turărime transilvăneană, spre creaţiile ei artistice şi materiale, evidenţiindu-i talentele, extinzindu-şi totodată şi asupra ei sfera de acţiune
culturalizatoare, de influenţare a convingerilor ei politice, toate aceste
demersuri vizînd concretizarea năzuinţei de libertate şi unitate naţion ală.
Paralel cu publicarea unor poezii populare din toate teritoriile locuite de români (existînd doar o relativă preferinţă faţă de cele din nordvestul Transilvaniei, deosebit de valoroase72}, revista acordă spaţiu unor
dezbateri de ordin teoretic, precum şi studiilor care au un asemenea
obiect, datorate folcloriştilor cu o reputaţie consolidată dar şi comentatorilor nou apăruţi, cu concepţii moderne în ce priveş te recuperarea din
anonimat a unor realizări artistice de excepţie. Scriind despre colecţia de
poezii populare culese din Moldova de Canianu, un colaborator autorizat al revistei făcea aceste afirmaţii: „Că spiritul poporului - şi prin
urmare întreaga literatură populară - este azi cel mai nesecat izvor
pentru cei ce se îndeletnicesc cu cultivarea frumoaselor arte, aceasta în
vremurile noastre nu se mai discută. Azi orişicine este edificat asupra
următorului lucru: literatura poporală este o bogăţie nesfîrşită, de o
frumuseţe ce n-are nevoie nici d-a se descrie, nici d-a fi lăudată; comorile literaturii poporale - poezii şi proză - sunt deopotrivă de natură
să încinte"i 3 • Este subliniat meritul culegătorului de a nu fi intervenit
în text, de a-i fi păstrat puritatea: „Colecţia aceasta este ceva particular, îşi are originalul ei cu care nu se p oate mîndri nici o altă colecţie.
Canianu nici unde ar fi putut, nu a dres versurile, le-a lăsat aşa cum
fantasia şi priceperea poporului le-a conceput şi cu o scrupulozitate rară
a ţinut să ne lnsemneze pînă şi aceea unde poporul ridică sau coboară
vocea" 74• Asemenea intervenţii, menite să introducă spiritul ştiinţific în
activitatea folcloristică, mai apar în Familia, cum au fost, spre pildă,
cele semnate de V. Alecsandri şi Gr. Silaşi76 • Despre rolul revistei în
domeniul folcloristicii au apărut în ultimii ani lucrări amănunţitei6, fapt
care ne determină să nu mai stăruim asupra acestuia.
!ntreprinzînd o fecundă operă de educaţie patriotică şi estetică, revista orădeană a pus un accent deosebit pe arta spectacolului teatral şi
muzical, despre care se pronunţă favorabil şi stimulativ. Iosif Vulcan,
personalitate proeminentă a mişcării teatrale româneşti din Monarhia
austro-ungară, a pus la dispoziţia Societăţii pentru fond de teatru român
72
73

Ibidem, p. 70-71.
I o an R u s su, Curier literar, în Familia, 1889, p. 234.
74 Ibidem.
75 Familia, 1883, p. 157; 1884, p. 4; 1887, p. 259.
78 Alex an dr u
Crişan,
op. cit„ p. 47-74; Centenar
p. 149-156.
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coloanele revistei sale din anul 1870 şi pînă în 1898, cînd a apărut primul
anuar al acesteia. Astfel, pentru a-i populariza activitatea, au fost prezentate rapoarte detaliate despre desfăşurarea adunărilor generale anuale
ale societăţii, publicate discursurile rostite cu asemenea ocazii, precum şi
alte' documente de interes cultural.
Fiind mai intîi (din 1870) secretar al societăţii - cea de a doua ca
importanţă în Transilvania - , apoi vicepreşedinte şi preşedinte, Iosif
Vulcan a jucat un rol decisiv în existenţa ei, contribuind la extinderea
reţelei de filiale şi reuniuni locale, preocupate de organizarea unor
spectacole şi manifestări culturale. Pentru a-i pune la dispoziţie un repertoriu inspirat din re alităţile locale, dramaturgul bihorean a publicat
numeroase piese cu cîntece (mai ales comedii), jucate cu evidentă preferinţă de către „diletanţii" transilvăneni, după cum rezultă din statisticile apărute în anuarele societăţii.
La începutul veacului, cel mai jucat repertoriu teatral a constat din
piesele lui V. Alecsandri şi Iosif Vulcan, situaţie care atestă o anume calitate a gustului public, o mentalitate' a epocii despre care s-a scris doar
întîmplător, valorificarea critică a dramaturgiei naţionale neţinînd cont
de receptivitatea reală a spectatorilor faţă de creaţia dramaturgică a lui
Vulcan, unii autori recenţi considerînd-o depăşită şi fără virtuţi artistice.
Din punctul de vedere al sociologiei culturale, care nu trebuie ignorat,
fenomenul merită o analiză temeinică, ceea ce nu intră însă în obiectul
lucrării noastre.
Ştirile şi notele despre reprezentaţiile teatrale din satele şi oraşele
Transilvaniei, Crişanei, Banatului şi Maramureşului, inserate în Familia
decenii de-a rîndul, constituie un material informativ de o excepţională
utilitate ştiinţifică, fără de parcurgerea căruia este imposibilă reconstituirea istoriei teatrului românesc, în toatli complexitatea şi particularităţile
sale. Prin această modalitate de a sprijini mişcarea de „diletanţi", revista
şi-a îndeplinit una din îndatoririle sale cultural-naţionale. Se cuvine să
adăugăm textele pieselor de teatru care au văzut lumina tiparului în
spaţiul ei, precum şi articolele de interpretare a fenomenului teatral, de
refacere a unor fragmente de istorie a vieţii teatrale româneşti şi de
referire la diferite aspecte de actualitate ale acesteia77 • Notăm unele titluri edificatoare: Zece ani de mişcare literară în Transilvania 18, Comediile lui Caragiale'9, Mişcarea teatralli de la noi tn 189880 , Teatrul în
România81 , lnceputul teatrului în Transilvania82, Teatrul la sate83 etc.
Există, aşadar, o diversitate de rubrici şi aspecte ale mişcării teatrale
77 L u c i an D r i mb a, op. cit., p. 215-248; A 1 ex a n d r u C r i
p. 75-102.
'18 Familia, 1901, p. 1.
" Ibidem, 1897. p. 483.
so Ibidem, p. 337.
s1 Ibidem, 1904, p. 56.
82 Ibidem, 1905, p. 484.
w~ Ibidem, p. 585.
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care sînt reflectate, cu deplină fidelitate, în paginile periodicului, precum şi un efort redacţional constant, subsumat necesităţii de a dinamiza
emulaţia artiştilor amatori.
Neîndoielnic, în cuprinsul revistei orădene sînt depistabile şi alte
preocupări (precum cele istoriografice, de informare şi răspîndire a cunoştinţelor ştiinţifice şi de propagare a ideologiei naţionale), care nu pot
fi corespunzător tratate decît într-un studiu exhaustiv, monografic.
1n cuprinsul celor peste 25 de tomuri ale anilor de apariţie la Oradea
a Familiei poate ii descifrată atitudinea redactorului ei responsabil şi a
colaboratorilor faţă de evenimentele zilei, car e - chiar dacă nu este
cxplTuit formulată, clin considerentul că este vorba de o revistă de cultură, căreia nu îi era îngăduită angajarea în dezbateri de ordin politic apare în forme mai discrete, impuse de exigenţele unei intolerante cenzuri, capabilă oricînd de intervenţii brutale, ce ar fi pus în pericol existenţa acestui însemnat organ de presă. Au fost însă unele momente cînd
Iosif Vulcan a renunţat la proverbiala-i prudenţă şi s-a asociat deschis
celorlalt~ periodice româneşti în lupta pentru apărarea drepturilor naţio
nale. Cel mai elocvent exemplu ni-l oferă modul cum acţionează conducerea revistei, evident in materialele din paginile ei, în timpul mişcă
rii memorandiste, moment culminant al luptei politice a populaţiei româneşti.

Cititorii revistei, destul de numeroşi, puteau afla din rubricile cu caracter informativ principalele evenimente din anii 1892-1894, datele despre ele fiind extrase de redactori din presa vremii şi corespondenţa primită. Comentarea lor aparţine, cu deosebire, lui Iosif Vulcan, care face
acest lucru cu pondere şi discernămînt, implicîndu-şi adesea punctul de
vedere asupra lor, îndreptăţit fiind la adoptar ea unei asemenea poziţii de
condiţia sa de intelectual militant84, aderent sincer şi ferm la actele fundamentale ale mişcării memorandiste.
Ca şi în cazul războiului pentru cucerirea independenţei de stat a
Homânici (1877-1878), revista Familia 85 face o minuţioasă cronică a desfăşurăril demersurilor politice româneşti în aceşti ani de grea încercare,
c·onsemnînd totodată şi ecourile avute dincolo de Carpaţi. Pentru a-şi îndeplini mai convingător misiunea patriotică pe care şi-a asumat-o, Iosif
Vulcan publică m ai multe poezii cu conţinut mobilizator, desigur inspirate din evenimentele fierbinţi ale anilor amintiţi. Semnificative ne apar
acele versuri în care poetul îşi exprimă neclintita încredere în viitorul
poporului său, ale cărui aspiraţii de libertate şi unitate se vor împlini,
după cum se poate sesiza în versurile următoare: „Şi ce bătrinii, moşii din
morminte / Dorit-au veacuri inzadar oftînd / Acele visuri tainice şi sfinse Viorel Fa u r, Presa rom<incască din Oradea despre mişcarea memotn Banatica, 1975, p. 249- 258.
ss Idem, Războiul de independenţă şi revista „Familia", Editura Comitetului
de cultură şi educaţie socialistă al jud. Bihor, Oradea, 1977, p. 11-155.
randistă,
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ie,/ Vede-veţi cum s-or împlini-n curînd"8 fl (subl. ns.). Distingem în versurile finale nu numai vizionarismul autorului, ci şi curajul acestuia de a
expune fără reticenţe un crez politic aflat în deplin consens cu evoluţia
istoriei.
In anul 1904, comitetul despărţămîntului orădean al Astrei a organizat jubileul de 40 de ani al revistei FamiUa, eveniment cu firesc ecou naUonal, care a prilejuit o manifestare a solidarităţii generale şi o apreciere
obiectivă a strădaniei redactorului ei responsabil. Autorităţile au intrat în
alertă, supraveghind cu stricteţe manifestarea culturală de la Oradea. Ală
turi de reprezentantul Academiei Române şi de trimi şii unor instituţii şi
asociaţii culturale româneşti, la sărbătoare au luat parte numeroşi intelectuali şi studenţi, printre care şi Octavian Goga, care îşi va reaminti d0spre atmosfera momentului şi mai cu seamă despre dorinţa lui Iosif Vulcan
de a se înfăptui unirea politică a românilor, la pregătirea ei lucrînd timp
de peste patru decenii.
A fost editat un număr jubiliar al revistei, unde sînt inserate saluturile şi articolele primite de redacţie cu ocazia evenimentului aniversar,
de la personalităţi cunoscute (Titu Maiorescu, I. C. Negruzzi, Alexandru
Vlahuţă, Nicolae Iorga, Alexandru Mocioni, Florian Porcius, Atanasie M.
Marienescu, A. D. Xenopol, I. Bianu, Victor Babeş, Virgil Oniţiu) şi de
la cititorii consecvenţi ai revistei. Din multiplele aprecieri pe care le conţin materialele respective ne oprim asupra unui pasaj din Salutul Academiei Române (semnat le I. Kalinderu, ca preşedinte, şi D. Sturdza, ca
secretar general): „Un steag al limbei şi al culturii naţionale româneşti,
aţl arborat astfel acum 40 de ani la marginea apuseană a românismului
şi l-aţi ţinut sus, cu mină voinicească şi cu stăruinţă neobosită un timp
atit de îndelungat, cum rar este dat unui muritor. Prin lucrările originale ce s-au publicat în Familia şi prin reproducerea celor mai bune producţiuni literare din toate ţerile româneşti aţi făcut să pătrundă gustul
cititului în masa cărturarilor, a preoţilor şi învăţătorilor de peste Carpaţi.
V-aţi cîştigat in chipul acesta merite însemnate pentru limba şi literatura
românească, iar să rbătorirea ce vi se face cu ocaziunea acestui împătrit
deceniu este o frumoasă încoronare a muncii şi stăruinţei Domniei Voastre"87. Era o recunoaştere cu caracter oficial a muncii de o viaţă a lui Vulcan, consacrată exclusiv propăşirii culturale naţionale şi apărării drepturilor poporului nostru. Ea, ca şi celelalte asemenea documente, l-au încurajat în activitate, astfel că numai cu un an înainte de a muri. în 1906,
a încercat o consolidare a situaţiei revistei. Vîrsta prea înaintată însă nu
i-a permis împlinirea dorinţei sale, ci l-a determinat să sisteze apariţia
revistei.
Considerîndu-1 pe Iosif Vulcan un autentic „precursor al unităţii naţionale", aşa cum dealtfel a fost, Octavian Goga într-un discurs r ostit
la Oradea in primul deceniu interbelic - formula la adresa revistei Fa88
11

Familia, 1894, p. 339.
Ibidem, 1904, p. 242.
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milia consideraţii deosebit de elogioase, fiind, într-o formulă sintetică,
apreciată ca un „pururi reînnoit certificat al unităţii" na:ţionale şi, concomitent, „biletul de intrare permanentă - a lui Iosif Vulcan - în literatura română". Prin urmare, opera cea mai însemnată a lui Vulcan a
fost tocmai scoaterea şi menţinerea revistei pe o întinsă durată de timp,
în pofida atîtor vînturi potrivnice, a dificultăţilor materiale şi a profesării
neabătute -chiar dacă nu deschis, frontal a unei atitudini antidualiste. Continuatoare a tradiţiilor configurate de Societatea de lectură din
Oradea (1852-1875), revista Familia a aşezat viaţa culturală din Crişana
pe coordonatele spiritualităţii naţionale, contribuind efectiv la consolidar ea unităţii noastre culturale, la emanciparea locuitorilor români ai Crişanei.

De la 1 mai 1880 a fost tipărită la Oradea şi revista Siediet6rea (Şe
al cărei redactor responsabil, editor şi proprietar era tot scriitorul Iosif Vulcan. Iniţial, această revistă - subintitulată „foaia poporului român" - a apărut la Budapesta, de la 1 ianuarie 1875. Stabilirea definitivă a lui Vulcan la Oradea, din motivele pe care le-am prezentat anterior, a determinat şi transferarea redacţiei acestui periodic în oraşul de
pe Crişul Repede. Ca atare, ultimii doi ani de existenţă a revistei (188027 decembrie 1882) ne reţin acum atenţia, interesaţi fiind să consemnăm
cîteva elemente particularizatoare, precum şi cele de continuitate.
Primul periodic transilvănean care s-a adresat expres lumii satelor
româneşti a fost lnvăţătorul poporului, scos de T. Cipariu, A. Pumnu şi
I. Many în anul 1848. Apariţia acestuia în împrejurările revoluţionare paşoptiste a conferit un caracter social-politic conţinutu1ui său. Îţi anul 1866,
Visarion Roman lansează o lnştiinţare de prenumeraţiune pentru asjgurarea de abonaţi la revista Progresul, care îşi propunea de a „lăţi intre
poporul ţăran român, cunoştinţe de folos comun, cu deosebită privire la
cel~ economice şi la cele care aţintă la îmbunătăţirea stării lui materjale"88.
O publicaţie cu profil mai divers, care să fie realmente utilă pentru
instruirea şi educarea ţăranilor transilvăneni nu exîsta însă, fapt care l-a
îndemnat pe Iosif Vulcan - care avea deja o experienţă de la Umoristul,
Gttra sat7,.tlu.i şi Aurora Română (în redacţiile cărora lucrase) - să realizeze o asemenea cerinţă culturală. Apelînd la sprijinul cărturarilor români89, Vulcan face cunoscută structura viitoarei r eviste şi finalitatea
urmărită: „Foiţa mea, ferindu-se de politică (această precizare era menită să reducă din suspiciunile autorităţilor n.n.), va cuprinde de toate,
ce după părerea mea poporul va ceti cu plăcere: balade, doine şi hore,
poveşti, întîmplări, învăţături, anecdote, cimilituri şi al~ele". Prin această
iniţiativă, el îşi propune să contribuie la „deşteptarea şi luminarea poporului«, să practice un neoiluminism. Formula adoptată tindea să ofere
zătoarea),

1

88

Apud V ic tor, V. Grecu, „Progresul" - o revistă sibiană pentru ţăranii
Cercetări de limbă şi literatm·ă, vol. I, Oradea, 1968, p. 64.
I. V u 1 c a n, La cărturarii poporului romdn, 111 Transilvania, 1876, p. 35.
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răspuns la diferite probleme ale ţăranului, ignorat de guvernanţi, însă
descoperit de intelectualii români ca principalul reazem al atîtor acţiuni
culturale şi politice.
Destinaţia organului de presă proiectat era, deci, aceea de a pătrunde
în universul rural, în vederea formării gustului pentru lectură a locuitorilor, familiarizarea acestora cu literatura, explicării unor fenomene ştiin
ţifice, pentru a-i scoate din izolare şi ignoranţă şi a-i atrage la viaţa naţională. Această încercare era o componentă a programului de ridicare
culturală şi educaţie naţională susţinut în epoca modernă de toate societăţile şi publicaţiile politice, de luptătorii pentru drepturi naţionale şi de
militanţii pe tărîm cultural.
In legătură cu profilul revistei Şezătoarea s-au pronunţat deja istorici literari avizaţi90, situaţie care ne face să ne oprim doar la perioada
cit aceasta a apărut la Oradea, de sub teascurile tipografiei lui Eugeniu
Hollosy 01 , cu formatul schimbat şi cu numărul sporit de colaboratori.
Datorită numărului marc de abonaţi (după mărturisirea r edactorului responsabil de peste 1800, cifră impresionantă pentru acele vremuri) s-a putut îmbunătăţi şi calitatea grafică a revistei, care avea importanţă mai
cu seamă sub raportul influenţării cititorilor să se aboneze.
Mediul social în care se răspîndea revista era cel r ural, citită fiind de
învăţători, preoţi, notari şi ţărani, pentru aceştia din urmă fiind alcă
tuită, existînd şi rubrici în car e li se dădeau sfaturi deosebit de utile. Cu
toate că a publicat creaţii populare, îndeplinindu-şi rolul de instrument
al valorificării patrimoniului popular, Şezătoarea nu a fost o revistă de
folclor, ci una cu conţinut variat şi atrăgător, receptat de numeroşii ei
cititori. „Cu instinctul şi cu experienţa lui de gazetar - sublinia Ion
Breazu -, el (Iosif Vulcan - n.n.) a nimerit şi aici gustul publicului, că
ruia se adresa . . . El urmărea educarea poporului înt:r-o formă uşoară,
plăcută" 92 •

Şezătoarea a fost o revistă independentă 93 şi nu un „supliment pentru
popor" al revistei Familia sau o variantă a acesteia. Disociaţia este strict
necesară, deoarece publicaţia în discuţie era destinată unei categorii speciale de public şi concepută în conformitate cu dorinţele şi interesul să
teanului român. Este drept însă că unele rubrici seamănă cu cele ale Familiei, fapt datorat politicii de culturalizare promovată de Vulcan, care
utiliza mijloacele cele mai sigure şi eficiente. Dacă in .<;ezătoarea au apă
rut portrete şi biografii sumare ale luptătorilor pentru progres cultural
şi drepturi naţionale, din toate provinciile locuite de români, aceasta nu
însemna un simplu transfer de rubrică din Familia, cum s-ar putea crede

oo I. Hangiu. Presa literara romcinească (1879-1901), vol. I, E.P.L., Bucu1968, p. 318; I o n Breazu, op. cit., p . 66-72; Luci an Dr l mb a, op. cit.,
p. 97-104; Reviste literare româneşti clin ultimile decenii ale sec. al XIX-Zea, Editura Acad. R.S.R., Bucureşti, 1974.
81 Nerv a Hodoş, Al. Sa di Ionescu, op. cit., p. 674.
82 I o n B re a z u, op. cit., p. 66-67.
83 Luci an Dr im ba, op. cit., p. 97.
reşti,
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la o privire superficială, ci adoptarea unei modalităţi care a găsit un cert
ecou şi în rîndurile cititorilor din sate. Astfel, o experienţă deja verificată
a fost aplicată, cu bune r ezultate, intr-un alt domeniu de convergenţă
culturală.

Cultivarea sentimentelor patriotice constituia una din preocupările
principale redacţionale. Acest obiectiv se realiza prin publicarea unor
materiale despre momentele semnificative ale istoriei r omânilor, care nu
era învăţată sistematic de către elevii şcolilor primare. Devenind maturi,
ei se informau, din curiozitate şi îndreptăţită mindrie, despre trecutul de
luptă al poporului român, literatura istorică de bună calitate nefiindu-le
intotdeauna accesibilă.
.
Prin urmare, lecturile din paginile Şezătoarei er au profitabile pentru
săteni. In anul 1880, de pildă, sînt reproduse numeroase pagini din cartea
lui Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai Voievod-Viteazul, in care era
descrisă glorioasa bătălie de la Călugăreni 94 , episod eroic din luptele neamului nostru pentru libertate şi unitate. In aceeaşi idee, a rememorării
unor fapte de seamă ale înaintaşilor, este dat publicităţii şi în revista oră
deană Testamentul lui Avram Iancu 95, deosebit de pilduitor în ce priveşte
totala dăruire pentru cauza naţională. Cum conducătorul revoluţionar
poşaptist era extrem de popular, încă de pe cînd era în viaţă, in rînd urile ţărănimii, cu idealurile căreia se identificase în timpul evenimentelor
din anH 1848-1849, redacţia a considerat potrivit să-i facă o scurtă biografie în care să fie reliefate dimensiunile adevărate ale acestei personalităţi politice. !n finalul ar ticolului poate fi citită o asemenea afirmaţie
cu valoare de sincer elogiu: „Iancu a fost român din tot sufletul, iubea libertatea şi dor ea ca şi poporul lui să se facă părtaş de aceea, pentru
aceasta a jertfit viaţa sa"96.
Dintre bărbaţii „binemeritaţi" ai neamului despre care apar materiale în revistă mai consemnăm pe Andrei Modoni, dr. Iosif Hodoşiu, Nicolae Jiga, Alexandru Hurmuzachi, Timotei Cipariu şi George Bariţiu 97 •
Dintr-o carte a lui P. S. Aurelian a fost reprodus capitolul intitulat Moldova in veacul al optsprezecelea98• Merită a fi, de asemenea, menţionate
studiul lui Alexandru Pencovlci despre Macedo-români99, precum şi articolul Aniversarea Griviţei 10o, al cărui titlu arată că războiul pentru cucerirea independenţei de stat a României era proaspăt în memoria românilor transilvăneni.
Cele mai multe texte sînt - şi în perioada orădeană a revistei - culegerile şi prelucrările folclorice, adunate din diverse aşezări româneşti.
9t Şezătoarea,

154.

1880, nr. 15, p. 113-120; nr. 16, p. 121-128; nr. 17-20, p. 129-

Ibidem, nr. 18, p. 142-143.
Ibidem, nr. 17, p. 132-134.
Ibidem, nr. 19, p, 149-190; 1882, nr. 1, p. 8-9; nr. 4, p. 56; nr. 7, p. 101.
os Ibidem, 1882, nr. 7.
00 Ibidem, nr. 9, p. 135-138.
LOO Ibidem, p. 139-141.
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De menţionat rubricile de Cimilituri, Ghicitori şi Zicale româneşti din
Ardeal, alături de altele conţinînd ştiri sau materiale umoristice (Jlodorosc şi Trosc). Nu vom stărui asupra contribuţiei revistei la folcloristica
românească, deoarece s-a făcut acest lucru în altă parte10 1 •
Reţin atenţia acele articole in care autorii lor prezintă ţăranilor cele
mai bune metode de cultivare a pămîntului, de creştere a animalelor şi
ingrijire a pomilor, pădurilor etc. Li se acorda un binevenit ajutor, întemeiat pe criterii ştiinţifice, de un real folos pentru sătenii interesaţi
de progres. Multiple alte însemnări şi sfaturi aveau ca scop luminarea
săteanului român, determinarea lui să se integreze in procesul de dezvoltare modernă a structurilor economice existente. Starea poporului şi mijloacele prin care aceasta putea fi îmbunătăţită - în condiţiile de atunci a fost obiectul strădaniilor redacţionale.
Adresîndu-se, în număru l din 27 octombrie 1880, Fraţilor de la sate,
Vulcan ii informa despre revistă, de la prima apariţie a căreia se împlineau
şase ani: „Am întemeiat-o mărturisea redactorul responsabH cu
scopul ca şi poporul nostru să aibă o foaie, pe care să o poată înţelege, şi
fiind ieftină să o poată şi ave(a). Şezătoarea a avut aşa de mulţi prenumeranţi, incit (nici) o foaie românească dincoace de Carpaţi niciodată n-a
avut atîţia. Amăsurat acestei sprijiniri călduroase, m-am crezut dator să
fac din an în an mai multe îmbunătăţiri". Intr-adevăr, revista a avut
mulţi cititori, datorită şi perfecţionărilor de care vorbea Vulcan, prin
care se încerca o cit mai temeinică fixare a ei în sfera de interes a locuitorilor rurali. De remarcat că exprimarea era accesibilă lor, fără să mai
insistăm asupra problematicii, care a fost stabilită de aşa manieră incît
să aibă o eficientă aderenţă la cititori.
La 27 decembrie 1882, Vulcan anunţa încetarea tipăririi r evistei, motlvind că alte „lu crări literare" nu-i lasă „timp de ajuns spre a putea"
continua scoaterea ei, cu toate că nu renunţase să creadă în deplina utilitate a acesteia. Astfel, după opt ani Şezătoarea dispărea din peisajul cultural al Transilvaniei, rămînind multă vreme în amintirea cititorilor ei
din sate şi intrind în spaţiul documentaristicii culturale.
Existenţa periodicelor amintite a stimulat interesul publicului pentru
presa culturală, pregătind terenul pentru o specializare mai pronunţată
a acesteia, pentru apariţia unei publicaţii satirice, în anul 1892, sub numele sugestiv Vulturul. Redactor responsabil era Iustin Ardelean, student la Academia de drept din Oradea.
Primul număr poartă data de 13 ianuarie 1892. Revista se menţine,
la Oradea, pînă la 1 septembrie 1905. In perioada dintre 20 decembrie 1899
şi 15 martie 1902 redactor responsabil a fost Ioan Iosif Sceopul. De consemnat şi colaboratorii ei primari: Antoniu Popp, dr. E. Pădan şi Adrian
P. Deseanu 102 •
10

1
102
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Programul revistei, neformulat într-un articol anume destinat, este
substituit cu o poezie Cătră d(om)nii abonaţi!, în care sînt parţial formulate intenţiile redacţionale: „Vreau să arăt întregei lume, ce e rău şi ce
e bine / Şi de ce întregei lume trebue a-i fi ruşine. / Nu mă leg rle vr-o
persoană, dar voi înălţa cuvîntul, / S-arăt cine chepeneagul îl întoarce
unde-i vîntul" 1o3. Pe parcursul anilor se vor face reveniri asupra finalităţii urmărite de redactorul şi colaboratorii acestei reviste satirice care
completează imaginea ce se poate forma despre conţinutul ei. „Programa
noastră şi in acest an - se preciza într-un material inserat în numărul I
din 1897 - va fi ca şi pînă aci: a zbiciui slăbiciunile generale, a lovi fără
cruţare în cei păcătoşi, a-i discredita, făcîndu-i ridicoli; iar pc cei buni
a-i lăuda ... ". Solicitînd sprijinul cititorilor, în sensul de a se abona cît
mai mulţi, redacţia 'Justifică aceasta prin necesitatea de a-şi putea „continua greaua . . . muncă întru dezvoltarea şi ridicarea ramului umoristic
in literatura noastră". Este incontestabil faptul că în Crişana revista Vulturttl a fost expresia unui notabil început al presei umoristice.
Făcînd, după trecerea unui deceniu, bilanţul propriei activităţi, redacţia revistei conchidea că Vulturul „a avut să lupte în decursul vremii ...
cu preocupări cari intîmpină orice intreprindere nouă, a avut să îndure
multe neajunsuri materiale - ca şi alte organe de presă - pînă a putut
deştepta interesul public faţă de o publicaţie, care deşi uneori nu satisface
toate aşteptările, dar tindea mereu să devină mai desăvîrşită, mai indispensabilă. Cei ce judecă nepreocupaţi vor trebui să recunoască - şi contăm cu siguranţă la această recunoaştere - că an de an Vultu1'ul a progresat şi progresează mereu <00 4•
Într-adevăr, anii prin care trecuse revista, care a fost un factor viu
de manifestare social-politică şi culturală, au fost dintre cei mai dificili
pentru existenţa presei româneşti politice şi umoristico-satirice, deoarece
în coloanele ei s-au reflectat evenimente importante, prilej de angajare
militantă. Realizatorii revistei, de la redactorul responsabil şi pînă la
semnatarii unor materiale, au acţionat cu exemplară dîrzcnie, incurajaţi
fi~nd de confraţii lor şi de îndemnurile venite de peste Carpaţi, puternice
stimulente ale luptei pentru apărarea demnităţii şi drepturilor naţionale
împotriva tendinţelor de deznaţionalizare.
Implicîndu-se activ în realităţile locale şi fiind un ecou fidel al celor
naţionale, Vulturul se afla în slujba aceloraşi idealuri pentru care milita
întreaga noastră presă progresistă. De aceea, este perfect explicabilă atitudinea revistei faţă de evenimentele mai deosebite ale vieţii politice, capitol remarcabil al periodicului, despre care nu s-a scris corespunzător
pînă acum, cu toate că există o bogată informaţie in acest sens. Prin urmare, vom stărui mai intîi asupra acestui aspect al profilului, dealtfel
destul de variat, al revistei orădene.
103
1
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Pornind o veritabilă ofensivă împotriva abuzurilor şi nedreptăţilor
comise de autorităţi, Vulturul ironizează cu o neobişnuită virulenţă falsul
liberalism şi demagogia vieţii politice din Monarhia austro-ungară. Apărut
în anul redac tării şi prezentării Memorandului la Curtea clin Viena, periodicul n-a ocolit acest moment culminant al mi şcării naţionale, ci a publicat multiple materiale care au exprimat totala solidaritate a redacţiei şi
cititorllor cu luptătorii pentru drepturi naţionale. In numărul din 13 iulie
1892, pe prima pagină, a fost reprodusă o interesantă caricatură, care îl
avea în prim-plan pe dr. Ioan Raţiu (bărbat impunător, îmbrăcat in costum naţional) cu o sabie „a dreptăţii" în mină. In plan secundar erau
plasate trei figuri masculine, într-o poziţie ofensivă. Dln contrastul creat
se detaşează ideea că apărătorul dreptăţii este o persoană demnă, de mare
autoritate morală 1os, împrejurare care a declanşat manifestări ostile ale
colegilor lui Iustin Ardelean ele la Academia de drept. P rin asemenea situaţii, neobişnuit de frecvente, era dificil să menţii o publicaţie satirică.
Redactorul ei responsabil n-a făcut însă nici o concesie, respingînd energic publicarea unei retractări 1 00, cum i se pretindea de către conducerea
Academiei.
Revista Familia, luîndu-i apărarea, scria că Iustin Ardelean „s-a pomenit cu o agitaţiune mare împotrlvă-i". Deşi adversarii să i au trecut de
„marginile competenţei" - după cum considera chiar conducerea Academiei1D7 - , la insistenţele lor i s-a intentat proces de presă, acuzat fiind
că ar fi făcut politică, cu toate că n-a plătit cauţiunea pretinsă, cum de
altfel nu îndepliniseră această cerinţă exagerată nici alte reviste umoristice din Austro-Ungaria. Procesul a avut loc, în 11 noiembrie 1892, la
tribunalul din Or adea, apărătorul său fiind avocatul Martin Hegyessy.
A fost condamnat să plătească o amendă de 60 florini1os. Studentul clin
anul al !V-lea era, prin urmare, obligat să achite această sumă, deşi nu
dispunea de mijloace materiale pentru a se întreţine la studii şi, mai ales,
pentru a edita o revistă. A fost cea dintîi lovitură pe care a primit-o de
la oficialităţi, într-o formă quasi-legală, temerarul luptător, urmată de
multe altele.
Dovedindu-şi aderenţa la mişcarea memorandistă, redactorul responsabil al Vulturului a suferit rigorile unei politici şovine şi exclusiviste, ca
şi majoritatea periodicelor româneşti 100 ale timpului, ai căror redactori şi
colaboratori au fost aduşi în faţa instanţei mai cu seamă in anii 1892-1895,
cînd acţiunile memorandiste au marcat viaţa politică a monarhiei, autorităţile ajungînd într-o evidentă stare de derută. Ameninţările nu mai erau

°" Vi ore 1

Fa u r, Presa româneascd din Oradea despre mişcarea memoranln Banatica, 1975, p. 255-256.
lOO Familia, 1892, nr. 36, p. 341; nr. 37, p. 443; Vulturul, 1892, nr. 14, p. 3;
nr. 18, p. 7.
107 Familia, 1892, nr. 43, p. 516; nr. 45, p. 540.
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Ştefan Pascu, Din răsunetul procesului mem.orandist fn masele populare, 1n Transilvania, 1944, nr. 8- 9, p. 685-686.
100 Vulturul, 1893, nr. 1, p. 1.
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eficiente, astfel că s-a recurs la frecvente împrocesuări, pe care nu le-a
putut evita nici Iustin Ardelean, redactorul responsabil al revistei umoristice orădene.
Rămînînd tenace pe poziţia mişcării naţionale, Iustin Ardelean inaugurează anul 1893 printr-o poezie, tipărită pe frontispiciul celui dintîi
număr, din finalul căreia desprindem cîteva versuri, care nu mai necesită
comentarii, fiind de o factură politică explicită: „Dar şi de astii dată ca
pîn-ad, române / N-ai teamă, luptă-ntruna şi nu descuraja, / Căci nu e
tîrziu încă - deşi nu azi, ori mîne --ij Veni-va totuşi timpul cînd ai de-a
triumfa. / La luptă dar şi-n anul cest nou care-acum vine / Pentru dreptate, limbă şi pentru neamul tău" 11 o.
Cu pătrunzătorul său spirit de observaţie, redactorul Vulturului
scrutează realităţile zilei, îndeosebi cele politice, cum au fost atitudinea
guvernanţilor faţă de Memorand şi fruntaşii politici ai românilor, precum
şi efectul alegerilor, de obicei defavorabil majorităţii. Răspunzînd, la
Poşta redacţiei, unui colaborator surprins de întîmplărlle m omentului, redactorul ii scrie următoarele rînduri: „te miri încă de nedreptăţile comise
cu ocaziunea alegerilor municipale ... ? Mai mult să te miri de canibalismul ce s-a întîmplat cu ocaziunea alegerilor municipale din Năsăud.
Românii s-au adunat la 13 decembrie (1892 - n.n.) şi şi-au stabilit lista
lor. D(om)n(ul) fisolgăbirău ... nu le-a primit lista statorită de cetăţenii
liberi pe calea legii, ci a făcut el o altă listă ... şi a difuzat-o"111 , încălcînd
grosolan dispoziţiunile legale, cum făceau mulţi alţi funcţionari ai unei
administraţii corupte.
Nu peste mult timp, Iustin Ardelean anunţa cititorii revistei că la
26 iunie 1893 „se va ţine pertractarea finală în al doilea proces de presă"
intentat Vulturului „pentru agitare contra statului" 112. Tribunalul regesc
din Oradea a fost nevoit să-l achite, deorece nu au existat probe concludente că ar fi făcut agitaţie antistatală. Platforma revendicativă şi justiţiară a r evistei nu a fost afectată de cele două atacuri mascate ale oficialităţilor orădene. Dimpotrivă, la intoleranţă s-a replicat cu vervă polemică, sfidîndu-se mecanismele obscure ale politicianismului şovin şi reacţionar.

Mişcarea politică pentru drepturi naţionale era susţinută cu toate mijloacele de care dispunea un periodic de o asemenea factură satirică. Mai
frecvent apar ca înainte poeziile cu mesaj patriotic explicit, care cheamă
la întărirea solidarităţii, la înfruntarea oricăror adversităţi, în numele viitorului poporului român. Această tendinţă manifest politică, neinhibată
de diverse coerciţii, a stîrnit şi mai mult autorităţile, a căror atenţie este
fixată agresiv asupra Vulturului, ca şi a celorlalte publicaţii româneşti
de dincoace de Carpaţi. Cu toate acestea, in paginile revistei mai apar
poezii de o clară opţiune politică, aşa cum se poate constata şi din versu110
111
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următoare, mărturii despre modul cum era implicată ideea unităţii
naţionale: „Priviţi, cum după dreptate /Românii sunt liberaţi/ Lanţurile
sfărimate / Şi uniţi cu ai lor fraţi" 11 3 (subl. ns.).

rile

Anul 1894 a fost, neîndoielnic, cel mai greu din existenţa revistei, redactorul ei responsabil fiind supus unei permanente ameninţări şi presiuni. Chiar la 7 februarie urma să se desfăşoare cel de-al treilea proces
de presă, al cărui obiect era de această dată comentariul lui I. Ardelean în
legătură cu alegerile de notar din comuna românească Cehei. Revista
Familia consemna rezultatul noii încercări de a-l demobiliza pe autorul
textului amintit: „De astă dată pedeapsa a fost mai aspră decît în cele
două cazuri precedente, căci a fost judecat la închisoare de o lună şi la
amendă de 30 florini". Apărătorul său era revoltat de „anomalia asta, că
pe cînd nici un ziar umoristic unguresc n-are cauţiune şi totuşi toate fac
politică, fără a fi trase în judecată", în timp ce Vulturul „se condamnă
mercu" 114 •
In vara anului 1894 (la 16 iunie) a avut loc alt proces al revistei,
fiind incriminate şase materiale - dovada perseverenţei cu care era citită de organele administrative şi a felului cum era dilatată situaţia redactorului, spre care s-au îndreptat noi atacuri - , din care trei au fost
considerate de trjbunal ca inofensive, pc cînd celelalte au fost apreciate
drept culpabile, astfel că Iustin Ardelean a fost iarăşi condamnat, acum la
14 zHe de închisoare, la o amendă de 20 florini şi la achitarea taxelor de
15 florini 115• La 3 septembrie, I. Ardelean „şi-a început osînda la Seghe<lin"us. Cum s-a reîntors, i s-a intentat - la 10 octombrie - cel de-al
~aselea proces. A fost apărat de dr. Nicolae Zigre, care critică fără menajamente politica discriminatorie a guvernului. „Cine priveşte cu atenţiune starea actuală subliniază el -, sigur se va convinge, că în patria
noastră de un timp încoace cea mai sacră ţintă a guvernului este de a
persecuta presa română. Un articol inocent îi dă guvernului destulă bază,
ca să persccute pe autor. Acest sistem de persecuţiune guvernul îl continuă cu atîta zel, încît libertatea de presă ... c iluzorie ... Pe cînd sistemul acesta de persecuţiuni contra presei române nu mai cunoaşte margini,
pe atunci alte foi, de altă limbă din patrie, continuu pot agita nepedepsit
contra poporului român"117•
Pedepsit cu închisoare şi amenzi, redactorul responsabil al revistei nu
.a cedat în faţa acestor măsuri de mînă forte, prin intermediul cărora guvernanţii vremelnici încercau să suprime libertatea de acţiune, dinami.zată de mişcarea memorandistă. Iustin Ardelean şi-a continuat, cu ncînfrintă energie, activitatea de popularizare a personalităţilor implicate în
odiosul proces intentat memorandiştilor, combătîndu-i în acelaşi timp pe
m Ibidem.
JU Familia, 1894, p. 59.
11s Ibidem, p. 226.
119 Ibidem, p. 419.
117
Gazeta Transilvaniei, 1894,

nr. 217, p. 3; nr. 218, p. 2-3.
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de neam, la adresa cărora publică ironii acide, necruţătoare.
Sînt, de asemenea, publicate în revistă dialoguri şi interviuri imaginare cu
cei întemniţaţi, precum şi poezii în care sînt glorificate figurile repre2lentative ale luptei pentru drepturi naţionale. Poezia Martirilor români ar
merita să fie reprodusă în întregime, însă ne limităm la o singură strofă:
„Luptat-aţi bărbăteşte. Dreptate aţi cercat /Să scoateţi din robie poporul
subjugat / A fost a voastră ţintă. Cu fală noi priveam / A voastră muncă
sfintă şi dreaptă pentru neam" 118.
Cu gîndul la asanarea moravurilor politice, redactorul Vulturului
scrie că în anul 1896 se va ocupa „mai mult de satirizarea strîmbei politici interne" 119 • Prin intermediul literaturii umoristice, a desenului caricatural şi intervenţiei directe, se participa la acţiunile politice care dezvă
luiseră cu pregnanţă caracterul duşmănos al sistemului dualist de guvernare. Vulturul era o revistă apreciată de cititorii din Transilvania şi ţara
liberă, pentru curajul ei de a satiriza aspectele perimate şi absurde ale
vieţii politice din monarhia bicefală, ca şi anumite neajunsuri sociale şi
tare morale, chestiunile intolerabile ale oraşului şi ţinutului în care apă
rea. Agreiate de cititori erau şi acele materiale, în versuri sau în proză,
care conţineau un umor de provenienţă populară şi care înfierau deficienţele unor conaţionali, între care şi oportunismul.
Prin rubricile sale, m ereu îmbunătăţite, Vulturul aducea cititorilor
încredere şi optimism, cu toate că redactorul său responsabil era terorizat de procese şi persecuţii. Revista a fost un eficient mijloc de luptă
politică, fapt care se impune a fi luat, cu prioritate, in consideraţie. La
sfîrşitul secolului trecut, „Gura satului şi mai tîrziu Calicul sau Vulturul conduc presa noastră satirică spre perioada ei de înflorire, cînd se
înregistrează o creştere a combativităţii şi eficienţei sale în ofensiva
desfăşurată împotriva regimului dualist austro-W1gar" 120•
Devenit un instrument al miliitantismului polirti~. într-o vreme de
efervescenţă a mişcării pentru drepturile naţionale, Vulturul a răspuns
unor necesităţi fireşti, contribuind la întărirea frontului de apărare a
fiinţei naţ!,onale şi la îndreptar ea unor moravuri sociale şi politice, slujind în ultimă instanţă interesele naţionale ale populaţiei româneşti. In
felul acesta, satira şi caricatura şi-au arătat eficienţa, găsind o largă audienţă socială.

Preocuparea intelectualilor r omâni din Oradea pentru editarea de
periodice atinge - in uUimul deceniu al veacuiui trecut - apogeul,
alături de revista de cultură Familia şi revista satirică Vulturul apă
rînd, la 18 aprilie 1897, Foaie literară, întregindu-se peisajul publiicisli'c
local, Oradea aşezîndu-se alături de Braşov, Sibiu şi Arad sub acest raport, lipsindu-i doar un cotidian în limba română.
11s Vulturul, 1895, nr. 17-18, p. 1-2.
119 Ibidem, nr. 24, p. 7.
120 Li v I a G r ă ma dii, Presa satirică
l918, Editura Daci.::i, Cluj, 1974, 111.
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Cele trei periodice menţionate au acţionat pentru emanciparea culturală a populaţiei româneşti din Crişana şi Transilvania, ca şi în direcţia difuzării literaturii în cercuri cit mai largi şi stimularea creaţiei
originale, răspunzîndu-se astfel unor cerinţe fireşti ale progresului şi
deschiderii spre noi experienţe în domeniul vieţii spirituale.
Redactor resiponsabil al revistei Foaie literară a fost poeta bihoreană Lucreţia Suciu, iar editor şi proprietar soţul ei, dr. W. Rudow
Din Cuvint(ul) redacţional aflăm că scopul celor doi era de a scoate o
revistă „care, fiind ieftină, să poată străbate şi în păturile, care pînă
acum nu pot fi părtaşe la mişcarea literară a poporului român"121 . Deci
o răspindire a creaţiei literaire în medii pînă atunci neutre, ceea ce însemna că-şi propuneau să familiarizeze îndeosebi cititorii din sate şi
oraşe cu creaţia literară, în ideea unei eficiente educaţii est~ice şi a
Yalorificării disponibilităţilor artistice.
Obiectivul propus se înscria în contextul preocupărilor pentru luminarea marei mase a populaţiei româneşti din Crişana, Transilvania şi
Banat. Explidnd ulterior dificultăţile întreprinderii sale, precum şi intenţiile culturalizatoare ale revistei, Lucreţia Suciu făcea precizări utile
cunoaşterii finalităţii urmărite: „Am mai dorit apoi ca toţi acei tineri
şi chiar şi femeile noastre, de la noi, care simţesc şi cugetă mai deosebit poate decît alţii, care doresc şi poate că ar putea să se ocupe de litC'ratură, se vor apropia poate mai cu încredere de mine ca femeie decît de alţi redactori, şi mereu îmi va succede a stîrni dorul de-a scrie, a
publica din cînd in dnd şi dte-o lucrare de la ai noştri" 122 •
Un asemenea obiectiv, care intrase şi în atenţia lui Iosif Vulcan, care a avut merite remarcabile în ce priveşte modul cum s-a ocupat în
paginile Familiei de cultivarea şi educarea femeii române - , dacă într-adevăr ar fi fost atins, ar fi constituit o autentică izbîndă a poetei oră
dcme. Onestitatea declaraţiei sale, ca şi încercările efectuate, nu au fost
îndestulătoare, pentru că anularea unei latenţe de decenii presupunea
eforturi multiple. Str~dania Lucreţiei Suciu intra însă în spaţiul angajărilor pozitive, de pregătire a terenului pentru emanciparea femeii,
aipelîndu-se la serviciile publicisticii şi liiteraturii.
Referindu-se la structura revistei sale, Lucreţia Suciu arăta că a
împărţit cele opt pagini în aşa fel incit să poată publica în ele „un material variat", care să nu se limiteze numai la „lucruri curat beletristice", ci să includă şi alte articole care să reţină interesul tuturor categoriilor de ciititori. Sconta, desigur, pe ,,sprijinul spiritual al oamenilor
noşllri de valoa['e literară" 123, adresindu-sc în acest sens şi celor din
România, primind colaborări de la George Coşbuc, G. Bogdan-Duică şi
Septimiu S. Secula. Pentru a redacta notele informative de la rubrica
12

1
2
12
123

Foaie literară, 1897, nr. 1, p. 6.
Ibidem, nr. 30, p. 239.
Ibidem.
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Cronica săptămînei, Lucreţia Su.ciiu avea nevoie nu numai de
datele provenitt:e din corespondenţe, ci şi din publicaţiile vremii.
După propria-i mărturisire, la „începuit Cronica Îllll.i făcea multă bă
taie de cap, căci ziarele şi revistele noastre de aid (din Imperiul austroungar - n.n.) şi de dincolo {din România liberă - n.n.), cu toate că
le-am rugat în scris pentru schimb, nu mi le-au dat (cu en:epţia Tribun.n.) ... Mai
nei, Telegraful Român, Foii diecesane şi Controlei tirziu, dUJPă ce iar m-am rugat în soris, mi-au sosit şi celelalte reviste şi
ziare", care au constituit mijloace de informare. Nu au aiocea;itat schimbul de periodice redacţiile Familiei, Vulturului şi Gazetei Transilvaniei.
Din România au fost pr.illllite, în schimb, periodicele Foaia pentru toţi,
Revista poporului şi Dochia. Nu a fU111Cţionat, după cum se exprimă Lucreţia Suciu, prea concludent „sentimentul de colegialiitate".
Numărul de probă al revistei a fost expediat la 1 800 de adrese,
luate din listele de abonaţi ai Tribunei, din calendarele diecezelor din
Araid şi Caransebeş şi de la prieteni ai reda'Ctorului. în cele două luni
care au urmat s-au trimis cîte 600 exemplare, apoi redacţia s-a oprit la
numai 500 exeimplaire (trimise la adrese sigure 430 şi gratuit 50). Comparativ cu celelalte periodi1ce româneşti din Oradea, tirajul Foaiei literare era destul de restrîns. Printre abonaţi figurau Titu Maiorescu şi
Mir.on Pompiliu (folcloristul bihorean, pe-atunci profesor la un liceu
din Iaşi şi colabloraitor al Convorbirilor literare). In listele de abonaţi
sînt consemnaţi numai 168 de „prenumeranţi", deşi 210 „plătesc regulat",
conform unei menţiuni redacţionale. Parcurgînd lista amintită se pot
face unele constatări în legătură cu receptivitatea de care a beneficiat
revista124 .
Abonaţii din Crişana, care trebuiau să constituie baza revistei, erau
numai o cincime; din Oradea: 16 (bărbaţi - 11, femei - 5), Beiuş: 5
(bărbaţi 1, femei - 4) şi alte localităţi: 14. Pentru aria de difuzare
a revistei notăm aşezările: Blaj, Oraviţa, Deiva, Sibiu, Caransebeş, Arad,
Timişoara, CÎ.lmpeni, Cluj, Lugoj, Braşov, Teiuş, Graz etc.125• Şi-au oferit colaborarea c.îţiva publici.Ş'ti tineri, mai exact P etru Bandu, Petru
Conda, Iosif Stanca, Vasile V. Suciu, Vasile E. Moldovean, Octavian
Pop, D. Lascu, Gh. Ciuhandu, P. Obădean şi Lucian Bolcaş, acesta din
urniă fădndu-şi cunoscute amintirile din timpul apariţiei Foaiei literare126. Este prezentat în acestea climatul din cadrul redacţiei, entuziasmul de care erau animaţi tinerii ce alcătuiseră un promiţător grup literar, dornic să aducă un suflu original şi proaspăt în peisajul cultural
transilvănean prin subiectele abordate şi vioiciune stilistică. Lucreţia Sum Ibidem, nr. 16, p. 128; nr. 17, p. 136; nr. 18, p. 144; nr. 19, p. 151; nr. 26,
p. 208.
125 Ibidem; I o an C h ir a, Foaia liteTară, în Contribuţii culturaie bihoTene,
Editura Comitetului de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Bilhor, Oradea,
1974, p. 292.
12s Lu clan B o 1 c a ş, Foaia literară. Amintiri, în Almanahul presei romane,
Cluj, 1926, p. 121.
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ciu, care patrona acest început de activitate, s-a îmbolnăvit, astfel că nu
a avut timpul şi răbdarea necesară pentru a canaliza toate energiile spre
împliniri notabile, rezumîndu-se la redactarea de materiale pentru anumite rubrici şi la elaborarea întinsei sale naraţiuni istorice Logodnica
contelui Stuart. Povestire din viaţa românilor bihoreni127 , inspirată din
realitatea contemporană şi tribuitară unui romantism întiirziat.
In cele 30 de numere (cuprinzind 242 pagini) ale periodicului au apă
rut creaţii literare în versuri şi proză, materiale foklorice şi comentarii
despre evenimentele vieţii culturale. Profilul revistei a fost, aşadar, pronunţat literar, deşi s-a încercat o diversificare a acestuia, cu scopul ancorării mai ferme în actualitate. Poeziile publicate aparţin lui Gh. Coş
buc, Maria Cunţan, Matilda Cugler Pani, Traian Demetrescu, Lucreţia
Suciu-Rudow, Gavril Bodinariu, Petru Conda, V. Moldovean, I. Scurtu,
lo.5if Stanca şi alţii 128 • Proza este reprezentată de naraţiunea istorică a
Lucreţiei Suciu, precum şi de citeva schiţe, :nuivele şi încericări literare
St'mnate de Lucian Bolcaş (preocupat de moravurile orădenilor), Ioan
Bota, Petru Conda, Maria Cunţan, Ioan Grofşoreanu, Margareta Moldovan, Aurelia Păcăţeanu-Rubenescu, W. Rudow şi Septimiu Sever Secula.
Au fost traduse şi cîteva bucăţi literare: Trandafirul, de Iaroslav VrehJicky (transpunere de G. Bogdan-Duică); din Eneida, de Vergiliu (de Gh.
Coşbuc) şi O provocare primejdioasă, de Pence (de Ion Pop-Reteganul).
De menţionat şi materialele de istorie şi critiică literară, de interes
lingvistic şi de cunoaştere a atmosferei literare, publicate în revistă de
Vasile Dumbravă, Petru Conda, W. Rudow şi Septimiu Sever Secula.
Lirica populară, căreia i s-a acordat o cuvenită atenţie, a reprezentat
mai cu seamă Crişana şi Banatul, cei mai activi culegători fiind Valeriu
Chiş-Micu, V. Moldovan şi Vasile Sala. Informaţiile despre activitatea
societăţilor culturale româneşti sînt, de asemenea, prezente în coloanele
revistei, deşi nu într-<> măsură comparabilă cu ce exista in Familia, mai
temeinic documentată la acest capitol. Totuşi, Foaie literară găzduieşte
note despre adunarea generală de la Mediaş (1897) a Astrei, adunarea
generală a Societăţii pentru fond de teatru român, manifestările societăţii „Petru Maior", desfiinţarea societăţii „România" şi unele preocupări ale tinerimii române din Mediaş, Timişoara şi jurul Eriului.
La rubrica de Bibliografie au fost inserate note despre cărţile apă
rute, ca, spre pildă, Calendarul poporului (1898), volumul Versuri şi
proză (de Gh. Coşbuc), Enciclopedia română (sub redacţia lui Constantin Diaconovich), Discursuri parlamentare (de Titu Maiorescu), romanul Lilian (de Aurelia Păcăţeanu-Rubenescu), monografia Institutului de
credit „Albina" (de Petra Petrescu), prima biografic a lui Avram Iancu
(scrisă de Sterca Şuluţiu de Cărpiniş) şi traducerea cărţii lui Jules Verne,
Castelul din Carpaţi. La redacţia Foii literare se găseau, spre cumpăl

27

l!.'8

Foaie literară, 1897, nr. 1, p. 19.
I o a n C h i r a, op. cit., p. 317-319.
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rare, cele 50 de broşuri apărute în seria Biblioteca pentru toţi 129 , editată de societatea Astra, în scopul culturalizării poporului.
In paginile revistei se mai întîlnesc şi unele materiale in care se
reflectă unitatea noastră culturală, cum este articolul lui D. Lascu (viitor luptător politic), intitulat Impresii din România liberă, consemnă
rile lui Septimiu Sever Secula, De Za Băile Govora şi prezentarea modului cum au fost aniversaţi Mihai VHeazul şi Ştefan cel Mare130, domnitorii ale căror fapte au simbolizat eroismul, voinţa de independenţă
şi unitate a poporului nostru. Asemenea intervenţii publicistice erau parcurse cu gîndul că viitorul va aduce împlinirea idealurilor tuturor românilor.
Lucreţia Suciu a venit în ajutorul unor iniţiative naţionale, care
vizau dezvoltarea culturală. Reuniunea femeilor române din Sibiu şi-a
propus să adune fondurile necesare pentru înfiinţarea unei şcoli pentru
economia şi industria de casă, punînd în circulaţie un apel către „întregul popor român", publicat în Foaie literară, împreună cu o notă redacţională semnată de Lucreţia Suciu-Rudow, în care se adresează femeilor
române din Crişana, cu indemnul de ·a „aduce tributul lor pe sfîntul altar al naţiei " 131 • Tot cc se va dona, în vetlerea organizării unei loterii,
urma să fie păstrat la redacţia .revistei, iar ulterior trimis la Sibiu. Notabilă a fost şi intenţia de a r ealiza un dialog cu cititorii, în folosul acestora: „Facem -cunoscut o(noraţilor) noştrri cititori că, dorind cineva a-şi
cişitiga ceva informaţiuni, în orice chestie ... le este cu putinţă a o avea
(îndeosebi la sate), cu plăcere vom răspunde la even'tualele înrtrcbări,
dacă acestea sînt de folos şi poate de interes urgent pentru d(um)nealor"132. Pentru răspunsuri mai întinse se apela la corespondenţe personale, iar celor mai concise li se destina spaţiu la Poşta redacţiei.
~ncercările Lucreţiei Suciu de a cîştiga un teren sigur pentru publicaţia sa n-au dat rezultatele aşteptate. „De mai bine de 4 luni plă
tesc cheltuielile tiparului idin al nostru - mărturisea L. Suciu - , adică
al lui Rt1dow; pe fieştecare lună 110 florini" 133• Cu toate stăruinţele, cei
cărora li s-a expediat revista nu au achitat preţul abonamentelor. Din
acest motiv, ca şi din altele (atitudinea neaşteptat şi nejustificat de dură
a lui Iustin Ardelean, redactorul responsabil al Vulturului, precum şi
starea bolnăvidoasă a L. Suciu, <"are o împiedeca să lupte pentru inlă
turarca dificultăţilor ivite), este anunţată - la 7 noiembrie 1897 - încetarea apariţiei revistei134• Nu trecuse nici un an şi Foaie literară dispărea din peisajul publicistic transilvănean, la diversificarea căruia contribuise cu nota sa particulară. De remarcat rolul stimulativ pe care l-a
avut revista în viaţa literară din Oradea, in jurul ei grupindu-se scriiFoaie ITTerară, 1897. nr. 14, p, 112; nr. 19, p. 152.
Ibidem, nr. 22, p. 175; nr. 24, p. 183-184; nr. 26, p. 206.
m Ibidem, nr. 1, p. 6-7.
m Tbidem, nr. 19, p. J 51.
133 Ibidem, nr. 30, p. 239.
m Ibidem.
l29
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tori tineri care vor deveni activi icolaboratori ai ~resei româneşti, unii
chiar redactori responsabili de ziare. Chiar dacă a avut o existenţă efemeră, Foaie literară a ilustrat dorinţa de afirmare culturală a populaţiei
româneşti din Crişana.
Evenimentele din toam na anului 1918 au creat condiţii pentru apariţia primului ziar românesc în părţile Crişanei , ca răspuns la o necesitate obiectivă. Dacă în anii precedenţi concretizarea unei iniţiative de
acest fel nu a fost posibilă, datorită unor greutăţi de nedepăşit, atunci
- în contextul frămintăriilor revoluţionare din lunile noiembrie-decembrie - editarea periodicului nu mai putea fi împieldi:cată de autorităţi.
Conducătorii politici ai populaţiei ;româneşti din Crişana aveau nevoie,
pentru a-şi face cunoscut punctul de vedere asupra circumstanţelor istorice deosebiit e, de o puternică tr~bună propagandist~că , de sigură penetraţie socială, care 111u putea fi decît un organ publicistic propriu, cu
o titulatură de :rezonanţă locală. Acţiuni de o identică factură, ca forme
ale luptei pentru înfăptuirea unir ii tuturor românilor, sînt întîlnite şi
în alte oraşe ale T!Tansilvaniei.
Pentru prima dată s-a pus problema „unui organ de publicitate" în
şedinţa Consiliului Naţional Român din Oradea şi Bihor (din 12 noiembrie 1918), prezidată de idr. Aurel Lazăr. Tribuna Bihorului (Organul poporal al Consiliului Naţional Rom ânesc din Oradea) a apărut la 25 decembrie 1918 (st.v.). A apărut sub această titulatură (mai exact, este
vorba doar de 11 numere) pînă la 27 aprilie 1919, clnd şi-a schimbat-o
în Tribuna şi a devenit organ al Partidului Naţional Român. Conţinutul
său a fost prezentat de noi într-o serie de articole apărUll:e în .revista Familia135, deci nu mai insistăm asupra lui. Tribuna Bihorului a avut un
rol mobilizator indiscutabil, cxcrcitînd o influenţă pozitivă asupra locuitorilor, îmbărbătîndu-i în lupta pentru libertate şi unitate naţională,
stimulînd multiple acţiuni politice şi culturale în care se reflectau aceleasi năzuinţe de unire cu patria.,znamă.
1n cele şapte decenii, pe care le-am studiat, au fost depuse eforturi
pentru editarea in Crişana a 'ltnor periodice româneşti, obţinîndu-se rezultate notabile, pe care le-am prezentat, stăruind asupra fondului de
idei social-politice existent în paginile revistelor şi cele ale primului ziar.
Este evident :faptul ieă, pe lingă configurarea unui interesant capitol al
presei româneşti în această iprovinde românească (prea puţin 1cunoscut,
cu excepţia revistei Familia), s-a realizat - cu sprijinul activ şi prin
intermediul periodicelor semnalate - o importantă operă de educaţie
naţională, al cărei element definitoriu a fost iicleea unităţii naţionale.

i:i:; Vi ore 1 Fa u r, Tribuna
Bi horului, primul ziar românesc
l-III, în Familia, 1978, nr. 1, p. 10; nr. 2, p. 10; nr. 3, p. 10.
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MIŞCAREA NAŢIONALA ROMANA

DIN PARŢILE VESTICE,
IN CONTEXTUL LUPTEI NAŢIONALE
ROMANEŞTI PENTRU AUTONOMIE
(1860-1872)
MIODRAG l\fiLIN

Mişcarea naţională română din Banat înregistrează o etapă distinctă
la începutul anilor şaizeci ai secolului trecut, odată cu 'I'estaurarea liberalismului (diploma imperială din 20 octombrie 1860), urimată indeaproape de tncorporarea forţată a Banatului la Ungaria 1• Aceste două
evenimente, emanaţie din spiritul unor epoci cu totul diferite, au determinat şi populaţia Tomânească din Banat să se angajeze mai hotărit pe
ca1ea acţiunii politice, pe drumul spinos al afirmării cauzei naţionale româneşti.

Anticipînd destinul ce li se

pregătea

de

către magnaţi,

care au

fă

să îngheţe plăpîndul spirit liberal, !l'ătăcit şi străin întT-o lume închistată, neprimitoare, iromânii bănăţeni s-au raliat pc calea aspiraţiilor
înalte ale vremii, înfăptuirii plenare a dezideratului naţiona~, identi-

cut

ficîndu-se cu idealul tuturor .românilor străini în propria lor ţară.
Prin rezoluţia imperială din 27 decembrie 1859 fiind decretată încorporarea Banatului la Ungaria, s-a produs un a'.dînc Yal de nemulţu
miri in rîndul poporului rromân 2, culminind cu mişcairea amplă iniţiată
şi condusă de fostul comisar suprem al Banatului şi senator imperial,
Andrei Mocioni, personaj cu înalt prestigiu şi audienţă la Curtea vieneză. Această mişcare, pentru autonomJa Banatului, a luat întindere prin
iniţiativa fermă a lui Andrei Mocioni; acesta a dat publicităţii memorandul către tron 3, solicitînd autonomia politică pe baza argumen'taţiei
istorice, pe baza egalităţii de drepturi proclamate de împărat 'Către popoare, în ulitirnă instanţă pe baza dorinţei generale a opiniei publice
româneşti, care considera unirea cu Ungaria un fapt ,,cu totul nesuferit".
Momentul culminant al mişcării ~-a rcprezct1tat conferinţa bănăţeană din
18-19 noiembrie 18604, care a adoptat un program politic concret în
problema autonomiei, adus la cunoştinţă pc calea presei întregii opinii
româneşti din monarhie.
Românii din vestul Transilvaniei, arădenii şi bihorenii, impărtăşind
soart.a celor din Banat, şi-au manifestat sub forma petiţiilor, deplina
1

Telegraful român, anul I X, nr. 2, Sibiu, 12 ianuarie 1861.
Ibidem.
Idem, anul VIII, nr. 45, Sibiu, 10 noiembrie 1860.
' Idem, anul VIII, nr. 47, Sibiu, 24 noiembrie 1860.
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adeziune 3 cu pr.ogramul politic al lui Andrei Mo•cioni, identificîndu~şi
aspiraţiile in privinţa limbii şi naţionalităţii cu românii bănăţeni; pe
această bază au solicitat fruntaşului bănăţean să le reprezinte şi lor interesele „la timpul şi locul său".
Motivaţia supremă a atitudinii lor era întemeierea unui stat naţio
nal autonom, care să-i înglobeze pe toţi românii din Lmperiul Habsburgic6. Andrei Mocioni chiar solicitase de la Curtea vieneză permisiunea convocării unui congres general al românilor din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Bucovina, (:a prim pas spre realizarea acestei
iniţiative7 •
Mişcarea revendicativă autonomistă, cum era de prevăzut, s-a soldat
prin eşec, si.mbolizînd apusul unui crez politic. Ceea ce nu s-a reuşit
apelînd la bunăvoinţa împăratului, au incercat de acum fruntaşii naţio
nali r omâni să smulgă printr-o incleştare inegală, cu un adversar privilegiat atît juridic cit şi social, nobilimea magh iară. In avintul acestei
dispute politice s-a afirmat o nouă generaţie de combatanţi ai cal1zei naţionale româneşti, avindu-i ca reprezentanţi pe bănăţenii Alexandru Mocioni şi Vincenţiu Babeş, bihoreanul Alexandru Roman, pe deputatul de
Zarand, Iosif Hodoş şi pe consacraţii militanţi din principatul Transilvaniei, Ilie Măcelariu, Ion Raţiu şi George Bariţiu.
P-0pulaţia român:ească din Banat trăia şi ea intens evenimentele politicii naţionale româneşti din Transilvania; raportul către autorităţi al
prefectului paliţiei din Timişoara (datat, 13 nov. 1866), menţiona că şti
rea despre hotărîrea românilor transilvăneni de a trimite o delegaţie la
împărat, care să revendice autonomia, a avut efect tulburător asupra
acestei naţiuni: se exprimă îngrijorarea despre posibilitatea întrunirii
unei conferinţe naţionale a românilor din Banat, aspiraţiile naţionale
româneşti sînt considera.te ca prime semne ale slăbiciunii dualismului,
pe care de înfăptuirea.
Revendicările românilor din monarhie sînt peste tot aceleaşi: recunoaşterea ca naţiune poliLică, [ndreptăţită cu naţiunile privHegiatc şi proclamairea limbii române ca limbă oficială; diferenţieri există doar în privinţa modalităţii de înfăptuire a programului naţional, a formei politice
statale menite să satisfacă interesul naţional. Andrei Mocioni urmărea
autonomia Banatului, Voivodjnei şi vestului Transilvaniei, părţi înglobate unilateral Ungariei. Ardelenii au urmărit perpetuarea autonomiei
Transilvaniei, reorganizate pe baza legilor sancţionate in dieta naţională
5

Idem, anul VITI, nr. 52, Sibiu, 29 decembrie 1860.
c Suciu, D., Acţiuni politice româneşti împotriva suprimării autonomiei Transilvaniei între 1848 şi 1869, în Românii din Transilvania împotriva dualismului
austro-ungar (1865-1900). Studii, sub direcţia Acad. Ştefan Pascu, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1978, pag. 113.
1
Ibidem, pag. 114.
s • • • ,Svetozar Miletic i Narodna stranka, grada 1860-1885, knjiga I (18601869), uvodni textovi, izbor i objasnjenja· Nikola Petrovic, Istorijski Arhiv Autonomne Pokrajine Vojvodine, SremskJ Karlovci, 1968, pag. 339.
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de la Sibiu din 1863-1864, corespunzînd spiritului liberal din acea epocă.
Această revendicare e cuprinsă in petiţia 1transilvănenilor, concepută de
George Bariţiu şi Ion Raţiu şi îinmînartă la cu1,te în ultima zi a anului
18669• .Aicţiunea petiţionară, a întrunit 1493 de semnături ale unor personalităţi din toate părţile Transilvaniei, însufleţind, după cum s-a văzut
şi populaţia din Banat.
Grupul de la Sibiu, din jurul „Telegrafului român", avînd în frunte
pe Andrei Şaguna, era pentru tactica politică activistă, a participării la
viaţa publică; dar aicest activism era de circumstanţă, alimentat de dorinţa de a nu periclita insemnatele succese dobîndite pe plan culturalreligios10. Cealaltă orientare, din jurul „Gazetei Transilvaniei" şi a „Observatorului", condusă de Geo;rge Bariţiu şi Ion Raţiu, determinînd cursul
general al vieţii politice .româneşti din întreaga Transilvanie, a întrunit adeziunea marii majorităţi a populaţiei r-omâneşiti, adoptînd tactica
protestatară a pasivismului politic, formă de neacceptare a regimului
dualist, a încorporării Transilvaniei la Ungaria.
In Banat, la începutul anilor şaizeici, Andrei Mocioni îşi punea intreg prestigiul şi energia în slujba autonomiei Banatului, refuzul suveranului determinîndu-1 să adopte forma pasivismului 'Categoric, intransigent. Pasivismul bănăţean însă este reprezentat doar prin acest caz de
excepţie, spre deosebire de cel a rdelean, generalizat. Tactica politică încetăţenirtă aici de către tînărul Alexandru Mocioni în colaborare cu expedmentatul Vincenţiu Babeş a fost aceea a activismului combatant,
apelînd la toate lfomnelc legale posibile spre înfăptuirea idealului naţio
nal, în strinsă solidaritate cu militanţii activişti din vestul Transilvaniei,
clar în acelaşi timp aprobînd şi sprijinind călduros tactica pasivistă legitiJnă a transilvăncn'ilor; concomitent, bănăţenii erau prezenţi şi pe frontul mult mai larg al îndreptăţirii naţionale a tuturor popoarelor neprivilegiate din stat, promovind cea mai largă solidaritate in cauza comună.
Din a'Cest unghi privind viaţa politică a epocii, se poate constata capacitatea superioară de adaptare a fruntaşilor bănăţeni, a miş•c,ăriî naţio
nale pe care o r eprezentau, la noul peisaj politic; bănăţenii au inţeles
mult mai bine posibilităţile ce li se ofereau acum fa acest nou cadru
instituţional. Ei au militat pentru solidaritate cu toţi cei subordonaţi, au
apreciat temeinic faptul <:ă naţionaHtăţile luate impreună constituiau majoritatea populaţiei in statul maghiar. De aceea, strădania lor s-a îndreptat spre promovarea programului naţional r-0mân comun, dar pe .o
bază superioară, a constituirii unei platforme politke comune a tuturor
naţionalităţilor subjugate în stat, promovînd la acest for mult m ai înalt
şi cauza legitimă a pasiviştilor transilvăneni; în acest fel au întrunit adeziunea celorlalte naţionalităţi îrn favoarea autonomiei şi a îndreptăţirii
naţionale depline a Ardealului.
1

.------8

Brote, E., Cestiunca Tom4nă tn TTansilvania şi Ungaria. Un memoriu politic.
Ducuresci, 1895, pp. 101-109.
10 Suciu, D., op. cit., pag. 130.
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Îngrijorarea pentru soarta ingrată a Transilvaniei în sistemul dualist pe cale de înfăptuire ne-o rrelevă „Albina" în c()!Jllentariul său de la
finele anului 1866 11 . lnştiinţînd despre patenta imperială IClin 2 ianu ari~
1867, care decretează eliberarea dietelor provinciale şi convocarea senatului imperial extraordinar, comentatorul „Albinei" remarca că „toate
acestea seamănă prea bine a dualism". Se pare că numita patentă a păr
tinit opiniile dietei ungare, surprinzînd prin faptul că nu face nici o referire la autonomia Transilvaniei, fapt întru totul semnificativ pentru
substratul acestui compromis, „o ficţiune ce părtineşte o minoritate". Şi
într-adevăr, la 20 iunie 1867 dicta din Cluj a fost dizolvată, autoritatea
supremă în Transilvania fiind incredinţată unui comisar Tegal maghiar~
învestit cu puteri discreţionare 1 2 ; iar legea unirii Transilvaniei cu Ungaria, sancţionată la 6 decembrie 1868, consacrînd faptul împlinit „desfiinţează fără nici o rezervă dreptul constituţional de legislaţiune al Transilvaniei"13, aceasta fiind considerată pur şi simplu pairte integrantă a
Ungariei.
A1cest act unilateral al cercurilor politice maghi1are şi atitudine sfidătoare la adresa populaţiei româneşti, nu putea rămîne nesancţionat
din partea fruntaşilor poUtlci transilvăneni, care rrefuzară recunoaşterea
tranzacţiei, făcute peste capul lor şi pe seama poporului român.
lată aşadar împrejurările în care a fost lansat de către cercurile blă
jene cunoscutul „Pronunciament", la 3/15 mai 1868, moment de glorioasă
aducere aminte, simbolizînd perpetuarea focului sf'mt al libertăţii naţionale. Pronunciamenitul de la Blaj se pronunţa pentru autonomia Transilvaniei, după exemplul croat; ~estabiUrea legilor votate în dieta de la
Sibiu, care indreptăţeau politic naţiunea română garanfilndu-i în acelaşi
timp limba şi confesiunile; cerea redeschiderea dietei transilvănene „pe
baza unei adevărate reprezentaţiuni poporale după drept şi cuviinţă"~
declarînd neîndreptăţită dieta pestană de a legifera pentru Transilvania14.
Persecuţiile la care au fost supuşi autorii acestui protest public, trimiterea în judecată a dirootorilor ,,Gazetei Transilvaniei" şi „Federaţi1i
nii", care au dat publicităţii textul, cîit şi a semnatarilor blăjeni 15, att
generat confruntări violente şi in dieta ungară. ln "Cuvîntarea sa din
17 iulie 1868, Ilie Măcelariu, unul dintre puţinii oameni politici români
din ':Dransilvania încă in activitate, a demonstrat unitatea de granit a
tuturor ardelenilor în jurul programului naţional , afirmindu-şi in plin
parlament convingerile politice: „folosind ungureasca, protestez contra
presupunerii că aş fi renunţat, fie măcar pentru un moment la inde11

12
13
14

Albina, anul I, nr. 105, Viena, 25 decembrie 1866/6 ian. 1867.

Brote, E., op. cit., pp. 68-69.
Ibidem, pag. 77.
Retegan, S., Pronunciamentul de la Blaj (1868), in ,,Anuarul Institutului de

istorie, Cluj", nr. 9/1966, pp. 130-131.
1s Netea, V., Spre unitatea statală a poporului român, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti,

1979, pag. 89.
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penclenţa

patriei mele

şi

la folosirea limbii

româneşti.

Nu

există

putere

pe lume care să mă poală despuia de acea convingere că drepturile naţiunii mele nu sunt pierdute pentru pururea şi că ele vor triumfa curînd
sau mai tîrziu, căci ceea ce se ia cu nedreptate şi fără învoire, aceea
niciodată nu este pierdut" 16 • Adresă apoi o interpelare preşodintelui dietei: - dacă există cunoştinţă despre persecutarea semnatarilor şi a aderenţilor „Pronunciamentului" din partea organelor statului? şi dacă
are de gind ministrul justiţiei să 1oprească aceste pel'Secuţii?
Ministrul justiţiei, Horvath, folosindu-se de stingăcia deputatului
ardelean în minuirea limbii străine, dădu \răspuns tiipiic penitru mentalitatea obtuză a celor de la conducere: da, aceste persecuţii sînt justificate, pentru că protestul românHor ar ameninţa integritatea şi existenţa
statului; apoi însă, ironic apelă la un facil spirit de împăcare, dovedit
pare-se prin tolerarea în posturi oficiale a unor persoane nu tocmai
loiale.
Solidari au fost în atitudine transilvănenii, dar <:u cauza dreaptă
a poporului român s-au identificat şi deputaţii bănăţeni în speţă Alexandru Mocioni, apreciat <:a un subtil polemist şi fin cunoscător al limbii guvernanţUor, ceea ce nu se prea confirma la ceilalţi parlamentari
români; atacul său a fost la obie<:t, precis şi fără putinţă de reipliti: „se
înşeală dl. ministru şi toţi cei: ce cred 'Ca dînsul, cum că prin aplicarea
sau lăsarea în posturi a unor indivizi din sinul naţiunii, se pot împăca
pretenţiunile naţionale, pretenţiunile în privinţa limbii naţionalităţii, în
priVinţa drepturilor inalienabile. Nu ne trebuie astfel de spirit de îm1

păcare! "17.

Umăr

la

umăr

în avangarda luptei

n1aţionale

r omâne ii

regăsim

pe

Măcelarîu şi Alexandru Mocioni, conturaţi deja in liederi ai mişcării
naţionale, în fierbintea sesiune dietală de la finele anului 1868. La ordinea zilei erau două chestiuni majore, iar toţi sînt conştienţi că prin
modul soluţionării se va impune şi caracterul politicii în statul dualist
recent instituit; era vorba despre pregătirea legii în chestiunea unirii

Ilie

Transilvaniei cu Ungaria şi a turbulentei legi a naţionalităţilor. tn proiectul de rezoluţiune prezentat în faţa dietei la 24 noiembrie 1868 de
dtre Ilie Măcelariu, se su!blinia că proiectul de lege guvernamental în
.chestiunea unirii Transilvaniei cu Ungaria contravine interesului populaţiei româneşti, solicitindu-se convocarea unei noi diete în Transilvania pe principii democratice şi apoi prin înţelegerea ambelor diete să
se reglementeze definitiv această chestiune. Important este că acest document, formă de negare parlamentară a temeiului juridic al anexării
Ardealului la Ungaria, constituia emanaţia spiritului 50lidar al întregii
opinii româneşti, intrucît pe lingă deputaţii ardeleni şi-au aşternut semnătura bănăţenii Vincenţiu Babeş, Antoniu, George şi Alexandru Mo18
17

Atbina, anul III, nr. 73, Viena, 10/22 iulie 1868.
Idem, nr. 72, 7/19 iulie 1868.
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c1oni, Aloisiu Vlad, bihoreanul Alexandru Roman şi chiar sîrbul Svetozarr Mileti618, conducător al partidei naţionale sîrbeşti, „Narodna
Stranka".
Astfel, prin intermediul activiştilor bănăţeni, colaboratori apropiaţi
cu naţionaliştii sî.rbi în elaborarea proiectului de lege pentru îndreptăţirea naţionalităţilor, s-a cîştigat solidaritatea altor popoare cu cauza
dreaptă a transilvănenilor. în discursul său memorabil din aceeaşi zi„
Alexandru Mocioni afirma că în dezlegarea problemei naţionale se pot
alege două căi: - sau dieta, apelînd la spiritul dreptăţii, să dea o soluţionare eficientă şi reală, pornind de la principiile cunoscutului proiect
româno-sîrb, - sau abătîndu-se de la dreptate, dieta să proce'd eze la
rezolvarea formală, care exprimă nu atît o hotărîre a majorităţii parlamentare ci sugerează mai degrabă volnicia unei maj orităţi ar·tificiale
asupra popoarelor neprivilegiate din monarhie. Intr-adevăr, proiectul
majorităţii dietale este strîmb alcătuit, păcătuieşte de grave vicii, :falsificînd ideea de naţionalitate şi ignorînd în aceeaşi măsură esenţa revendicărilor naţionale 19 • In favoarea proiectului minoriităţilor, rod al stră
daniei comune a românilor şi sîrbilor, argumentat şi susţinut cu măies
trie de Alexandru Mo'Cioni, s-au pronunţat în zilele următoare şi deputaţii români din vestul Transilvaniei, Iosif Hodoş din Zărand, imaramureşanul Petru Mi!hali, bihoreanul Alexandru Roman, constituind front
comun cu bănăţenii şi i.Sîrbii2o.
Majoritatea dietală, dominată însă de interese egoiste şi meschine„
va rămîne oar:bă la argumentele logicii şi ale progresului, dedzînd atît
în chestiunea unirii Transilvaniei cu Ungaria cit şi în problema naţio
nalităţilor, însă nereuşind în nici un caz să le soluţioneze.
Intr-un moiment cînd în T.ransilvania era în toi disputa pentru opţiunea politică a pasivismului s 1au activismului21 , un ajutor frăţesc l-a
întins celor dintîi ziarul „Albina", organul politic al românilor bănă
ţeni22; iprin energicele luări de poziţie în două valoroase articole, ·se
apr.obă şi susţine ideea pasivismului transilvănean23 . în articolul intitulart: sugestiv „Pasivitatea legală a românilor din Transilvania", Alexandru Mocioni, reluînd ideile formulate de Ilie Măcelariu în „Proiectul de
rezoluţiune", arată că pasivitatea transilvănenilor este de fapt o formă
categorică de protest la modul cum a fost soluţionată chestiunea uniunii, aceasta nu poate fi hoitărîtă numai de către dieta din Pesta ci e neis Idem, nr. 118, 15/27 noiembrie 1868.
19

Ibidem.
Idem, nr. 120, 20 noiembrie/2 decembrie 1868.
21
Surdu, B., Conferinţa naţională de la Mereu.rea (1869), în Anuarul lnstitu-·
tului de istorie din Cluj, nr. 8, 1965, pp. 179-195, passim.
2'2 Cipăianu, G., Atitudinea antidualistă a ziarului „Albina" (1866-1876) şf
măsurile represive ale autorităţilor austro-ungare, în Românii din Transilvania î mpotriva dualismului austro-ungar (1865-1900). Studii., sub redacţia Acad. Ştefan
20

Pascu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, pag. 163.
23 Albina, anul IV, nr. 9, Viena, 26 ianuarie/7 februarie 1869.
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cesară şi consultarea prealabilă a unei diete transilvănene cu adevărat
rcprezenrtative, „în caire poporul român trebuie să fie reprezentat pe
baze democratice şi conform valorii sale adevărate". Dieta ţării, dimpotrivă, a susţinut neschimbată vechea lege electorală, cu baze feudale,
conform căreia majoritatea „foarte precumpănitoare a ţării", poporul
român, era reprezentat printr-o minoritate „disperantă" în timp ce minorităţile neromâne reprezintă în dietă o majoritate „impozantă". Prin
asemenea dispoziţiuni, dieta şi-a demonstrat incapacitatea de a proteja
interesele poporului român, pierzîndu-şi pe bună dreptate creditul în
rindurile poporului. ·E fiTesc deci ca românii transilvăneni, privaţi de
orice mijloc constituţional, să apeleze la proclamaţii naţionale, prilllle
semne ale pasivHăţii legale, soluţie extremă în lupta politică. Faptul
es!c cu totul îngrijorător, întrucît această metodă, prin urmările sale
este „una din simptomele cele mai periculoase în viaţa de stat; dar nici
un om cu cuget drept nu va putea acuza pentru aceasta naţiunea r omână, căci ea împlineşte o datorinţă morală, o împlineşte aceasta în
numele dreptului etern, în interesul libertăţii".
Pe cînd Alexandru Mocioni se limitează la valoaTea principiilor
pentru a justifica un crez, în cel de-al doilea a!'ti-col intitulat „Despre
activitate şi pasivitate în politică", se face simţit glasul mai apropiat,
angajant al lui Vincenţiu Babeş, implicat concret pentru miş-carea naţio
nală română a transilvănenilor, pentru bănăţeni, pentru destinele comune ale poporului român. Babeş este pur şi simplu indignat de legile
croite de către <dieta maghiară pentru românii ardeleni, care „nu numai
că-i nedreptăţesc pc ·aceştia, ci tocmai îi desconsideră". Este nec:kcptate
strigătoare la cer, ca cele citeva sute de mii de unguri să trimită zeci de
deputaţi în dietă, iar un milion şi jumătate de români, doar cîţiva. In
asemenea condiţii , o politică de activitate ar însemna acceptarea din partea
românilor pentru o stare pe care o condamnă chiar şi maghiarii din
Ungaria. In sesiunea tre-cută, deputaţii români din Transilvania care au
luat calea activităţii politice nu au putut realiza nimic; dacă rămin în
pasivitate,, „nu li se poate întîmpla mai puţin dedt acea nimica". Şi totuşi
prin pasivitate românii re'alizează ceva in plus, dovedes-c guvernanţilor
ţării, opiniei iprogresiste europene, că nu s-au învoit la propria lor nedreptăţire, că legile au fost făcute fără consimţămintul românilor, care
nu au renunţat la drepturile lor. Intre românii transilvăneni şi românii
bănăţeni există solidaritate de interese, care, fără să se bazeze pe legi
este totuşi mai putornică, avînd temelii naturale, este naţionalitatea.
Această solidaritate a intereselor ne face, să luptăm unii pentru alţii,
„face pe românul bănăţean să zică noi, cînd vorbeşte de transilvăneni;
pe transilvănean isă zică noi, cînd vorbeşte de crişeni". Solidaritatea
naturală dintre r omâni ar presupune şi aceeaşi procedură pe tărîm politic. Insă, întrucît legile sînt distincte, e necesar să fie luate în considerare aceste deosebiri. In Banat şi vestul Transilvaniei, legea electorală
este ceva mai favorabil românilor; deşi nu îndeajuns, totuşi ei pot
intra pe terenul activităţii, căci au -cu ce intra, incerdnd cu propriile
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forţe să

îndrepte ·ce se putea îndrepta; in acelaşi timp însă, românilor
ardeleni legea electiorală feudală în vigoare, nu le asigura posibilitatea
activităţii politice, intrucît un număr infim de deputaţi este mult pre·a
neînsemnat pentru a Teprezenta majoritatea absolută a populaţiei. Deşi
românii din Banat şi vestul Tiransilvaniei au optat pentru activitate,
deşi românii ardeleni au fost obligaţi să adopte pasivitaitea, deşi tactica politică nu va fi aceeaşi, întru cit nici legile nu sint aceleaş.i,
totuşi ambele taictici au aceeaşi ţintă, ipromovarea interesului naţional
comun, in soli!daritate; şi în momentul poli1tic respectiv, interesele conume impun ca în Transilvania să se adopte tactica pasivităţii, iar în
Banat şi--n pfu'ţile vestice „să mai continue activitatea pînă clnd mai
pot spera într-însa."
Alegerile dietale din primăvara anului 1869 cereau, avind în vedere
loviturile primite de poporul i'omân în ciclul dieta! precedent, afirunarea în fapt a principiilor politicii naţionale, organizarea sub fooma partidelor politice, pe baza prag.ramului naţional propriu. Este tocmai ceea
ce solicita prin „Epistola deschisă, către mulţi" de Ja vomânii bănă
ţeni, Alexandru Mocioni. TemerHe din trecut despre instalarea hegemoniei artificiale a unei naţiuni asupra celorlalte, despre unirea Transilvaniei cu Ungaria, despre nesoluţionarea chestiunii naţionale, deveniră realitate tristă; singura posibilitate pent'fu poporul român de a
influenţa CUTsul politic fiind aceea a înfiinţării pal'itidului politic naţio
nal. Avînd însă in vedere restr]cţiHe de natură legislativă, se impunea
cu necesitate şi solild.arizM"ea tuturor forţelor politice naţionale, mtrucît numai .prin organizare şi solidaritatea tuturor naţiuniloc subminate,
se putea realiza un factor politic fundamental, capabil de a schimba
din temelii îrutreaga politică a monarhiei dualiste. Prin urmare, aicurn
în pragul alegerilor dietale, deviza politkă ce se impunea românilor
bănăţeni, este aceea a necesităţii organizării, pe baza solidarităţii ·celei
mai largi, naţionale şi totodată cu celelalte naţionalităţi neprivilegiate,
pentru a se impune, rea !factor politic. 24 Precedent în această activitate
l-au constituit fruntaşii arădeni, prin conferinţa inteligenţei româ·n e din
14/26 decembrie 1867, în scopul organizării ca partid politic.25 Partida
naţională română din <:omiitatul Aradului îşi propunea să lupte pentru
apărarea drepturilor naţionale ale tutuTor românilor din monarhie, dar
în acelaşi timp şi pentiru promovarea intereselor specifice alle românilor
din această zonă. 26 Imbilflarea dintre general şi particular a fost de altfel o t'făsătură distinctă a mişcări naţionale promovate de românii din
Arad, ei irntruchipînd o entitate poUtică aparte în cadrul viiit orului ParHd Naţional al românilor din Banat şi părţile vestice ale Transilvaniei.
Idem, nr. 5, 15/27 ianuarie 1869.
T. V., Cartea de aur sau luptele politice-naţionale ale românilor
de sub coroana ungară, vol. IV, Sibiu, 1906, pp. 203-204.
~ Popeangă, V., Aradul, centru politic al luptei naţionale din perioada dualismului (1867-1918), Editura Facla, Timişoara, 1978, pag. 16.
24

25 Păcăţian,
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Programul adoptat de către Partidul Naţional al românilor clin Banat şi vestul Transilvaniei, la conferinţa constitutivă din 26 ianuarie/7 februarie 1869 de la Timişoara, preconizind tactica activităţii şi principiile expuse in „Epistola deschisă către mulţi", acordă un loc însemnat cauzei Transilvaniei; la punctul trei, prevedea „ţinerea la cunoscutul proiect de rezoluţiune al deputaţilor români". 27 Deci programul politic bănăţean este favorabil ideilor luptătorilor pasivişti, exprimate prin
petiţia din 1866, prin „Pronunciamentul de la Blaj" şi-n cele din urmă in
proiectul de rezoluţie expus în plenul dietei de către Ilie Măcelariu. La
sugestia unui participant de a fi lăsaţi ardelenii „în treaba lor", a replicat categoric preotul Vincenţiu Grozescu din Sînicolaul-Mare, afirmînd:
„cauza Ardealului este şi cauza noastră şi chiar cînd fraţii noştri de-un
sînge de acolo ar părăsi cauza Aroealului. noi trebuie s-o apucăm şi s-o
apărăm. 28 Punctul al treilea al programului, referitor la Transilvania,
a fost astfel votat, aproape în unanimitate. 29 La conferinţa timişoreană a
luat parte şi Svetozar Milctic, preşedintele Narodnci Stranka, care a
afirmat solidaritatea mişcării naţionale sîtbeşti cu lupta autonomistă a
transilvănenUor, prezentă dle altfel şi în programul de la Be·c khereculMare (Zrenjanin), recel1J1: adoptat.3o
Cu viu şi legitim interes a fost urmărită de către fruntaşii bănă
ţeni conferinţa de la Miercurea Sibiului (23 februarie-7 martie 1869)
care, convenind asupra înfiinţării Partidului Naţional Român din Transilvania, trebuia să hotărască şi calea luptei politice. In timpul desfă
şurării conferinţei,

a fost

prim ită

o

telegramă

de salut de la

Timişoara,

din partea Comitetului Central al Partidului Naţion al al românilor bă
năţeni;31 conferinţa, cu majoritate s-a decis pentru adoptarea pasivităţii
politice.
In urma alegerilor dietalc din primăvara anului 1869, s-a întrunit
in Budapes.ta, la 30 aprilie 1869, clubul naţional român, sub deviza programului de la Timişoara, 32 de a promova politica naţională a tuturor românilor, în solidaritate, au aderat zece deputaţi: Iosif Hodoşiu, Sigismund
Borlea, Lazăr Ionescu, Alexandru Mocioni, Alexandru Roman, George
Mocioni, Antoniu Mocioni, Ioan Cucu, Sigismund Popoviciu, Vincenţiu
Babeş;33 românii deakişti s-au retras, nefiind de acord cu solidaritatea
contra politicii guvernamentale.31 Prin această manevră subversiYă, blocul
27

ALbina, anul IV, nr. 12, Viena 2/14 februa1ie 1869.
Ibidem.
29 Botiş, T., Monografia familiei Mictont, Bucureşti, 1939, pag. 152.
30 Milutinovic, K., Nacionalno-oslobodilacka stremljenja Vojvodine. în „Jugoslovenski narodi pred prvi svetski rat", urednik Akad. Vasa Cubrilovic, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Posebna izdanja, knjiga CDXVI, Odeljenje drustvenih
28

nauka knjlga 61, Izdavacka ustanova „Naue!no delo", Beograd, 1967, pag. 584.
31 Albina, anul IV, nr. 24, Viena, 2/14 martie 1869.
32 Branlsce, V„ Pagini resleţe, Editura autorului, Lugoj, 1910, pp. 235-236.
n Albina, anul IV, nr. 43, Viena, 27 aprilie/9 mai 1869.
" Branlsce, V., op. cit„ pag. 236.
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reprezentanţilor români a slăbit substanţial, clubul de numai zece delegaţi fiindu~i peste puteri să apere interesele întregii naţiuni, de peste
trei milioane de oameni.35 In noiembrie 1869, la propunerea liderului

partidului democrat maghiar, Irânyi, clubul a iniţiat tratative în vederea elaborării unui program naţional comun. Din partea românilor au
fost împuterniciţi Iosif Hodoş şi Alexandru Mocioni, care împreună cu
Svetozar Miletic, subliniau ca punct de porni•r e în discuţii principiile
proiectului deputaţilor naţionali din precedenta dictă. 36 Rodul activităţii acestei comisii mixte a fost „Proiectul de lege pentru regularea şi
asigurarea naţionalităţilor şi limbilor de ţară în Ungaria",37 foarte însemnat, constituind primul proiect bilateral, între deputaţii naţionali şi
maghiari, care asigura egala îndreptăţire politică de limbă în stat şi
odată înfăptuit, răsturna temelia întregului dualism. Dat însă publicităţii înainte de vreme şi neaVînd o bază temeinică de sprijin în dietă,
proiectul a provocat reacţia violentă a deakismului, fiind înăbuşită şi
această iniţiativă in problema naţională.
SolidaTitatea parlamentară a deputaţilor români s-a atfirmat şi în
şedinţa din 6 decembrie 1869, în jurul chestiunii extrădării deputatului de Ceica-Bihor, Alexandru Roman, condamnat la un an temniţă
pentru seria de articole în favoarea „Pronunciamentului de la Blaj",
publicate în „Federaţiunea".38 Alexandru Mocioni, şeful Partidului Naţi
onal al românilor bănăţeni, adresă cu această ocazie o interpelare mini~
trului justiţiei, Horvath: întrucît urmărirea judecătorească împotriva
autorilor şi aderenţilor „Pronunciamentului" a fost sistată prin graţi
ere majestatică, - pe ce bază s-au întemeiat procesele de presă împotriva lui Alexandru Roman, din moment ce articolele incriminate se
referă chiar la „Pronunciament"? Ministrul maghiar a încercat să exp1kc, că graţia majcstati'Că s-ar fi acordat numai „pronunciamentişti
lor" şi nu s-a·r referi la .RJoman, condamnat pentru delict de presă. Riposta omului ·p olitic din Banat veni în stilu-i propriu, concisă şi categorică : teoria ministirului justiţiei se dovedeşte falsă, căci fapta şi făp
tuitorii devin nepunibili în urma actului de graţiere, nici presa care a
pledat în favoarea fapl~i şi a făptuitorilor, nu poate fi condamnată,
intn1cît nu poate constitui delict în presă, ceea cc a încetat a mai fi
delict în r ealirtate.39 Trccîndu-se însă la votare, deputatului român i s-a
ridicat totuşi imunitatea,40 fapt ce sporeşte neîncrederea în posibilităţile
activismului de a răzbate într-un asemenea sistem politic cu totul ostil.
Această decepţie în buna credinţă înşelată o sugera Mocioni in dis35

36

Albina, anul IV, nr. 44, Viena, 30 aprilie/ 12 mal 1869.

Branisce, V., op. cit .. pag. 258.
Albina, anul V, nr. 32, Pesta, 16128 aprilie 1870.
38 Neamţu, G., Procesele de presă ale ziarului „Federaţiunea" (1868-1810), în
.,Românii din Transilvania împotriva dualismului austro-ungar (1865-1900), Studii.",
sub redacţia Acad. Ştefan Pascu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, pag. 200.
49 Păcăţian, T. V., op. cit., vol. V, Sibiu, 1909, pp. 261-262.
• 0 Branisce, V., ap. cit., pag. 246.
37
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cursul său epocal asupra organizării municipiilor, din 30 iunie 1870,
prin reflecţia că a aşeza intr-o epocă a progresului existenţa şi viitorul
unui stat pe baza absolutismului, „va să zică atita, cit în timp de vifor
a căuta scăpare pe o corabie ce se scufundă." 41
In aceste momente grele, energia şi încrederea pe care le emana
personalitatea lui Vincenţiu Babeş, par să îndrepte mişcarea naţională
&-pre perspective mai promiţătoare. Terenul fierbinte al confruntării este comitatul Aradului, unde s-au făcut vizibile dezbinări in sinul Partidului Naţional. Conferinţa, cu scopul de a realiza regrupa;rea politică a românilor arădeni, s-a întrunit pe data de 27 aprilie 1870; figura
principală care a dominat desfăşurarea cursuiui şi sensul hotăritor a
fost Vincenţiu Babeş, reprezentantul bănăţenilor. Cuvîntarea sa mobilizatoare, cerind poporului r omân să-şi manifeste peste tot in viaţa publică „identitatea de naţionalitate şi de scop",42 a hotărît reuşita deplină
a adunării, formarea reuniunii politice naţionale a românilor din oomitatul Aradului şi recunoaşterea programului de la Timişoara, de a ,,sprijini şi a lupta din toate puterile in solidaritate şi iarăşi pe cale legală
pentru ciştigarea autonomiei Transilvaniei". 43 Tot la Arad s-a ţinut şi
adunarea preelectorală a partidului din 9 mai 1872. Programul mocionist, deşi a susici'tat vii discuţii din par·tea lui Iosif Hodoşiu, Miron Romanul, Vim::enţiu Bogdan, Alexandru Roman, Mircea B. Stănescu, a
fost totuşi votat fără modificări. Rea'f rrmînd solidaritatea cu cauza românilor transilvăneni, „ca legea electorală din Transilvania, care batjocorind ideea dreptului, scoate din cadrul constituţiunii mai mul't decit
3/4 ale poporaţiunii, să se reformeze cit mai curind", 44 programul preciza că Partidul Naţional al românilor va activa şi pe mai departe ca
partid naţional de sine stătător.
Şi totuşi, deşi părea că s-a salvat unitatea partidului, a dispărut
acel cunoscut spirit combativ; sufletul său, Alexandru Mocioni, decepţionat de pe urma eşecurilor repetate, chiar se pregătea să re nunţe la
viaţa parlamenitară „devenită în faptă unealta unei clice". 45 Urmează o
perioadă de apatie, dezbinări, culminînd cu declararea „abstinenţei
constituţionale" de către însingu~atul Vin'Cenţiu Babeş, adică „renunţa
rea de la exeroitarea unor drepturi constituţionale, iluzorii ... " 46 Starea, de decăderea vieţii politice din Banat se desprinde din scrisoarea
inimosului Vincenţiu Grozescu de la Sinicolaul-Mare, către George Bal'iţiu;47 dorinţa unei partide promotoare a politicii naţionale moderne,
Păcăţian,

T., V., op. cit„ vol. V, .... pag. 407.
Ibidem, pag. 372.
Ibidem, pag. 368.
44 lbtăem, vol. VI, Sibiu, 1910, pag. 7.
0 I bidem, pag. 281.
ie Ibidem, pag. 661.
7
'
Biblioteca Academiei R.S.R. Bucureşti, Manuscrise
f. 48-49.
41

12
13

21 - Studii
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comunlcllri, V-VI.
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bazată pe tărie şi inteligenţă, pe oameni instruiţi s-a stins, bănăţenii au
fost abandonaţi de generaţia altădată plină de speranţe, au ajuns în
stare deplorabilă de indiferenţă, nici activism şi nici pasivism.
Şi astfel s-a scurs pentru românii bănăţeni o epocă a căutărilor, a
speranţelor înşelate; un program poliit~c a srfîr$it falimentar, ia•r pentru
revitalizarea mişcării naţionale se impunea cu necesitate unirea tuturor
forţelor.
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LE MOUVEMENT NATIONALE DE L'OUEST
DE ROUMANIE, DANS LE CONTEXTE
DE LA LUTTE NATIONALE ROUMAINE
POUR AUTONOMIE (1860-1872)
(Resume)

En analisant le mode comment ont ete rcceptes par l'opinion publique roumaine de Banat les evenements majeurs de l'e.poque (l'incorporation de Banat ă l'Hongrie, l'union forcee de la Transylvanie avec
l'Hon:grie, la sanction de la loi des naitionalites par la diete magyare,
le dearetement du passivisme politique par Ies transilvanois, l'activite
parlamentaire des deputes roumains activistes), l'etude de ci-dessus met
en r elief l'atmospherc 1politique daru;; laquelle s'est coagule l'activisme
politique de Banat; avec remarquable atention sont analisee Ies liaisons entre Ies dirigeant.s du mouvement nationale roumain de Banat
et Transylvanie, la correlation du programme politique de l'activisme
avere celui passiviste, la realisation de l'identite entiere en ce qui con<:erne le but de la lutte politique -nationale roumaine.

•
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IOANE MARCU, O PERSONALITATE
MULTILATERALA A VIEŢII CULTURALE
SATM.ARENE DIN SECOLUL TRECUT
LIVIA BAC.ARU

ln noiembrie 1970, prin articolul său Cărturari sătmăreni publicat
in Geneze (Satu Mare)\ criticul literar Nae Antonescu readuce în memoria cititorilor pe Ioane Marcu, un literat român pe nedrept uitat,
contemporan mai virstnic şi colaborator al lui Vasile Lucaciu, luptă
tor pC'I'Severent pentru cauza naţională a românilor din nord-vest într-o
vreme cînd monarhia aus'tro-ungaxă îşi intensifica acţiunile de de~na
ţionalizare.

Datele ce se CWlOSC asupra vieţii şi activităţii merituosului învăţat
fost prezentate succint de autorul articolului arătat care-l
vrednic urmaş al reprezentanţilor şcolii latiniste pe meleagurile noastre".
Evocarea lui şi in 1980, este pril ejuită de împlinirea, la 3 iunie, a unui secol de la Conferinţa inteligenţei din comitatul Sătmarului
in cauza dezvoltării Zimbii şi ortografiei române al cărei preşedinte
ales a fost Ioane Marcu, secretar fiindu-i Vasile Lucaciu. O conier inţă
preliminară, ţinută la Homorod, îl însăircinase pe cel dintîi „aflîndu-1
chemat şi capace specialmente spre scopul acesta, pentru cunoştinţele
lui profunde în chestiunea limbii şi ortografiei române" 2 - să compună, în numele intelectualilor sătmăreni, o declaraţiune prin care să
se justifice părerile lor „manifestate asupra limbii şi ortografiei r omâne
in genere, precum şi asupra proiectului* in specie", urmînd să fie trimisă neintirziat Academiei Române, înainte ca aceasta să fi luat o decizie în controversele dintre etimologişti şi fonetişti. In acest scop, după
conferinţa preliminară, i-au şi trimis lui Ion Ghica o telegramă, rugindu-l să împiedice adoptarea proieetului. Lucrarea lui Ioane Marcu, elaborată în scurt răstimp după însărcinarea primită, a fost aprobată de
conferinţa clin 3 iunie 1880 şi tipărită fără întîrziere în Satu Mare,
după care s-a trimis Academiei în scopu1 a rătat.
sătmărean au
consideră „un

GENEZE. Supliment social-politic şi cultural-artistic editat de ziarul Cronica
1970, p. 9.
luat în conferinţa inteligenţei române din Comitatul Săt
marulul în chestiunea ortograiiei limbii române, ţinută în 3 iunie 1880. ln: Observatorul (Sibiu), III, nr. 72 din 6/18 septembrie 1880, p. 287.
• Proiectul de ortografie al lui Titu Maiorescu prezentat în sesiunea generală
a Academiei Române.
1

sătmiireană. Noiembrie
2 Procesul verbal
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în primii ani ai secolului nostru fonetismul a obţinut victoria,
intelectualilor români din Satu Mare a fost pusă la vremea
ei sub semnul luptei pentru latinism - un mijloc de conservare naţio
nală acolo şi ah.mei luptă din care sperau să iasă în vingători cind
puneau atita grabă şi 'însufleţire in demersul lor primit, se pare, cu
prea puţină înţelegere de .cei de la centru. Iată ce scrie Observatorul
lui George Bariţiu în numărul său din 11 septembrie 1880, sub titlul
Conversaţiuni literare:
„Zelul lăudabil al literaţilor români din comitatul Sătm a r scornise
multă pulbere în Iunie a.c. ca şi curm acelora nu le-ar mai fi permis
a se interesa de limba lor naţională. In loc ca cel puţin buna lor voinţă
şi căldmoasa interesare să fi fost primită in spiritul blîndeţelor şi încurajată, cu atît mai mult, cu cit ea se manifesta dintr-o parte de unde
nu prea CTam de-daţi să o aşteptăm de clţiva ani încoace, dînşii fuseră
luaţi peste picior, precum se zice pe la noi. Pentru ce? De clnd studiul
Zimbii româneşti s-a fă·cut monopol numai pentTu „filologii" din Sibiu,
Bucureşti şi Iaşi? De cînd românilor din Ungaria li s-a casat dreptul de
a se ocupa de lim'ba lor maternă, a o studia, a şi-o preface în limbă
naţională prin unificarea pronunciaţiunii lor proprii cu limba majorită
ţii naţionale? Nu le este lor de ajuns cu persecutarea ei din altă parte?
. Să vedem însă ce crimă mare filologică var fi com is confraţii din
Sătmar atunci cind s-au adresat d1nşii către dn. Ioan Ghi'ca, preşedin
tele Academiei, în chestiunea ortografiei. Informaţiunile ce urmează
ne vor da răspunsul" 3 . (Aici ziarul inserează darea de seamă trimisă
de Vasile Lucaciu asupra acţiunii „inteligenţei" române din Sătmar
însoţită şi de procesul verbal încheiat cu ocazia conferinţei).
Evenimentele de mai sus se cuveneau reamintite pentru a nu lăsa
să treacă în uitar e acele momente de efervescenţă cultura1ă trăite acum
o sută de ani de intelectualii de la marginea ţării, datorită cutezanţei
şi competenţei cu care, avind în frunte pe cel mai „capace" dintre dînşii, s-au ridicat în apărarea latinismului lor.
acţiunea

La indemnul aceluiaşi Nae Antonescu, primul exeget al lui Ioane
Marcu, am început unele investigaţii pentru descoperire;a eventualelor
materiale inedite care să sporească datele cunosicute pînă acum asupra
vil'ţii acestuia. In fondurile de corespondenţă ale Bibliotecii Academiei
R. S. România am găsit o lungă slcrisoarc - necercetată încă - a lui
Ioan<' Marcu adresată , (fig. 1), la 23 noiembrie 1879, l ui Vasile Alecsandri•, probabil la MiTceşti unde se afla poetu1 în luna aceea 5.
~

ObseTvatoru1 (Sibiu), III, nr. 70 din 30/11 septembre 1880, p. 280.

82

• Biblioteca Academiei R. S. Romdnia. Cabinetul de m anuscrise. S LIX ·
~ Vezi scrisoarea către Ion Ghica scrisă în noiembrie 1879. In: Vasile Alecsandri Cele m ai fTumoase !CTisori. Text ales şi stabilit, traduceri, prefaţă, tabel cronologic, note şi indici de Marta Anineanu. Buc„ „Minerva", 1972, p. 270, (B.P.T.).
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Textul ei oferă citeva infor:maţii noi menite să contribuie la o mai
bună cunoaştere a cărturarului . Printre alte1e, aflăm că el a petrecut
o perioadă de timp (sau mai multe) la Bucureşti, că pe lingă ,,preocupări
de filozofie, istorie şi filologie" era interesat şi de muzică, domeniu în
care avea cunoştinţe largi şi destulă competenţă. ~ cum ronsidera că
„limba română se consolidează prin aportul graiudlor populare", era
convins

melodiile populare adunate la un loc ar putea constitui o
pentru muzica românească de operă.
scrisoarea ocazionată de ştirea vi:ctoriei
repurtată de Vasile Alecsandri la concursul de la Montpellier, eveniment ce-i declanşează resorturile imaginaţiei in căutarea unui mijloc
destinat să fa!ciliteze punerea în aplicare a idei'lor sale in domeniUil
muzicii.
Salutul şi felicitările de la începutul scrisorii reflectă bucuria şi
m1ndria lui Ioane Marcu resimţite în faţa noutăţii, aflată cu întîrr.liere,
din Gazeta Transilvaniei:
„Prea Stimate Doamne şi Poete al gintei latine!*
Lumea cultă a răsunat şi mărirea ce aţi repurtat cu cîntecul gintei latine. Vin şi eu din un colţ depărtat al românimii, dintre Tisa şi
Someş, a vă aduce ferkirile mele, ce de fac aicuşi este din interesarea
neîncetată cu care sînt cătră mărirea Domniei Voas'tre ce este şi a noastră, a românilor.
Cînd am luat cunoştinţă din Gazeta Transilvaniei despre conleursul
publicat pentru acel cîntec, mi-am adus aminte de clnteicele şi zneJodiile poporului român de care, cătînd genialitatea lor, nu aflăm la alte
popoare, am cugetat că geniul român nu se va înşela nici aici şi speram că român va fi învingător la concursul acela măreţ de care nu a
văzut lumea.
Deci nu vă pot descrie cu cuvinte bucurie ce am simţit cind, după
concurs, ieşind intru una duminică din biserică, am aflat Gazeta Transilvaniei pe masă-mi şi din aceea am văzut că adevărat român şi anume
Domnia Voastră aţi repurtat victoria la Montpcllier ... "
Foarte curînd, autorul scrisorii intră în miezul problemei. Făcînd
unele consideraţiuni entuziaste asup11a cintecului gintei latine, propune
ca fiecare strofă din textul ei să fie transpusă în „icoane" prin care
s-ar reprezenta ideile din clnte<:. Nu se sfieşte a face propuneri şi flsupra compoziţiei fiecăreia din ele iar sugestiile lui dovedesc o fantezie
înaripată năgcută din adînca sa iubire de neam. Vom da aici doar două
din cele patru „icoane" aşa cum şi le imaginase Ioane Marcu.
„ .. . ln primn icoană ginta latină ar fi reprezentată ca regină, îmbrăcată măreţ, în cap cu cunună, cu coroană şi pe frunte cu stea, văr
sînd lumină după sine şi urmată de popoarele diferite ale lumii. Dedecă

neasemuită sursă de inspiraţie
A~este elemente reies din

renunţat la ortografia originalului care
latinizante cipariene şi am adaptat-o normelor ortografiei actuale pentru n oferi cititorilor de astăzi un text Inteligibil.

• Io transcriere pasajelor extrase am

urmează tendinţele
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subtul icoanei subscrierea româneşte, cu Htere mari: Cîntecul gintei
latine; sub asta, tot aceea, cu litere mici: franceşte, italieneşte, spanioleşte. Sub aceste, la mijloc, numărul I. Sub acest număir strofa !..a din
dntec în limbi.lle numite .
. . . In icoana a JII-a, în pa11tea dreaptă: munţi, văi, rîuri, arbori,
pomi, plante, mine, adică bunătăţile pămintului şi popoarele diferite
sub ele. In partea stingă tirani voind a subjuga popoarele, ci se umilesc şi iau frică de ginta latină care, ca virgină, stă în mijlCJC şi cu
mîna dreaptă arată spre bunătăţile pămîntului, făcind parte din ele
popoarelor, iar cu mina stingă dă în tirani cu vargă de fier, sabie sau
chiar fulger, precum s-ar afla mai de bine. Subscrierea, ca la nr. I,
ci aici, nr. III şi stTofa a 3-a din cîntec".
Sfîrşind cu descrierile, Ioane Marcu apelează la V asilc Aleicsandri
pentru a mijloci executarea icoanelor deoarece „noi aici nu avem prindere, nici avem cunoştinţă în ţări străine ca acele să le putem face;
dar cine ar fi mai competent la asta decît Domnia Voastră?" Sugerează
chiar o parte din tablouri să fie colorată iar alta „tăiată în oţel", aruncind şi vorba că „la lucrări de acestea spun că excelează în Franţa

Dore".

Apreciind la o sută de milioane sufletele numărate de ginta la tină
şi socotind la minimum (un milion) numărul prenumeranţilor.
virtuali la tablourile propuse de el, cu preţul fixat la numai un leu
exemplarul, Ioane Marcu ajunge în calculele lui la o sumă apreciabilă
care s-ar fi putut destina unui scop măireţ: culegerea cîntecclor şi melodlHor poporului r omân. „Am atins mai sus despre cîntecele şi m elodiile
poporului r omân. Cîntecele, Domnia Voastră le cunoaşteţi mai bine care
sînteţi şi poetul prian român şi aţi făoeut şi adunarea acelora; dară ce
să zic despre melodiile poporului român? Am avut ocaziune chiar la
Domnia Voastră tn Bucureşti (s.n.) a auzi melodiile italieneşti, franceşti
şi greceşti, dară melodiile cc se aud în Transilvania la poporul român
întrec pe toate aceste: ele-s pline de viaţă, pline de roc şi totuşi cu atîta
dulceaţă, cu atita sublimitate, încit cu melodile române din Transilvania nu se pot asemăna melodiile nici unui popor. Aplicate acele în
biserică şi la opere, ar fi fără soţie şi de admirare în lume".
Dragostea cu care se ocupă de creaţia muzicală populară îi înspiră
o seamă de comparaţii între modurile de a cînta la ritualuri „după rusie" sau „după grecie", conslderînd acest lucru ca o alterare a originaJelor „serioase şi măreţe". Oh5ervaţiile lui ni-l dC'zvăluie ca bun cunoscător al muzicii bisericeşti semitice, greceşti, italiene, germane şi nu o
dată subliniază că, la toate popoarele culte, cîntărilc sacre au la bază
melodiile poporului. In acest sens el se referă chiar la o compoziţie
germană Hier Ziegt vor deiner Majestiit despre care, auzind-o la Pesta,
şi-a dat seama că „melodia aceia o are tinerimea şvabilor din comitatul
Satu Mare".
Ioane Ma11cu milita pe atunci pentru o singură biserică română, cu
rit propriu, în scop a şi publicat cartea Biserica română, tipărită la
pe atunci
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Satu Marc în 1883. „Dar pină va fi să avem şi noi ritul nostru, onoarea
naţională cere ca, cel puţin
cîntarea s-a avem românească, ce numai
pc baza melodiilor poporului se poate înfiinţa". Rangul lui clerical,
cel de protopop al districtului Satu Mare, nu îngrădeşte însă orizontul
lui Ioane Marcu doar la interesele înguste ale vieţii ecleziastice. Activitatea ,sa culturală şi politică, lucrările publicate de el1 descoperă mai
mult aspectul laic al culturii sale. Chiar în demersul său către Vasile
Alecsandri consacră un paragralf propunerilor referitoare la muzica de
operă pe care o visează pur românească: „Alt teren unde culmină grai ul omenesc e teatrul-operele. Cu acele fraţii italieni şi-au cîştigat nume
în toată lumea. Chiar şi Domnia Voastră aveţi operă italiană în Bucureşti la care cu plăcere umblam şi eu (s.n.) deşi mă durea ştiind că noi
avem melodii cu mult mai frumoase şi nu e cine să le aprecieze. Tot
românul se măreşte cu cintecele şi melodiile noastre populare, ele şi
sînt un tezaur naţional nepreţuit, ci lăsate numai in uzul poporului sînt
ca florile cîmpului . . . azi sînt şi miine se arund în fCIC. Cine Poate fi
sigur că nu se strămută gustul poporului, şi aşa, toată frumuseţea melodiilor de azi poate fi peri tă ...
Melodiile poporului numai aşa ni le putem asigura dacă acele vor
fi adunate, care, aplicindu-le la opere, cred, am pr-oduee mai mare
entuziasm decît cele italieneşti şi am fi de un teclu. (titre)* nou, spre
mărirea numelui de român in lume".
Rugindu-l pe Vasi[e Alecsandri, ca pc unul care cunoaşte valoarea
acestor idei, să facă diligenţe pentru realizarea lor, deoarece ,,aici se cer
spese şi la noi nu sînt oameni aşa avuţi, iar peste Cruipaţi, dintre-atîţia
oamcra avuţj şi luminaţi nu ştiam care s-ar inLeresa de aceste idei", Ioane
Marcu este departe de gîndul să-i ceară poetului a finanţa acţiunea cu
„icoanele". Dimpotrivă, el vine cu propuneri concrete care - abia acum,
spre sfirşitul scrisorii - aduc o dezlegare tuturor ginduri1or aşternute pe
hirtie de cărlurarul sătmărean, a căror înaripare oarecum fantasti~ă ar
fi făcut din el un utopist dacă nu vizau o finalitate atit de nobilă: „Adunîndu-se din icoanele cîntecului gintei latine una s umă însemnată de
bani, chiar din uzura•• acelora s-ar putea emite cite doi inşi, dintre care
unul să conscrie cîntările poporului, altul melod.ule. Din combinarea
melodiilor adunate s-ar putea apoi face melodiile bisedceşti şi dacă ar
fi acestea făcute, s-ar putea face dispoziţiune pe tot anul pentru opere.
Aşa, prea uşor am putea ajunge scopurile cele mai înalte şi cele mai
măreţe".

El fusese atît de înflăcărat de premierea Cintecului gintei latine
incit voia să răspîndească printre rromânii din regiune, poate chiar prin
~coli fiindcă era şi „inspector peste şcoalele din district" partitura
corală a acestuia. Cea pentru pian şi-<> comandase prin librărie, probabil pentru a o interpreta el însuşi. „Mult mă interesează a ştire că me• în original.
•• aici: dobînda
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lodia cintului latin pe una voce Domnia Voastră aţi făcut? Binevoiţi a
mă înştiinţa şi despre asta, precum că unde se poate aceea căpăta aşa
şi pe ror. Pe piano, făcută de d. Marchetti, se află în librărie şi după
aceea am şi scris".
·
E bine să nu se uite că Ioane Marcu vine cu ideea aplicării melosului popular la compoziţia cultă în acelaşi an în care VasHc Alecsancki
ii scria Luciei Duca, probabil ca răspuns la cererea acesteia de a-i trimite romanţe pe versurile lui, următoarele: „Dl. Cohen**"' face muzică
întocmai ca orice francez care nu e7Jită în faţa a orice. A-i vorbi despre ritmul române&:, înseamnă a vorbi limba greacă ... " 6 Este sigur că
poetul şi-ar fi dorit versurile cîntate în acest „ritm românesc" căci ce
altceva s-ar putea înţelege din strigătul său cuprins in articolul Melodiile româneşti publicat în România literară de la Iaşi în anul 1855:
„Mărturisesc eu însumi că pentru mine unele din melodiile româneşti,
din doine, unele hore, unele clntice de lume cuprind o lume întreagă
de armonie dulce şi duioasă care-mi pătrunde indma de lacrimi" 7 •
Scrisoarea lui Ioane Marieu aşternută pe nouă pagini format coală
"este păstrată la un loc cu alie materiale ocazionate de evenimentul de
la Montpellier, constituind un volum legat în marochin albastru cu
chenar auriu, îmbrăcat astfel la comanda lui Vasile Alecsandri în a că
rui stăpînire s-a aflat în timpul vieţii acestuia. Am extras din ea numai
pasajele ce reflectă preocupările lui Ioane Marcu legate de culegerea
rintecelor româneşti din Transilvania în scopul viu, activ, de a le perpetua în lucrări muzicale culte, de a le propaga în lume prin intermediul muzjcii de operă curat românească. Am omis o bună parte din scrisoare in care îşi arată din nou opiniile sale filologice („mult m-am ocupat şi cu partea eufoniică a limbilor şi am aflat că, din limbile cunoscute, limlba română are legHe cele mai frumoase eufonice") sau face
consideraţii asupra muziicii diferitelor popoare.
Din fragmentele prezentate însă reiese clar că Ioane Marcu a fost
„în ţară", la Bucureşti, unde a petrecut timp suficient pentru a putea
cunoaşte „melodiile italieneşti, franceşti şi greceşti", pentru a avea cînd
să frecventeze oper a italiană. Cu ce prilej a fost el în capitala ţării?
Cînd a fost acolo? Iată întrebări peste care mai pluteşte încă umbră.
Referindu-se la sejurul său bucureştean, în scrisoarea sa subliniază de
fiecare dată Za Domni.a Voastră tn Bucureşti ceea ce poate însemna
„acolo, la voi" şi atunci, în tot cazul, evenimentul s-a petrecut după
unirea principatelor, sau „acolo, la domnia-ta" deci într-un interval în
care Aleocsandri s-a aflat timp mai îndelungat în capitală. Ori, aceasta
s-a .întîmplat in 1859-1860 cînd fusese numit ministru al afacerilor
străine în Muntenia. In acel timp Ioane Mareu avea 28-29 de ani şi va
••• Maurice-Cohen Linaru (1852-1929) compozitor şi profesor de muzică. A
compus numeroase bucăţi muzicale pe versuri de Vasile Alecsandri.
8 Idem, p. 267.
1
CC. V. Alecsandrl Poezii populare ale românilor, Ed. îngrijită de D. Mură
raşu. Voi. 2. Buc„ „Minerva", 1973, p. 235, (B.P.T.).
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fi făcut, probabH o călătorie „de studii" pentru a cunoaşte pe „iconiraţii
de dincolo", pentru a lua contact cu centrul firesc al întregului popor
român. Fără îndoială, alte scrisori şi documente ce aşteaptă să fie scoase
la lumină vor putea limpezi şi această perioadă ca şi pe ceilelalte necunoscute încă din viaţa şi activitatea cărturarului filolog, istoric, filozof,
muzician şi nu în ultimul rîn'd om politic investit cu încrederea românilor sătmăreni, constituiţi în vremea aceea în partidă naţională română,
printre conducătorii căreia îl aleseseră şi pe els.
Personalitatea multilaterală a lui Ioane Marcu se cuvine să fie readusă în conştiinţa publică pentru m eritul de a fi stat un timp în fruntea mişcării de afirmare naţională a intelectualilor români din Sătmar,
depărtaţi în spaţiu - de inima ţării, dar aproape de ea prin acţiu
nile lor curajoase şi dîrze, prin atitudinea lor plină de mîndrie şi nobleţe.

..

.. '

8

ObservatoTt'1 (Sibiu), IV,

nr. 30 din 11/23 aprilie 1881, p. 119.
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AMINTIREA LUI VASILE LUCACIU

CONTINUATOR AL

ŞCOLII

ARDELENE GB.BULGAR

Ecourile adînci ale activităţii tumultoase şi atît de rodnice, desfă
de Şcoala Ardeleană, începînd cu 1780, s-au prelungit mai bine
de un secol în toate provinciile româneşti, şi au continuat să trăias·că
în Transilvania, stimulate de împrejurări istorice potrivnice afirmării
culturii şi limbii noastre, mai ales în ultimele decenii ale secolului
trecut.
Cultul tra!diţiilor istorirce, al limbii şi literaturii, ca expresie a spiritualităţii româneşti, a fost mai viu aici decît în alte părţi unde Românii puteau în libertate să-şi afirme iniţiativele şi voinţa de a progresa,
·în pas cu modernizarea civilizaţiei europene.
Ideile înnoitoare, în toate direcţiile, ale curentului iluminist din
această provincie românească, difuzate mai ales prin cărţile tipărite de
Micu, Şincai şi Maior, în jurul cărora s-a fol'mat o pleiadă cultivată şi
cu adînc simţ patriotiJc, s-au impus în toate părţile româneşti, încît cultura naţională a putut face curînd paşi mari înainte, cu aspiraţii înnoitoare în toate sectoarele vieţii publice.
!brăileanu a remarcat cu justeţe: „Curentul latinist, început în Moldova în veacul al XVIII-lea, ~enaşte în Transilvania, ajunge pînă unde
poate să ajungă - pînă la limită - şi devine, ceea ce e foarte important, o for.ţă socială, un ferment de progres". (Spiritul critic în cultura
românească, 1909, p. 9).
Efectele acestui ferment de progres s-au văzut în cultivarea limbii
1ii literaturii, în dezvoltarea învăţămîntului şi în difttzarea lui peste Carpaţi, în ~nfiinţarea teaitrllllui naţional, în sprijinirea presei, a întrunirilor
publice consacrate propăşirii culturii româneşti.
Emines!Cu a înţeles mai bine decit oricare alt junimist, în orice caz
în alt spirit şi cu alt orizont istoric realist, efectele Şcolii Ardelene, mai
exact şi mai profund decît Maiorescu, fiu de profesor ardelean, care n-a
pierdut multe ocazii pentru a critica violent şi nedrept pe latiniştii pe
care nu i-a înţeles. Este o adevărată satisfacţie să constatăm realismul
ideilor lui Eminescu, justeţea consideraţiilor sale asupra trecutului şi
preţuirea atit de exactă şi realistă a operei ilustrei Şcoli de renaştere
~urată

naţională.
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Există insă şi dovezi despre legătura dfoectă dintre poet şi contempcranii care continuau ideile iluministe, lansate de generaţia eroică a
lui Petru Maior, oameni care se aflau printre prietenii apropiaţi ai poetului in epoca studenţiei sale de la Viena, acum un secol şi mai bine.
Iată -ce ne spune I. Slavici în Amintfrile sale din acea epocă, el însuşi foarte apropiat prieten al lui Eminescu şi cunoscător direct al mediilor intelectuale tinereşti din Viena anilor 1870-72: „Se înfiinţase spune Slavi~i - după multe frămintări, societatea academică „România
jună" şi noi, fericiţii ei întemeietori, aşteptam cu viuă nerăbdare sîmbetele, cînd ne întruneam ca să petrecem cîteva ceasuri împreună, lucru
pentru toţi plăicut şi pentru cei mai mulţi totodată şi folositor, căd neadunaserăm din toate ţările în care soarta i-a risipit pe Români şi numai puţini dintre noi ştiam bine, ba unii abia aici aveau să înveţe româneşte. Eminescu era unul dintre cei mai zeloşi membri ai Societăţii
şi secretarul ei. Copilărise în Moldova, îşi făcuse studiile secundare lcr
Cernăuţi, la Sibiu, la Blaj şi la Beiuş, stătuse la Timişoara, unde avea
un frate mai mare; petrecuse timp îndelungat la Bucureşti, cutreierasetot pămîntul românesc şi ne consildera pe toţi compatrioţi, ne era tuturor apropiat. Era însă un cerc mai restrîns în care n vedeam în fiecare zi, oameni mal potoliţi ca Vasile Bumbac şi Grigoroviţă din Bucovina, Stamati din Basarabia, N. T. Ni1ca de la Braşov, dr. Maior, D. Barcianu, şi cîtva timp I. Bechnitz de la Sibiu, Tancu şi Ciocan de la Nă
săud, V. Lucaciu din părţile Sătmarului, N. Oncu din Zărand, I. Hosanu
de pe Mureş, I. Neagoe de la Blaj şi Caragiani din Macedonia, tinerii
bătrîni care aveau pentru el o afecţiune mai mult decît colegială şi pe
care el nu-i punea în rînd cu ceilalţi", (Amintiri, ed. 1967, p. 43).
Am subliniat numele eroului de la Satu Mare, V. Lucaciu, care
deci în tinereţea lui a făcut parte din cercul ilustrului nostru poet, îo
epoca de formare şi cristalizare a idealurilor de unitate politică şi de
progres general al poporului român. Infiluenţa acestei comunităţi a fost
decisivă asupra tinerilor care formau un nucleu intelectual dinamic„
afirmîndu-se fiecare în dezvoltarea ulterioară a mişcărilor politice, sociale şi culturale din toate provinJCiile româneşti.

ln tradiţia Şcolii A11delene sta împletirea strînsă dintre lupta polistudiul istoriei şi al limbii, creaţia literară, modernizarea învăţă
mîntului şi a culturii în general. Mai tirziu, obiectivele culturale ale Societăţii Academiice au ajuns şi ele elemente ale luptei politice pentru
emancipare, libertate şi drepturi sociale. Fireşte că, aşa cum arată îo
Amintiri Slavici, limba era factorul de coezieune a conştiinţelor şi atestatul cel mai evident al frăţiei membrilor „României june", argument
decisiv al romanităţii, al descendenţei latine, în numele căreia se justificau aspiraţiile la libertate şi demnitate naţională.
tică,
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Am descoperit recent în colecţia ziarului ,,Timpul", al cărui redactor a fost Eminescu între 1877-1883, un text într-un art1col al său,
<leoşebit de grăitor pentru ataşamentul poetului faţă de tezaurul acesta
de cultură care este limba, text care se leagă direct de Sătmarul lui
Vasile Lucaciu,· de regiunea aceasta a ţării şi de oraşul <:are nu de mult şi-a
sărbătorit mileniul glorios, înconjurat de simpatia tuturor cetăţenilor
ţării noastre.
Iată ce scria EmineslCu la 4 noiembrie 1882 în mai sus ciltatUil ziar:
.„Fină la sfîrşitul sutei a XV-a, Românii sunt în ATcleal şi Ţara Ungurească unul din elementele cele mai considerabile în viaţa politică. Tră
ind sub voevozi proprii şi sub legile . proprii, fără ameste<: din partea
Ungariei, ziditori şi apărători de cetăţi, pururea buni ostaşi, epoca de
aur din ţările noastre, începută de Mircea şi încheind cu Ştefan cel
Mare, e o epocă de aur şi dincolo. Românii sunt atît de numeroşi în
munţii Ardealului îrrcît fragmente ale populaţiei Maramureşului fondează sub Dragoş statul Moldova, fragmente din ţinutul Făgăraşului, Ţara Românească. Cine vrea să-şi facă o idee de energia cu totul elementară a acelui popor să considere că optzeci de ani după fondarea ei,
Moldova ajunge din colţul ţării de sus până-n Nistru şi Cetatea Albă,
1'ara Românească într-o sută de ani până-n Dobrogea şi pe întreg malul drept al Dunării. E o epocă aceasta în care Ardealul produJce pe
Voevodul Ianicu, cum îi zic baladele române şi slave, pe Ioan Hunia:d
Corvin. Papa Piu II (Aeneas Silvius Piccolomini) născut pe la J 405, deci
-contemporan cu toată seria strălucită de eroi ai poporului românesc,
'Zice despre Iancu: „Ioannes Huniades, cuius nomen caeteros obnubilat,
.non tam Hungaris, q'llam Valachis a q'l.libus natits erat, gloriam auxit".
(sublinierea poetului: traduc textul latin: „I.H. al cărui nume a umbrit
pe ceilalţi, a mărLt gloria nu atlt a Ungariei cît a Românilor din sînul
cărora s-a născut"). „încă în suta a şaptesprezecea oontinuă Eminescu textul de importanţă deosebită aici - Miron Costin scrie regelui
Poloniei că cel mai frumos şi mai corect dialect românesc, cel mai
:apropiat de graiul italic, se vorbeşte la Sătmar, unde, cu toată emigrarea lui Dragoş, Românii rămaşi acolo sub fratele lui, voevodul Bale,
sunt atît de numeroşi ca şi cind n~r fi ieşit nimenea din ţară". („Tim.pul", 4.Xl.1882).
E un text de mare importanţă istorică şi lingvistică, un atestat de
nobleţe, de continuitate şi de forţă spirituală, care nu putea fi uitat la
sărbătoarea mileniului Sătmarului. Şi Eminescu atit de documentat pe
tărîm istoric şi lingvistic (cum am avut prilejul să arăt cu texltele în
faţă în cartea mea „Momentul Bminescu în evoluţia limbii literare", Ed.
Minerva, col. Universitas, 1971), nu era omul cave să arunce vo1)bele
·în vint, de dragul efectului publicistic; sinceritatea şi infonmaţia lui nu
pot fi puse la îndoială.
De a1tfel, în sprijinul acestor idei vine un alt pasaj din Amintirile
lui Slavici, în care îndelungatele controverse istorice şi lingvistice din
. sînul redacţiei Timpului se ogUndes'C foarte convingător. Slavici poves-
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în capitolul „Eminescu şi limba românească" acest amănunt important: „Ii plăcea (poetului) însă tot ceea ce avea un caracter particular, nu numai în rostire, ci şi în genere, în felul de a vorbi, şi trăgea cu
urechea cînd catanele adunate la Viena din deosebitele părţi ale impărăţiei stăteau de vorbă între ele. Adeseori întreba apoi: „Unrle se zice
aşa?". Aşa ajunserăm să ne formăm convingerea că cea mai bogată
e limba vorbită de Românii de la miază-noapte, începînd cu judeţul Sucevei peste Oîmpulungul moldovenesc şi peste Năsăud, pînă la Sălagiu,
unde se întrebuinţează multe vorbe de origine romană care aiurea s-au
pierdut. E lumea în care a trăit mult jălitul nostru prieten Simeon Marian Florian şi din care a ieşit Gb. Coşbuc."
Iată deci delimitările şi circumstanţele în care, continuînd tradiţia
Şcolii Ardelene, generaţia scriitorilor ardeleni legaţi de „Junimea", legaţi de Maiorescu şi Eminescu, duceau mai departe lupta pentru limbă
şi cultură, acestea fiind componente esenţiale ale naţiunii şi factori decisivi în lupta politică şi socială pentru libertate, unire şi progres.
Astfel Vasile Lucaciu a stat sub cele mai nobile influenţe, în epoca
tinereţii s·ale, trăind sinteza mediului renascentist cu frămîntările atît de
adînci, dar atît de fertile, în conştiinţa tineretului intelectual, ancorat în
idealurile înfloririi libere a poporului r omân, toate energiile fiindu-i
canalizate în direcţia eliberării Transilvaniei şi a unirii depline a Românilor de pretutindeni.
Cînd s-a ivit puternica liră inspirată a lui Goga, în 1905, toate
conştiinţele au vibrat la unison, în transfigurarea poetică a sacrelor
deziderate publice, a realităţilor ardelene care-şi aşteptau o deslegare
fericită. Insuşi Maiorescu, patronul Junimii şi protectorul marilor scriitori clasici, publicaţi de el în ,,Convorbiri literare", îşi modifică părerile
despre paezia politică, pe care înainte o negase, şi se alătură acelui şuvoi
de nobilă emulaţie artistică, pusă în slujba unor idealuri de unitate naţională, şi, la propunerea lui, volumul de „Poezii" al lui O. Goga primeşte marele premiu al Academiei Române în 1906. Erau în acest volum expresia artistică, la cel mai înalt nivel estetic, a unor revendicări
legitime, cîntecul unor suferinţe milenare şi credinţa vie în biruinţa
adevărului şi a dreptului la libertate şi unire naţională.
Peste veac, ideile Şcolii Ardelene se întrupau în imagini strălucite
ale durerii şi ale speranţei, despre care în alţi termeni, cu argumente
ale istoriei şi filologiei, vorbiseră corifeii iluminismului românesc din
Ardeal.
Vac;ile Lucaciu a trăit toate aceste momente de tensiune, fiind în
miezul luptelor politice şi culturale, colaborator apropiat al lui Goga. El
a mers, potrivit temperamentului său vulcanic de luptător neînfricat,
pe drumul confruntărilor directe, politice în arena deschisă a luptei
pentru drepturi, ca exponent al poporului său.
Să vedem deci mai de aproape ideile acestui marc bărbat politic,

https://biblioteca-digitala.ro

13

337

ginditorul, oratorul, vizionar de inepuizabilă forţă morală, consecvent canalizată spre înălţarea neamului său, spre înfăptuirea unirii Românilor
într-un stat naţional unfo, potrivit legilor sacre ale dreptului ginţilor.
L-aş asemăna cu acea forţă intelectuală care a ars ca o torţă pină la capă
tul vieţii sale, pe altarul marilor aspiraţii ale naţiunii române: Nicolae
Bălcescu, autorul aforismului mem orabil din Istoria lui Mihai Vodă Viteazul: „O naţiune, oricît de mică ar fi, trebuie să fie Te!Pec~, căci sfint
e drepturce-l a~ d~ a trăi 1n pămîntul ~c~.
V. Lucaciu nu a cerut altceva decît liber tate, unire, dreptate, omenie pentru fraţii lui de pretutindeni, dreptul elementar al fiilor aceluiaşi popor de a trăi într-o ţară a lor, uniţi, bucurîndu-se de progres,
de civilizaţie, potrivit aspiraţiilor şi tradiţiei lor milenare. A crezut în
dreptatea luptei sale, nu a pregetat nici un moment să i se consacre
trup şi suflet, şi-a sfinţit pe de-a pururi viaţa prin eroisimul acţiunilor
sale, prin nobila generozitate a strădaniilor sale, pe care azi ni le amintiin ca pe nişte fapte de legendă, consemnate in filele dramatice ale
istoriei noastre zbuciumate.
Vasile Lucaciu, !foarte tînăr, a ple'Cat să facă studii de teologic şi
filosofie la Roma, în 1868, întocmai ca înaintaşii săi glorioşi, corifeii
Şcolii Ardelene de pioasă ·adu.cere aminte: Micu, Şincai şi Petru Maior.
Căci, exista o tradiţie vie, ad.inc patriotică aici in Ardealul marilor furtuni ale istoriei: a cultiva ştiinţa pentru a fortifica solidaritatea poporului român faţă de civilizaţi-a modernă şi liberă, pe care au crescut temeliile ţării de mai tîrziu şi toate avinturile nobile spre libertate şi progres.
După anii de studii în Cetatea eternă şi după trecerea prin Viena,
fidel romanităţii noastre, Vasile Lucaciu nu a rămas un simplu preot cu
multă ştiinţă de carte, nici un gînditor care să se complaică în abstracţiuni; el n-a fost numai un iubitor de cultură, ci un vijelios om de acţi
une, capabil să mobilizeze conştiinţiele mulţimii la luptă pentru libertate şi progres. A văzut mai bine şi mai departe adevăratul sens al
istoriei şi în numele dreptăţii şi al libertăţii care nu poate fi mistificată de nici o iteorie, şi-a făcut din cuvînt paloş şi din sutana preoţească zale de luptălor neînfricat. El şi-a onorat în cel mai înalt grad
funcţia de secretar general al Partidului Naţional Român (din 1892): a
participat activ la susţinerea Memorandului din 1892, cînd a şi fost condamnat de autorităţi la 5 ani închisoare, cea mai grea pedeapsă da tă la
proces, ceea ce nu i-a slăbit energia şi voinţa de a se consacra unităţii
şi eliberării poporului român din Ardeal.
O dată cu începerea primului război mondial, V. Lucaciu, împreună
cu Oct. Goga şi alţi publicişti, trecu în 1914 în România, pentru a se
alătura luptei de acolo şi ·a susţine acţiunile pentru eliberarea provinciilor româneşti. Un singur citat din Declaraţia acelui grup de patrioţi,
22 - Studll

şi comunicări,

V-VI.
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gata de orice sacrificii pentru unirea Transilvaniei cu România, e concludent: „Urmînd o linie dreaptă a unei nestrămutate convingeri politice, manifestată în trecutul nostru de-acasă, am văzut de la început
in izbucnirea aictualei conflag,raţii a continentului prilejul de dezrobire

pa
la
pa

a neamului nostru".
Lucaciu nu a cunoscut odihnă în propagarea idealului de OJ1bertate
unitate a poporului român. Ca preşedinte al Ligii lcult'llrale,
animator al atitor acţiuni patriotice ~n favoarea unităţii Românilor de pretutindeni, el a iniţiat acţiuni de solidarizare a tuturor conştiinţelor
oneste în jurul ţelului politic şi cultural al acelei Ligi 1culturale, care
a jucat un rol capital în emanciparea naţiunii noastre, in aşezarea ei
pe un făgaş Ide libertate, progres şi unitate. Dar V. Lucaciu nu a rămas
numai un propagandist între limitele atit de strînse ale ţării de atunci.
Situaţia dramatică a României după 15 august 1916, cînd ţara a fost
atacată de masive forţe teutone, nu 1-a descurajat; dimpotrivă: credinţa lui de granit în destinul eliberator al forţelor noastre i-a dat
putere nesecată de luptă pentru viitOTul României unite. 1
Din România a plecat în Italia, ţară cunoscută din timpul studiilor
sale, de acolo in Statele Unite în 1917, în plin ră~boi, iar la începutul
lui 1918 ajunge la Paris, etapă finală şi culminantă a pledoariei sale
pentru drepturile noastre, pentru necesitatea sprijinirii luptei poporului nostru.
Cind faptele s-au precipitat: Za răsărit Revoluţia socialistă din oc-

ca

şi

tombrie 1917 care a cuprins tot mai mult masele de

luptători,

ca o

reacţie violentă

împotriva războaielor şi a exploatării de veacuri; tn
apus se conturau zorile victoriei pe fronturile însîngerate de atîtea lupte
nimicitoare, imperiul austriac a ajuns pe moarte. lată ce scria în acea
vreme M. Sadoveanu in ziarul „România, organ al apărării naţionale",
care apărea la Iaşi, grupind in jurul lui tot ce aveam mai bun şi mai
patriotic în scrisul românesc: „Furcile s ...au înălţat pretutindeni sub
cerul tristei Tr-ansilv-anii . . . Cehii s-au revoltat, Ardelenii prizonieri
se înarmează contra adevăraţilor lor duşmani. Bătrîna şi heteroclita împărăţie va trebui să cadă în muzeul de monstruozităţi al istoriei".
Oprindu-se la Paris deci, Vasile Lucaciu îşi dă seama că „ceasul
mîntuirii este aproape" - ca să folosim o expresie a sa din vocabularul
cărţilor sacre; reînvie atunci forţele latente ale tradiţiei care i-au călă
uzit conştiinţa acestui luminat apostol al libertăţii noastre. Aicolo, în
glorioasa capitală a aliatei noastre Franţa, apărea de la începutul lui
1918, să'Ptămînalul cu acelaşi nume scump tuturor: „La Roumanie, hebdomadaire des revendications et des interets roumains", în care am
redtit cu mare emoţie, atitea 1pagini inspirate de cel mai înalt ideal
1
V. Achim şi A. Socolan, Dr. Vasile Lucaciu - luptl!tor pentru drepturile
românilor şi unirea Transilvaniei cu România, Baia Mare, 1968.
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patriotic. L-am deschis acest jurnal .nu o dată pe masa mea de lucru
la Bibliotheque Nationale, în vremea studiilor pe care le-am făcut acolo,
paralel icu ·activitatea de lector de limba română la Sorbona (19651967, vreme de 2 ani universitari).
La Rouma.nie publica la 7 februarie 1918 un mesaj mişcător al
Universităţii din Paris <:ătre Universităţile noastre din Bucureşti şi Iaşi,
din care citez un pasaj: „Universitatea din Paris, în momentul în care
naţiunea română este pradă unei crize tragice (după pacea de la Buftea), exprimă universităţilor din Bucureşti şi din Iaşi simpatia sa profundă. Ea evocă amintirea vechilor legături intelectuale, morale, politice dintre Franţa şi România, urmări naturale ale fraternităţii latine.
Ea exprimă urarea ca România, în ziua păcii, să fie răsplătită pentru
curajul şi martiriul ei prin recunoaşterea dreptului ei de a~şi aduna
într-o patrie comună părţile despărţiite ale naţiunii române". Semnau
acest document istoric: vicerectorul Universităţii L. Poincare şi directorul Şcolii normale superioare, Ernest Lavisse ambii personalităţi de
primă mărime a culturii franceze.
Manifestările de simpatie pentru România nu soot puţine in sinul
popoarelor care luptau, cu energii nesecate, pentru infringerea agresorului, pentru dreptul la independenţă şi autodeterminare a naţiunilor
europene. La Lyon de pildă, Eduard Herriot, primarul marelui oraş, se
adresează Elenei Văcărescu pentru a participa la 1ntriunirea convocată
în sprijinul României; celebra poetă de limbă franceză, româncă foarte
ataşată patriei sale de origine, a luat cuvintul slăvind trecutul şi frumuseţile ţării noastre. Tot atunci, faimosul ziar Le Figaro publica un
lung articol despre Epopeea românească, iar Editura F. Alcan, instituţia
prestigioasă de cultură, tipărea volumul lui D. Drăghicescu, La Transylvanie, cu prefaţa lui E. Boutroux, cw1oscut filosof, membru al Academiei
Franceze, care cuprinde cuvinte de preţuire la adresa Românilor; citez
un singur alineat: „Naţiunea română prezintă în forma cea mai stră
lucită toate caracterele şi toate condiţiile unei naţiuni demne de ia trăi
în libertate şi independenţă completă. Transilvania este rezervor ul din
care se alimentează această naţionalitate. Mai e oare nevoie de ceva
pentru a rezolva întrebarea dacă România trebuie să subsiste ca naţiune
şi să recucerească Transilvania?".

•
Glasul lui Vasile Lucaciu la Paris se alătura deci marelui număr de
oameni de bună credinţă, savanţi şi scriitori, publicişti şi reputaţi oameni politici, pentru a solidariza toate forţele morale în jurul revendicărilor legitime ale poporului nostru, care a sacrificat in drama indescriptibilă a războiului de atunci aproape un milion de oameni, convins
de dreptatea cauzei sale şi de victoria care trebuia să vină. Se făceau toate
pregătirile organizatorice şi politice în acest scop, şi Vasile Lucaciu era
de faţă la marile confruntări dintre naţiuni.
22•

https://biblioteca-digitala.ro

16

340

La 12 septembrie 1918, La Roumanie anunţa constituirea Consiliului
român, organ politic suprem, necesar pentru afirmarea unităţii
noastre, pentru obţinerea întregirii României în hotarele naturale .ale
naţiunii sale, în aproximativa întindere a vechil provincii romane Dacia.
V. Lucaciu este ales vicepreşedinte al acestui Consiliu naţional, împreună cu Octavian Goga. CuVin.tările rostite de ei, publicate in revista
citată mai sus, la Paris, sunt pagini de antologie a gîndirii şi luptei noastre politice juste. Citez citeva părţi din ele, ·p oate -cele mai durabile, potrivite pentru a defini personalitatea de !fier a unor luptători de talia lui
V. Lucaciu şi Octavian Goga.
„Noi toţi Românii de pretutindeni avem un singur ideal naţional şi
prin iniţiativa de astăzi trebuie să ne grupăm - spunea V. Lucaciu toţi în jurul acestui drapel uniic; trebuie să-l ducem la victorie, pentru că
de destinul lui depind viitorul şi viaţa naţiunii române" . .. - Adevăr
fundamental: unitatea însemna viitorul şi viaţa naţiunii române, într-o
etapă modernă a dezvoltării sale. Mai departe: „Sacrificiile nelimitate,
consimţite de scumpa noastră Românie pe altarul idealului naţional, sîngele vărsat de fiii şi fraţii noştri sub tri'Colorul nostru glorios, mereu
pentru acest ideal sublim, 1conştiinţa demnităţii naţionale ne cheamă să
continuăm lupta sa'Cră pe care singură fatalitate-a timpului o poate doar
întrerupe.
In ziua clnd V. Lucaciu Scria aceste rînduri, de speranţă şi de credinţă în viitorul României, nu putea şti ică destinul avea să se schimbe
naţional

favorabil pentru noi in numai

două

luni, pentru

că

1a 11 noiembrie, în

acelaşi an 1918, a urmat prăbuşirea definitivă a imperialismului prusac
şi a acoliţilor lui, cu armistiţiul cunoscut, de fapt victoria .atî-t de aştep
tată de poporul nostru greu încercat de-a lungul istoriei sale. Lucaciu
elogia în discursul, despre reare vorbim, eroismul şi spiritul-- de solidaritate al confraţilor săi, mobilizaţi pentru eliberarea Românilor asupriţi.
„Noi am avut, domnilor - spunea el la Paris - momente de înălţare
patriotică în care sufletele noastre erau stăpinite de cele mai înalte sentimente, văzînd ic um se adună, cu un entuziasm ·fără limite, tot poporul

român la lupta cea mare, la lupta ' sacră pentru eliberarea fraţilor subjugaţi. Şi mai t"irziu, în zilele de primejdie, am salutat pe toţi fiii uniţi
în lupta grea şi mare a apărării naţionale".
„Conştiinţa noastră de patrioţi ne dictează nouă, fiilor liberi ai naţi
unii, răsfiraţi în toate ţările aliaţilor noştri glorioşi, datoria de a continua
lupta întreprinsă de fraţii noştri, alungînd din inimă tot ce ne poate dezbina, de a ne concentra sentimentele şi voinţele, toate energiile în sinul
unirii sacre. Trebuie să mergem înainte şi să a'firmăm cu tărie drepturile
şi aspiraţiile noastre naţionale, pînă în ziua cînd ele vor fi realizate.
Această unire sacră ne va da energia necesară să ducem lupta înainte;
ea e garanţia singură a realizării unităţii tuturor R01I11ânilor într-un stat
naţional : România Mare. Evocind imaginea viitorului tuturor Românilor,
eu văd realizarea 1n răsăritul Europei ·a unei civilizaţii latino-române,
cum n-a mai fost vreodată. E suficient isă vă gîndiţi - adăuga V. Lu-
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caciu - că toată forţa virtuţilor naţionale de care am dat dovadă în
cursul secolelor în lupta gigantrcă pe care a trebuit să o ducem, ca să
ne păstrăm !fiinţa, în duda 'illcercărilor de oprimare, - noi le vom putea
folosi liberi, la adăpost de orice ameninţare, pentru o operă de progres
intelectual şi naţional: N-avem oare dreptul de a spera în asemenea
viitor?"
Cîtă clarviziune şi ce splendid ataşament la o operă de progres prin
libertate, prin desfăşurarea forţelor morale ale unui popor, prin unitatea
de conştiinţă şi de ţeluri ale comunităţii, ajunsă la o viaţă demnă, conturată de orator într-o sinteză memorabilă, în preajma împlinirii marilor noastre idealuri patriotice.
Să ne grăbim să adăugăm, ca o fericită completare contemporană
cele spuse de Goga, tot la Paris, în încheierea unui discurs rostit la recepţia dată in cinistea universitarilor români în noiembrie 1918: „ln urma
noastră, domnilor, sunt riuri de lacrimi şi sîn:ge. Iar drumul nostru spre
victoria de astăzi trece printr-un labirint de suferinţe fără număr. Dar
de ce evocăm aceste ceasuri negre, destinate acum să dispară din viaţa
noastră? Căci ur a va fi înlocuită prin dragoste de muncă, ce va da poporului nostru rangul car e-i revine în imens·ul laborator al spiritului
uman. Odată eliberarea lui înfăptuită şi după crearea unui echilibru
interior, organizînd o democraţie sănătoasă, pe care o vom realiza, acordind libertăţi politice şi culturale tuturor minorităţilor care trăiesc pe
teritoriul nostru, Românii nu vor avea decit o dorinţă: de a se ataşa
la civilizaţia modernă pentru care ei simt toată predispoziţia".
„Fără a insista altfel asupra acestei unităţi politice, justă şi sigură,
eliberarea Românilor din Transilvania constituie o importantă problemă
de ordin cultural. Patru milioane de oameni, a căror latinitate nu s-a
dezminţit nl'Ciodată, vor primi odată cu certificatul lor de independenţă
şi binecuvîntarea unui patrimoniu strămoşesc. Şi aceşti patru milioane,
scăpaţi din cămaşe de forţă vor fi un dar pe care istoria universală îl
face latinităţii".

Au trecut şase decenii de cind aceste cuvinte au fost spuse în faţa
unui for intelectual de cea mai inaltă autoritate. Ele au vestit lumii civilizate adevăruri eterne, consacrate de istorie şi pe deplin confirmate de
evoluţia inevitabilă a istoriei universale „tribunalul suprem al popourelor", cum spune Schiller. In faţa acestui tribunal, noi stăm cu fruntea sus. Noi n-am asuprit niciodată pe nimeni şi nu am cerut decît dreptul firesc de a fi liberi pe destinul nostru.
Cum spunea marele nostru istoric N. Iorga , in acele vremuri de
luptă şi biruinţe luminoase: „Nimic niu poate împiedica o naţie de a
se întoarce la unitatea ei primordială şi necesară".
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Fluctuaţiile evenimentelor istorice, mersul implacabil al războiului„
care a început în 1914, uneltirile ostile intereselor noastre nu au putut
împiedica refacerea unităţii străvechi a poporului nostru, miraculos conservată de-a lungul secolelor, încît un celebru istoric Ferdinand Lot a putut spune că poporul român este „un miracol şi o enigmă". Rezistenţa de granit a naţiunii a învins toate obstacolele; ea nu a putut fi
dislocată şi nimicită, ea a renăscut din toate dramele istoriei, dînd dovadă de o vitalitate uimitoare. „Statornicirea poporului intir-un singur
stat, potrivit principiului naţionalităţilor - scria mai tîrziu acelaşi vajnic poet luptător, care a fost Octavian Goga - a fost un act de dreptate
pe <'are istoria contemporană trebuie să-l înregistreze ca o consecinţă
logică a victoriei dreptăţii asupra forţelor brutale".
Finalul luptelor de acum· .şase decenii a consfinţit făurirea României
noi, în hotarele ei drepte, sfinţite prin votul unanim al Adunării de
la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia.
Vasile Lucaciu şi Octavian Goga au fost printre fruntaşii Românilor
care s-au consacrat trup şi suflet unei cauze grandioase, anticipînd progresul ulterior al patriei noastre. Moştenirea lăsată de eroica generaţie
de atunci a fost grandioasă şi obligă la gratitudinea urmaşilor.
România de astăzi este pe drumul deplinei sale afirmări pe arena internaţională, dovedind o admirabilă unitate şi năzuinţă umanistă, apreciate unanim. Sacrificiile atîtor lupte nu au fost zadarnice şi pe eroii lor
nu-i putea uita. Dimpotrivă; îi aşezăm pe soclul de glorie al panteonului

nostru istoric,

învăţînd

din pilda

vieţii

lor

şi

respectîndu-le, prin fapte

creaţie, testamentul lor nemuritor, aşa cum se exiprima
două strofe, scrise cu puţin timp inainte de moarte:

de

Goga în aceste

Cărbunii cînd ţi-or arde-n vatră,
In seri ide ani tîrzii şi ,goi;
Tu, stînd la lespedea de piatră
Să te gîndeşti c-am ars şi noi.

Iar oind din ochii de jăratic
Vor tresări scîntei, scîntel,
Să ştii că visul meu sălbatic
S-a mai aprins odată-n ei ...
A fost de bună seamă un vis furtunos al acelei generaţii eroice de
gînditori, scriitori şi luptători pentru un sacru ideal de libertate şi progres, realizat treptat, cu momente de mare sărbătoare a biruinţelor,
pregătite de secole prin neînchipuite sacrificii. Unirea din l decembrie
1918 a fost un eveniment capital în istoria noastră, o răsplată dreaptă a
acestor eforturi milenare, pe deplin justă, pe măsura sacrificiilor imense
ale poporului nostru. Goga şi Lucaciu, uniţi în luptă, protagonişti neol:Xisiţi ai acelor nobile revendicări istorice, au văzut cu mulţumire biruinţa
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temeliilor pentru noua propăşire a României unite,
ei fireşti.
Vasile Lucaciu nu a avut însă parte de o bucurie prea indelungată;
:anii de suferinţe prin închisori şi rătăcirile lui prin toate ţările care
puteau sprijini cauza dreaptă a Românilor i-au măcinat rezistenţa de
tribun roman, cum îl numeau ziariştii francezi care 1 -au ascultat ple<lînd, cu în'flăcărare de mare orator latin, cauza dreaptă a poporului său.
Sunt 60 de ani acum de la moartea lui; nu-l puteam Mita nici pe
asociatul său inspirat, pe poetul Goga, care atunci, în faţa sicriului, în
numele supremelor autorităţi politice şi spirituale ale Românilor, rostc-a un panegiric mişcător, un suprem elogiu pen'tru marele patriot săt
mărean : „Temperament pasfonat, plămădit din sănătatea !robustă a
ţăranilor noştri, optimist şi păstrînd pină la bătrineţă sub sprincenile
.arcuite picăturile de lumină ale unui romantism tineresc, el preconiza
acţiunea şi nu se putea [nchide în contemplaţia unei chilii mănăsti
reşti. Revărsările lui energice, cotropitoare, se cereau la larg, în faţa
mulţimii cu mii de capete. V. Lucaciu a adus deci pe tărîmul politicii
militante patriotismul (de simţire de la Roma). Latinitatea şi-a găsit în el
pe vijeliosul tribun, ideea naţională pe agitatorul implacabil. Ce spectacol de măreţie epică zvîrcolirea lui ·d e 40 de ani pentru dezrobirea
unui colţ de omenire. A fost idolul adunărilor populare pe ~are le ?Jguduia avîntul lui de retor ca un torent de lavă aprinsă (...) negăsindu-şi
"8ltă răsplată decît dragostea furtunoasă a mulţimei care l-a încununat cu aureola legendei şi l-a trecut în doine, ca pe eroii baladelor
populare".
Discursul acesta incă11cat de elogii ar putea fi citat ca pagini de
antologie din istoria noastră, scrise ide un inspirat poet al suferinţelor
de ieri; Lucaciu merita cu prisosinţă recunoaşterea legendarelor lui fapte
de eroism, în spiritul marilor oşteni ai patriei. Căd el a fost un spiritus
rector, cu adevărat, într-o epocă de mar i confruntări oare cereau o direcţie fermă, luminoasă, a solidarităţii conştiinţelor. Forţa uriaşă a personalităţii sale, ~u o creldinţă inflexibilă în dreptatea revendicărilor
româneşti , a întrevăzut soluţia politică dreaptă, în spiritul echităţii internaţionale pornind de la realităţi care nu puteau fi răstălmăcite. Verbul
său energic şi tăria de oţel a braţului său au insuflat curaj şi speranţe,
tocmai cînd tensiunea şi nesiguranţa copleşeau omenirea; Românii de
pretutindeni au văzut în el un înţelept tribun al maselor însetate de
dreptate şi libertate, neînvins de suferinţele trecătoare, un adevărat
erou pe care istoria nu putea să-l contrazică 1 •
în

graniţele

1

Cf. Nae Antonescu, Vasile Lucaciu fn

Mare, Studii

şl comunicări",

conştiinţa

IV, 1980, p. 281-284.
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Făptura lui de granit stă nemuritoare în Sătmarul milenar, pe soclul rezervat de istoria :marilor promotori ai idealurilor de unitate şi
progres, ai acelor idei care împing mereu lumea de mii de ani cu clte un
pas înainte. Evocîndu-1 cum se cuvine, omagiem de fapt biruinţa marilor idei, eterne, pe care Vasile Lucaciu le-a slujit cu devotament, consecvenţă, cu suprem eroism, con.şitient că nici o jertfă nu e prea mar~
pentru înălţarea poporului său.
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ASOCIAŢIUNEA

PENTRU SPRIJINIREA
INVAŢACEILOR ŞI SODALILOR
ROMANI, MESERIAŞI DIN BRAŞOV
- SODAU ROMANI
PE DRUMURI EUROPENE*
MARIUCA RADU

Infiinţarea A.sociaţiunii pentru sprijinirea învăţăceilor şi sodalilor români meseriaşi în anul 1869 la Braşov, se .asociază dorinţei generale a
românilor transilvăneni de ridicare din punct de vedere economic a elementului românesc, căruia breslele, devenite in plină epocă de aifrmare
a relaţiilor capitaliste organisme învechite, anacronice, îi frînaseră afirmarea pe tărlmul industriaP.
Această stare de lucruri negativă, care pe lingă faptul că favoriza
o creştere inegală a burgheziei din rîndul naţionalităţilor transilvănene,
se repercuta atît asupra puţinilor meşteşugari români, siliţi să lucreze
in cîteva din „ramurile naţionale": cojocărie, papucărie, tăbăcărie, croitorie naţională, cît şi asupra ţărănimii, care lipsită în marea ei majoritate de pămînt, era nevoită să se transforme în proletariat agricol sau
să emigreze 2 •
Asociaţiunea din Braşov, alături de celelalte societăţi similare din
Transilvania3 avea menirea în concepţia epocii de a forma în centrele
urbane o burghezie industrială II'omânească, adică a acelei „dase de mijloc" situată între ţărănime şi inteligenţă, „ .. . deoarece se făcuse experienţa în decursul ultimelor decenii că numai cu postulanţi de slujbe
nu se poate asigura viitorul unui popor, ci este de lipsă înfiinţarea unei
clase mijlocii, care prevăzută cu cunoştiinţcle necesare să le cultiveze şi
pe cele materiale .al•e poporului" 4•
Asociaţiunea îşi va începe activitatea încă în anul 1870, deşi statutele ei nu vor fi aprobate oficial decît peste trei ani, prin .plasarea la

• Studiul face parte dintr-o proiectată monografie consacrată AsociaţiunH pentru sprijinirea învăţăceilor şi sodalilor români meseriaşi din Braşov.
1 Ioan Moga, ScrleTi istorice, 1926-1946, Cluj, 1973, p. 220.

2 Din raportul Camerei ile comerţ şi industrie din Braşov pentru anii 1878/79
1882, p. 16 (capitolul: Meseriile românilor); Bartolomeu Baiulescu, Monografia
Comunei Bisericeşti greco-ortodoxe romane a sfintei Adormiri din Cetatea Braşo
vului, Braşov, 1898, p. 270-271.
3 Eugenia Glodariu, Nicolae Cordoş, Reuniunea sodalilor Tomâni din Cluj, în
A.M.N., 10, 1973, p. 389-409; Paul Abrudan, Reuniunea sodaliZor români din Sibiu,
in Studii şi comunuctlri, 19, Sibiu, 1975, p. 157-173.
4
Andrei Bârseanu, Istoria şc6lelor centrale greco-ortodoxe din Braşov, Braşov,
1902, p. 397.
şi
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meşteri pricepuţi,

care să-i înveţe temeinic meseria aleasă, a copiilor„
care în urma apelurilor difuzate prin viu grai, conferinţe sau presă, începuseră să soseasică 1n număr mare la Braşov. Ucenicii Asociaţiunii nu
proveneau numai din Braşov sau din împrejurimile ace'Stuia, ci 'Clin cele
mai îndepărtate colţuri ale Transilvaniei (Arad, Satu Mare, Sighetul
Marmaţiei, Oradea etc.).
Din scrisorile de recomandare trimise conducerii Asociaţiunii, de
către învăţătorii sau părinţii copiilor, reies motivele care i-au îndemnat
să-şi trimită copiii tocmai la Braşov: sărăcia şi lipsurile în 1
care se zbă
teau, lipsa acută de păm5.nt, nesiguranţa zilei de rmîine, absenţa unor
meseriaşi români, tendinţele de deznaţionalizare5 • Dar cel mai pregnant
reiese dorinţa ica măoor copiii lor să „lucreze într-un loc unde se vorbeşte româneşte" 6 şi „unde pul.sul vieţii naţionale este mai viu" 7 •
Asociaţiunea s.Ja preocupat permanent ca tinerii veniţi la Braşov.
trecînd prin stadiile de ucenk (învăţăcel) şi calfă (sodal), să devină meseriaşi cu o înaltă calif.i!Care. 1n acest scop, paralel cu meseria rpe reare o
învăţa la meşter, !învăţăceii frecventau cursurile şcolilor serale de meserii8 {Şcoala serală a Gremiului de comerţ levantin şi Geweribeverseinschule)9, de unde prLmeau atît noţiuni tehnice cit şi elemente <le cultură
generală10• Intre mijloacele de perifecţionare a ucenkilor şi sodalilor
aflăm şi intenţia lăudabilă a Asodaţiunii de a deschide o „şcoala de meserii după modelul celor din România" 11 sau .cel ,puţin a unui atelier de
fierărie 12 • Din cauza lipsurilor materiale, această idee nu va fi materializată. In sdiimb se va pedala pe o altă !formă de perfecţionare, înscrisă
de altfel în punctul '.lI al Statutelor13, este vorba de specializarea socralilor în străinăitate, vizînd fol'marea unor buni specialişti în meserii inac·cesibile pînă atunci elementului românesc (mecanică şi mecanică fină„
5 Arhivele Statului Braşov, Fond: Asociaţi unea pentru sprijinirea învăţăceilor
sodalflor rom4ni meseriaşi din Braşov, dos. 5, doc. 50, 55, 59 (în continuare vezi~
ASB, fond: Sodali •• .).
e Ibidem, doc. 59.
7
Ibidem, dos. 45, doc. 65.
8 Bartolomeu Baiulescu, op. cit., p. 27; statutele Asociaţiunii prevedeau în arti-

şi

colul 4, punctele a şi b, ca „toţi învăţăceii meseriaşi din Braşov să frecventeze un
curs de învăţămînt, corespunzător etăţii, calificaţiunii şi chemării lor". Pe lingă
obligativitate, învăţămintul avea şi caracter de gratuitate „pentru cei mai bravi şii
mai săraci învăţăcei români". (ASB, fond: Sodali, dos. 1, doc. 1, f. [l, 3).
9 ASB, fond: Sodali, dos. 5, doc. 80; Eugen Pavlescu, Meşteşug şi comerţ în.
sudul Transilvaniei, sec. XVIII-XIX, Bucureşti, 1970, p. 415.
10 „Gazeta Transilvaniei", anul XXXVIII, nr. 2, 9/21 ian. 1875, p. 3.
11
ASB, fond: Sodali, dos. 8, doc. 51, f. 3.
12

Ibidem.

Articolul 4, punctul d, prevedea „trimiterea celor mai talentaţi sodali îrl'
Adunarea generală conform
sodali români, care se decid
în acele meserii care le va
afla Adunarea generală mai necesare. Aceste ajutoare se publică prin concurs ·$i
se distribuie de către Comitet celor mai demni concurenţi". (ASB, fond: Soăali,..
dos. 1, doc. 1, f. 4).
13

străinătate spre a se califica. Spre acest scop votează
stărei casei, o sumă anumită pentru ajutorarea acelor
a merge in străinătate, pentru ca să se perfecţioneze
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dzmărie şi

croitorie de lux,

1n mîinile

meşteşugarilor saşi şi

aflate
maghiari14 ; după stagiul efectuat în
străinătate, toţi aceşti sodali desohizîndu-şi ateliere în oraşul natal urmau să pregătească alte serii de ucenici. Paralel, datorită prestigiului
de care se bucurau. făceau faţă mai uşor greutăţilor cauZ'ate <le concurenţa slrăină, întărită continuu de autorităţi prin aducerea unor meseriaşi de înaltă +Calificar e tocmai din Boemia, Austria, Germania şi Elveţia, bineînţeles in dauna elementului românesc15• In acelaşi timp tinerii
care se perfecţionau în centre industriale vestite, <:a Viena, Baris, Bruxelles, Lil>ge, Dre2ida, Leipzig, venind în +eontact cu tehnicile noi şi cu
tehnologiile avansate de prelucrare îşi cîştigau şi o cultură tehnică potrivită cu timpul de faţă"rn
Problema plecărilor în străinătate s-a pus încă din primul deceniu
de existenţă al Asociaţiunii, dar aceasta nu dispunea încă de fondurile
rieresa.re împlinirii acestui punct din Statute, iar în .al <loilea rlnd copiii
care veneau in această perioadă la Braşov erau atît de săraci, incit
ajutoarele ocazionale şi permanente primite din Transilvania17 şi vechea
Românie18 , abia puteau să acopere procurarea unui minim de veşminte
şi achitarea taxelor de şcolarizare. După 1880, situaţia materială a A:sociaţiunii îmbunătăţindu-se simţitor prin creşterea numărului de membri,
ucenici ai căror părinţi erau în măsură să le achite taxele, donaţii, cwn
este cea de 50 OOO franci aur 19, primită din partea soţilor Stroiescu, din
Basarabia, care prevedea in mod expres ca o anumi1tă sumă să fie destinată perfecţionării în străinăt:iate precum şi a sprijinului tardiv acordat de comitetul !bisericii Sf. Nicolae din Scheii Braşovului 20, pentru ca
sodalii cei mai talentaţi din parohie să poată pleca în alte ţări, se crează
cofetărie, artă tipografică şi librărie),

Din raportul Camerei de comerţ şi industrie . ••, p. 42.
Ibidem.
ie Arhiva Muzeului primei şcoli romdneşti din Şcheit Braşovului, fond: Bartolomeu Baiulescu, caiet George Filip, (în continuare vezi: Arhiva Schei . ..).
17 ASB, fond: Sodali, dos. 3, doc, 16, f. 1.
14

15

18 In urma apelurilor adresate de Asociaţlune prin intermediul presei din
vechea Românie, sosesc numeroase donaţii în bani sau haine, provenind atît de la
persoane particulare cit şi la diferite instituţii. După cum aprecia preşedintele Bartolomeu Baiulescu într-una din adunările generale, numai de la persoanele parti<:ulare din România se strînsese considerabila sumă de I 224 fl. Solidaritatea dintre
românii de pe ambele versante ale Carpaţilor, în cazul Asociaţiunii se va desfă
şu ra pe multiple planuri (vezi: Măriuca Radu, Asociaţiunea pentru sprijinirea în-

văţăcei.lor şi sodalilor români meseriaşi romdni din Braşov legiituri cu vechea
.Românie, 1869-1914), în curs de apariţie în Crisia, Oradea
ie Arhiva Schei, fond: Biserica din Cetate, Actul de fundaţiune al soţilor
Stroiescu, f. 2.
20 Comitetul bisericii
manifestă o opoziţie făţişă

sf. Nicolae, preocupat doar de propriile sale chestiuni,
în ceea ce priveşte înfiinţarea unei şcoli de meserii, de
care ar fi beneficiat în primul rînd populaţia română din Schei, sărăcită; abia cind
<:!intre membrii Comitetului vor face parte Vasile Glodariu şi Ipolit Ilassievici,
profesori la Liceul românesc din localitate şi fervenţi susţinător al Asociaţlun ll,
se va ajunge la soluţia acordării unor ajutoare în bani sodalllor din Scbei pentru
a se specializa în străinătate.
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condiţiile

îndeplinirii acestui deziderat, de care vor beneficia peste 2()
de sodali21•
Condiţia care li se ipunea tuturor celor care plecau era ca în momentul reîntoar.cerii să se stabilească în oraşul natal, să-şi deschidă ateliere
„unde vor .primi cu preferinţă învăţăcei români spre a învăţa o meserie"22. 1ntr-adevăr cei mai mulţi dintre ei se vor stabili la Braşov sau în
alte oraşe ale Transilvaniei, in acest caz braşovenii fiind ajutaţi de Asociaţiune, cu împrumuturi .cu dobînzi mici şi comenzi rpentru iconfecţio
nare de veşminte şi încălţăminte, împărţite anual în mod ~atuit .celor
mai săraci ucenici 23• O mică parte din s odali neputînd să-şi deschidă
ateliere proprii sau în perioada deosebit de grea a războiului vamal, vor
trece în România 24• .Pe bună dreptate se aprecia că: „A'Sociaţiunea noastră lucrează pentru răspîndiirea meseriilor printre românii din toate
părţile" 25 •

1n

afară de importanţa emancipării economice a românilor transil-

văneni, acest capitol din activitatea Asociaţiunii capătă noi valenţe datorită unor aspecte mai deosebite, inedite, care se desprind din bogata
cor~spondenţă purtată între sodali şi sprijinitorii lor, cum ar fi : situaţia grea în care se afla proletariatul industrial, şomajul, grevele, care
desigur că nu au lăsat indiferenţi de vreme ce le-au sesizat pe tinerii
care au v·e nit în contact cu aceste realităţi . Amintim aici şi sprijinul dire·ct adus cauzei naţionale de către sodam !români care activau la 1Pairis
în cadrul Ligii ·c ulturale, unde iprin conferinţe, broşuri tipărite, aduceau

la

cunoştinţa tuturor necesitatea
graniţelor" 26.

ca românii

ridicarea

să

continue lupta 11pînă la

Deşi intenţia noastră a tfost să prezentăm activitat ea tuturor s<><lalilor, lipsa sau dimpotrivă abundenţa unor date, ne determină să prezentăm „cazurile" cele m•a i reprezentative.
Printre primii sodall 1eare pleacă in străinătate 27 , se numără croitocul Theodor Ploscă28 şi mecanicul „de maşini mînate cu abur", Nicolae
Roncea29, care îşi prezintă activitatea în tfaţa unei comisii, însărcinată cu
studierea tuturor documentelor ;prezentate de sodalul care dorea să plece
în străinătate. Tînărul Ronicea prezintă un atestat, din care reieşea că
a lucrat ca fierar (mecanic n.n.) la „diferite maşini şi a făcut chiar examen înaintea unei comisii ministeriale pentru conducerea unei maşini
21

Vezi anexa.

22

Arhiva Schei doc, neinventariat, f. 2.
ASB, fond: Sodali, dos. 33, doc. 82 şi 52.
ASB, fond: Sodali, dos. 8, doc. 46, f. 5; dos. 10, doc. 80, f. 3.
ASB, fond: Sodali, dos. 17, doc. 105, f. 12.

23
2
'

25

26 Biblioteca Academiei R. S. România, Mss. rom., f. 153, 156, 157, apud, Şer
ban Polverejan, Activitatea secţiei din Paris a Ligii cultur ale în perioda memorandistă, în Românii din Transitvania împotriva dualismului austro-ungar (1865-1900)~
Cluj- Napoca, 1978, p. 283.
·27 Arhiva Schei, fond: Protocoale, 1886, nr. 198, şedinţa din 1/13 mai 1886.
28
29

Ibidem.
Ibidem.
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cu abur 30• Pentru obţinerea burselor necesare, comisia inaintează un memoriu la Sibiu, în care apare ca necesitate stringentă formarea de meseriaşi români capabili să înfrunte concurenţa străină: „Fiind meseriile
in genere un ram foarte insemnat al economiei naţionale şi meseriaşii
un factor puternic în oraş - de aceea Comisiunea este de părere că
trebuie să ne în cordăm toate puterile spre a răspîndi meseriile intre poporul nostru şi a face ca acelea să înflorcască" 31 •
Din scrisorile trimise de Nicolae Roncea din Belgia, răzbat greută
ţile pe care le întâmpină acesta în 'Căutarea unui loc rele muncă. După
ce trece prin Liege unde „se găsea cea mai mare fabrică de maşini" 32 ,
ajunge la Bruxelles unde 1i este imposibil să lucreze din cauză „că cele
mai multe ateliere erau închise din privinţa 1ucrătorilor" 33 . Spre deosebire de el, care avea o bursă deosebit de modestă, în această ţară a gă
sit în fabricile la care a lucrat, tineri din România, trimişi pe mai mulţi
ani la specializare pe cheltuiala statului34 .
Nicolae Roncea se va stabili la Braşov, devenind inspector industrial35 şi unul din membrii de bază ai Asociaţiunii, ca de altfel şi croitorul Theodor Ploscă, care ,,se specializase aproape un an la Viena în
!ineţele croitului"36 •
Sodalul orfan de iamîndoi păirinţii, Dumitru Tiu pleacă la Budapesta37 pentru a se specializa în meseria de cizmar. Deşi acolo se îmbolnăveşte grav, dorinţa de a munci îl îndeamnă să plece mai departe,
ajungînd pînă la Londra38, după care se stabileşte la Paris, unde se înscrie la o ~coală profesională specială pe care 10 absolveşte „cu prima
diplomă şi foarte mari laude de la maieştrii francezi şi de la membrii
şcolii acesteia" 39. Cu toate că talentul său va fi remarcat cu ocaziia unor
expoziţii, unde va primi mai multe medalii de argint, va fi nevoit să r enunţe datorită !faptului că atit el cit şi muncitorii fran:cezi din aceeaşi
branşă erau nevoiţi să şomeze mai multe luni pe an40 • Aceleaşi accente
30

Arhiva Schei, doc. neinventariat (Memoriu trimis de comisia formată din

V. Glodariu, Ip. Ilassievlcl, I. Pellgrad
Sibiu, 29 martie 1886).

şi

G. Manu, Sinodului arhidiecesan de la

31

Arhiva Schei, doc. neinventariat.
Ibidem, scrisoare trimisă de N. Roncea din Liege, datată 17 iunie 1885.
33 Arhiva Schei, doc. neinventa1·iat, scrisoare trimisă de N. Roncea din Bruxelles, datată 8 iulie 1886.
34 Ibidem.
35 Arhiva Schei, Protocoalele şedinţelor, anii 1917, 1918, 1919, nr. 229, şedinţa
din 12/25 mai 1918.
36 Arhiva Schei, Protocoalele şedinţelor, 1886, şedinţa din 8 Iulie 1886.
31
ASB, fond: Sodali, dos. 28, doc. I; scrisoare trimisă de D-tru Tiu, datată
Budapesta, aprilie 1898.
38 ASB, fond: Soda.li, dos_ 32, doc. 65, f. l; scrisoare trimisă de la Paris,
32

datată

1901.

s ASB, fond: Sodali, dos. 34, doc. 27; scrisoare trimisă de la Paris, datată 1903,
fn care îl roagă pe preşedintele Asociaţiunii să-i înrămeze diploma şi să i-o păstreze
pînă la reîntorcerea sa la Braşov.
3

•0

Ibidem.
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răzbat şi din corespondenţa sodalului tîmplar, Iancu Roncea, aflat la
Budapesta, care în pofida bunelor recomandări şi-a găsit foarte greu de
lucru „500 de lucrători fiind fără" 41 •
tn atelierul vestitului fotograf vienez, Paul Eckart, se va specializa
primul fotograf român braşovean, Traian Muşlea42 , care va primi în
acest sens o mică bursă id.în partea Asociaţiunii 43 •
Sesizînd importanţa căr~ii, deci şi a tiparului pentru ridicarea nivelului cultural al maselor, dar şi lipsa unor cadre de specialitate, în presa
braşoveană va apărea o rserie do articole în care rse arăta necesitatea
ca „ ... şi dintre români să se aplice tinerii la arta tipografică pentru că
numai aşa va putea înainta edarea de opuri, atît ştiinţifice, literare clt
şi artistice între români; şi numai aşa se pot propaga cind pe lingă indemnul zelului naţional va concurge şi interesul profesional la edarea
şi propagarea lor" 44 • Aceste apeluri călduroase se vor bucura de înţele
gerea cuvenită din partea conducerii Asociaţiunii, care se rva preocupa
permanent să trimită la specializare în străinătate şi sodali tipografi,
care prin specificul meseriei, în comparaţie cu ceilalţi meseriaşi aveau
gradul de cultură cel mai ridicat.
Nicolae Jugănaru 45 , care lucrase şi anterior ca tipograf în vecihea
Românie şi la Braşov în tipografia A Mureşianu, bun cunosicător al limbilor germană şi franceză , va pleca la specializare la Viena şi Paris, în
urma concursului publicat în „Meseriaşul român"; concomitent va fi
însărcinat de Comitetul Asociaţiunil să viziteze Exipoziţia universală organizată în anul 1889 in capitala Franţei 46 •
Raportul detaliat trimis cu această ocazie spre a fi prezentat adunării generale, dovedeşte un ascuţit spirit de l()bservaţie, ica şi via curiozitate a autorului 47• Totodată răiJbate şi admiraţia omului simpfo in faţa
noutăţilor deosebite văzute acolo, dar şi ideea, că oricine, cu puţin talcmt işi poate confecţiona singur cele mai multe objecte trebuin•c ioase,
pentru a-şi crea o amlbianţă ctt mai plăcută, realizind concomitent şi o
importantă economie48 •
Un spaţiu mai larg este acordat firesc, tipografiei, reprezentată la
expoziţie prin noutăţi de ultimă oră.
După terminarea stagiului de soda!, Nicolae Jugănaru se va stabili
mai întîi la Sinaia, devenind proprietar de tipografie49 ; în anul 1917 i1
0 ASB, fond: Sodali, dos. 33, doc. 21; scrisoare
15 febr. 1902.
42 ASB, fond: Sodali, dos. 39, doc. 21.
43
ASB, fond: Sodali, dos. 42, doc. 44 şi 45.

trimisă

de la Budapesta,

datată

44

„Gazeta Transilvaniei", anul XXXIII, nr. 6, 10 ianuarie/1 februarie 1873,

45

ASB, fond: Sodali, dos. 19, doc. 155, f. 2.

48

Ibidem.
Vezi anexa.
ASB, fond: Sodali, dos. 19, doc. 165, f. 1-8.
V. Branişte, Amintiri din închisoare, Bucureşti, 1972, p. 419.

p. 3.
47

48
49
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aflăm redactor responsabil al ziarului „Drapelul" din Lugoj, mult apreciat de directorul acestuia, Valeriu Branişte 60 •
In lipsa acestuia, aflat in închisoare, Jugănaru va continua să
scoată ziarul, „făC'înd de mai multe ori cite 2-3 luni de temniţă de stat
in ac~astă calitate pentru diferiţi articoli" 51 •
In acelaşi context il remarcăm pe sodalul tipograf, George Filip,
fiul unei văduve sărace din Şoheii Braşovului, a cărei personalitate a
fost elogiată şi de Nicolae Iorga în lucrarea O viaţă de om aşa cum a
fost. Talent de eX'Cepţie şi animat de puternica dorinţă de a pătrunde
tainele artei tipografice, lucrează ca simplu muncitor în mai multe tipografii din Viena şi MUnchen, cîştigmdu-şi singur existenţa.:i 2 (vezi
pl. LXXII-LXXIV)
La Paris, unde se stabileşte din anul 1892,53 cu un mic stipendiu primit din partea Asociaţiunii, va fi admis in urma unui concurs in anul I.
~ccţia desen al Şcolii naţionale de arte decorative pe care il alsolvă cu
calificativul „excelent"54 • Paralel, se va preocupa şi de meseria sa, participînd cu succes alături de tipografii parizieni la diferite concursuri
şi expoziţii de carteG5 •
Prin intermediul secţiei de la Paris a Ligii culturale, George Filip,
va face cunoscute eforturile depuse pentru promovarea meseriilor de
către românii transilvăneni, într-o serie de conferinţe şi broşuri tipărite56.

In citeva scrisori trimise la Braşov, George Filip va insista mai ales
e.supra ultimei !aluri din activitatea sa, concluzionind că imJbrăţişarea
meseriilor şi ridicarea gradului de bunăstare şi de cultură al românilor
din Transilvania vor „ ... ridica graniţele şi vor uni România" 57•
La expoziţia industrială deschisă la Bucureşti ~n anul 1894, unde an
fost invitaţi şi clţiva membri ai .Asociaţiunii, preşedintele Ticolae PetraPetrescu remarcă Probarul caracterelor din Imprimeria st"atului, compus şi aranjat de George Filip, tipograf din Braşov. Recunoscînd valoarea deosebi·tă a lucrării expuse, Petra-Petrescu îi trimite autorului, stabilit între timp la Bucureşti, o scriS-Oare de !felicitare şi ÎiliCurajare: „Alcest
probar, unic în felul lui, care poate servi cu drept cuvînt ca mddel tuturor tipografilor români, trădează ~apacitiatea compozitorului, care după
50
51
52

I se

Ibidem.
Ibidem.
ASB, fond: Sodali, dos. 24A, doc. 113, f. 1 (Suma de bani pentru specializare

acordă

„întrucît Filip

dă garanţia

a deveni un sodal cum

pină

acum nu avem" ;

Arhiva Schei, dos. George Filip, doc. 1, f. 1.).
53 AThiva Schei, dos. George Filip, doc. 5; scrisoare expediată din Paris, datată

13 februarie 1893.
$t Arhiva Schei, dos. George Filip, certificat de absolvire emis de :!!;cole nationale des arts decoratifs, Paris, le 25 juilles 1893; vezi şi regulamentul şi programul
cursurilor acestei şcoli în fig.
.
55 Arhiva Schei. dos. George Filip, doc. 4, f. 2.
56 Ibidem, doc. 6, f. 1; Serban Polverejan, studiul citat, p. 283.
57
Arhiva Schei., fond: George Filip, doc. 6, f. 1-2.
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cwn ştim noi a ·călătorit pe jos întreaga Austrie, Germania şi Franţa. Nu
ne îndoim ică George Filip va fi luat în considerare şi sprijinit cu atît
mai mult, cu cît aiceiastă artă a lfost pînă acum neglijată, căreia i se datorează cultura tuturor popoarelor" 58•
Intenţia lui George Filip, mărturisită încă de la Paris 59 de a deschide un institut g·r afic, se va materializa în fondarea Institutu1ui grafic „Minerva" din Bu:cureşti60 . La rîndul său, directorul George Filip va
primi cu braţele deschise pe tinerii români din Transilvania care doreau să înveţe sau să se perfecţioneze în această nobilă meseries1 •
Prin această formă de manifestare, ca şi prin înltlreaga sa activitate,
Aso'Ciaţiunea pentru sprijinirea învăţăceilor şi sodalilor români meseriaşi
din Braşov [nscrie o pagină luminoasă în lupta pentru emian~iparea economică naţiunii române din Transilvania.

ANEXA
Raportul tipografului N. Jugănaru cu privire la ce a
la Paris la Expoziţie

văzut

el

datorinţă prezentîndu-vă un scurt raport despre cele ce am
de la Paris, ce prin dărnicia d-voastră (este vorba de conducerea
Asociaţiunil, raportul fiind prezentat în cadrul uneia din Adunările generale n.n.)
mi s-a făcut cu putinţă a vedea şi a-mi face o idee despre gradul de inaintare al
diferitelor popoare din lume. Nu vă voi prezenta un .raport complet pentru că nici
mijloacele, nici timpul nu mi-a permis a-mi aduna datele necesare pentru un raport
amănunţit şi desăvîrşit. Cu toate astea mi-am dat silinţa ca prin raportul meu
deşi scurt să vă înfăţişez un tablou general despre obiectele ce-am crezut că vă vor
interesa ce deosebire.
De departe văd ridicindu-se măreţ tn spaţiu turnul Eiffel, iar de aproap«;! o
mulţime de turnuri şi turnuleţe răsar privirii înainte: sînt turnurile şi turnuleţele
pavilioanelor de la expoziţie. Cîmpul lui Marte e transformat într-un oraş atît de
variat şi frumos incit nu ştiu dacă pînă acum mai are pereche: Fel de fel de clă
diri măreţ Impodobite, grădini cu toate felurile de plante ce s-au putut aduna şi
aranja cu o deosebită măiestrie, statui măreţe, parcă aievea stau să vorbească, să
se mişte, fintîni arteziene care aruncă apă la înălţimi de necrezut: o peşteră făcută
în adins, pe laturile căreia sînt aşezate geamuri mari de sticlă prin care se văd în
deosebite despărţituri peşti de diferite soiuri apoi cascade sunătoare: toate acestea
fac parte din improvizatul oraş de pe cimpul lui Marte. Turnul Eiffel în forma in
care l-aţi văzut desigur zugăvit pe hîriie, stă semeţ arătînd lumei privitoare, pînă
unde se poate înălţa omul cu arta şi cu ştiinţa lucrărilor sale.
ln expoziţie am intrat cu gîndul să iau seamă şi să îndemn tot ce va fi de
interes deosebit pentru noi; seamă am luat deşi mi-a fost cam greu să ţiu rîndul,
dar să notez tot mi-a fost peste putinţă, căci ar fi trebuit să stau luni de zile şi să

lmi împlinesc o

văzut

la

Expoziţia

ASB, fond: Sodali, dos. 24A, doc. 613, f. 1-2.
Arhiva Schei, fond: George Filip, doc. 3 şi 5.
eo „Minerva", I, nr. 181, 1909, p. 1.
61 Ibidem.
Ml

59
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far un catalo~ negrăit de mare.
Am vizitat expoziţia o săptămînă de-a rîndul şi mi-am notat ceea ce am crezut
mai neapărat de lipsă.
Expuneri din partea micilor industriaşi şi muncitori co toată stăruinţa ce
mi-am pus nu nm găsit; pe fiecare maşină, pe !iecare haină pusă şi chiar pe fiecare
CJZm,) se cetea firma cutărui fabricant, firma cutărei firme mari capitaliste.
Locuinţe omeneşti erau felurite peşteri în care locuiau sălbaticii, locuinţe pe
bălţi înjghebate de sălbatici mai civilizaţi, colibe din lemn, de ştuf şi de paie în
forme ro1undc şi pătrate, clădiri moderne numai de zid erau destule. Ca material
bun a se întrebuinţa la clădirile de azi am văzut. petl'ii mărunte amestecate în
ciment şi turnate în formă de table subţiri de ardezia boltite şi pentru podele
asemenea cără mizi găurile, am mai văzut carton (mucava) smolit, ce se poate
intrebuinta la construcţii de case transportabile (ce se mută dintr-un loc în altul).
1~cmenea numai din lemn cu pere\,ii şi plafonul tapetate cu rogojini de papură
ori de p·1ic, am văzut că se pot înjgheba locuinţe.
Acoperi:imîntul se poate face din pietriş cu ţiment turnat în formă de boltă
din bucăţi de mucava smolită şi garnisită cu pietricele, apoi din trestie, din ardezie,
sau din scoarţe de arbori şi din table subţiri de !ier, de ţinc ori de aramă, zidarul
si tîmplarul singur poate să-şi facă o locuinţă comodă, ulegînd materialul cel mai
bun şi cel mal economic.
Ca mobile pentru case am văzut: şifoniere din deosebite soiuri din lemne, cu
părţil e lnterale din table de lemn ornate cu diferite figuri dreptunghiulare şi in
alte forme, partea de deasupra din bucăţi lipite. Mese dintr-o bucată, mese din
piatră naturală artificială (pietricele în ciment turnate). Paturi fel de fel: paturi
ele lemn igienice cu fundul de sîrmă împletită dublu, paturi de fier strîngătoare
('U resorturi, paturi de pînză suspendate cu scripet, paturi de nuc dintr-o bucată şi
nitele obişnuite astăzi. Scaune în formă de jeţ, ori de fotoliu împletite cu nuiele şi
lrestie, scaune de pînză cu picioarele din lemn cu partea pentru şedere din piele.
Timplarul şi aproape orice om singur îşi poate face azi mobile şi locuinţa trebuinc10•[1. Ca ornamente pentru case am văzut lucrări de olărie anume: un şarpe lucrat
din pămînt, farfurii mari lustruite şi pe margini garnituri tot din păroint adică:
~coici, frunze, lipitori, etc. Mal departe vedeai broaşte, capete de boi, oale cu .flori,
ulcioare în formă de raţe, de peşti şi altele. Farfurii lucrate tot de olar în formă
de frunză de ştejar cu şireturi şi flori, patm flori tot din pămînt, lucrate, una
liog1\ alta, puse în ramă pentru podoabă casei, şerpi, rlivane pentru nori, o oală
avînd ca podoabă 4 prepeliţe vtnate şi legate cu sfoară de pămint de gîtul oalei
borcane avind pe ele ramuri pline cu mere şi pere, un rac gigantic tot din pămînt
şl alte figuri şi forme. E peste putinţă a descrie toate figurile de pămint lucrate
artistic. olarul singur i'ii poate face podoabele casei şi vasele trebuincioase.
Ca obiecte de îmbrăcăminte erau expuse haine bărbăteşti şi femeieşti in formelt> obişnuite de astăzi, din stofe cunoscute, lucrate insă foarte artistic.
Croitorul bărbătesc şi-a arătat dibăcia sa prin a coase haină fără ca să se
o!Jserve cusătura. Ca haine pentru ţărani erau cojoace din piele de oaie împodobiîe
cu lină colorată lucrate cu mare dibăcie, din bucăţi mari ori din pietre mici nenumărate, haine de piele pentru vară, haine de postav.
Ca obiecte de încălţăminte erau cizme şi ghete făcute din diferite soiuri de
piei, forma nu esie necunoscută: cizme cu cărinbul şi căputa dintr-o bucală, cu o
~ingură talpă cu clilcîiul lat. cusute şi prise în cuie de lemn; pentru iarnă am observat cizme pe al căror talpă şi călcil erau cuie de fier cu vjrful puţin afară. Astfel
tă se poate umbla pe gheată cu ele la fel ca pe tărină; pentru vară erau pantofi
bărbăteşti şi de damă incheaţi deasupra cu şireturi ori cu încheietură mecanică,
colora\i şi negrii; cizme de damă elegant lucrate, cu cărîmbul tăiat de-a lungul
prin mijloc, pe o parte a carîmbului erau nasturi, iar pe alta găurele pentru înrheiat, astfel dama se poate încălţa cu cea mai mare uşurinţă.
Am mai observat că erau şi papuci de lemn, adică saboţi, cum U numesc
francezii, care de asemenea se pot întrebuinţa ca lncălţăminte. Pălării erau: moi
rotunde i;i cilindrice felurite, o ~ormă nouă n-am avut de observat; pălării de paie
23 - Studii

şi

comunlclirl, V -Vl.
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erau destule insă foarte frumos împletite. Pinzărie era ln fel de fel de ţesături pentru cămăşi, ştergare şi haine naţionale, pinze ţesute des şi unse cu un material,
care împiedică de-a pătrunde ploaia; otgoane mari de cinepă afUmate pentru corăbii; apoi fel de fel de covoare şi scoarţe din lină. Corturi poligonale de pinză
(cu mal multe laturi) un băţ in mijloc aproape de virful căruia sint 8 beţe ca de
cortel întinse, o masă in jurul parului şi pe lingă masă scaune de pinză.
Pielării ori piei lucrate erau foarte multe şi foarte mari, fel de fel de grosimi, fel de fel de văpseli; ca obiecte lucrate din piele am observat: hamuri, şele,
curele, şerpare, rechizite pentru armată. Am observat aci un geamantan îmbrăcat
cu piele al cărui capac deschizindu-se forma un pat de dormit. Blănării din toate
ţările, piei de urs alb şi negru erau foarte mari cu capul împăiat, infăţişind de la
blana celui mai mare animal, pină la blana celui mai mic, erau prelucrate acolo
cu mare pricepere.
Lemnării erau din toate soiurile: am văzut tulpini din arbori pietrificate,
care după socotinţa mea, cred că sînt mai durabile decit orice piatră naturală.
Bănci făcute din lemn, cadre sculptate în lemn şi tot soiul de instrumente şi construcţiuni, parchete din pavagiu erau expuse.
Braţe artificiale şi scări circulare de urcat la etaj am mai văzut lucrate numai din lemn.
Ca obiecte din fierărie erau expuse: căruţe ferecate, modele noi din trăsuri,
roate pentru căruţe de peste 2 m înălţime, cu raful de 3 degete de gros, roate cu
spiţe din lemn insă foarte subţiri, potcoave pentru cal cu totul rotunde şi erau
şi potcoave tăiate însă cu şirofele prinse in potcoave şi potcoave cu gumi-elastic,
potcoave cu 8 şirofe şi potcoave rotunde şi in mijloc umplute cu papură; juguri
pentru cai lucrate din fier şi alte mărunţişuri din ramura făurăriei erau bine şi
frumos lucrate. Ceva deosebit la măiestria fierarului am văzut un ceasornic pe
picioare făcut tot din fier la care mecanismul era din alamă, ceasornicul umbla:
nu-mi uit a-mi nota, că acest ceasornic era de observat în secţiunea României,
cuptoare de campanie de fier, cărămizi etc.
Tipografia era reprezentată prin toate aparatele el, maşini care funcţionau

in expoziţiune şi tipăreau jurnale pe ambele părţi dintr-odată; erau expuse forme
gata de tipărit, compoziţiuni din linii tabelarice, lucrări cu ornamente şl in titluri,
cărţi foarte bine lucrate văzîndu-se pagini întregi cu rînduri finite cu cuvinte
intregi, lucrări în color! foarte frumoase, acestea atrăgeau mai mult atenţiunea
specialiştilor.

Desemnuri, plastonografice, hortografice, gravuri ln ţlncografie (gravuri, ca:
timbre, mape, mărci etc.). Legătoria de cărţt. Aici am văzut registre cam de 3050 cm de groase şi lungi de 1 m. La toate 4 colţurile avea fier la scoarţe, păreţii
împodobiţi cu ornamente lucrate din fier, asemenea cărţi erau legate şi cu alamă,
alama sau ferul era prins de piele cu miel ţinte, precum şi cărţi încuiate cu lăcat.
Turnătoria de litere Aici erau depuse din toate caracterele de litere, intre
care şi o invenţiune nouă, un nou sistem de litere, cu care se poate culege mai
repede şi mai lesne se poate face corectura, literele sint turnate astfel ca culegă
torul să nu mai aibă lipsă a pune spaţia cerută înaintea interpuncţiunei şi variază
ln grosime toate Uterele; cu aceste litere se poate ciştiga cu mult mai mult timp
la cules decit cu acele obişnuite pînă acum şi literele de titluri sînt foarte avantajoase.
Agricultura era expusă tn mai multe locuri cu tot ce se poate produce
pămintul, unelte de muncă erau fel de fel, iarăşi destul de multe, parte din cele
cunoscute perfecţionate şi parte născocite din nou.
Erau maşini instalate, care funcţionau pe loc, precum: maşini de fabricat
hirtie, maşini de fabricat ciucalată, bomboane liqeururl etc., etc., aşa că vizitatorii expoziţiunii aveau de gustat băuturi proaspete şi prăjituri de multe soiuri
calde.
Erau expuse şi albine in clţiva stupi după sistem nou, care lucrau acolo.
Animale domestice, de o frumoasă rasă ln coteţe higienice. Mai era o maşină, care prin căldura ce producea făcea să clocească ouălele şi să se scoată pul
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din ele. Din privireJ acestei părţi expuse scot lnchelerea, cli omul prin lntrebuin-

pămlntul şi tot solul de animale să fie
astăzi.
Ca obiecte de fnvăţămtnt erau planuri şl modele de şcoli şi o mulţime de
material considerabil lmbunătăţi şi adăugat pentru dezvelirea cunoştinţelor. Era
clasă fn care pe nişte bănci sistem nou,
număr de elevi făcuţi din lemn.
Fiecare avea o tăbliţă 1n mină şi arătau profesorului, care sta pe catedră, faţa pe
ţarea

unor mJjloace chibzuite poate face

mult mai folositoare decit slnt

o

un

care desenase un triungbi

Interesează

de

tnvăţămlnt.

şi

vederea acestei clase a folosit foarte mult celor ce se

ln s!îrşit cam aceasta am găsit cu cale să notez din mulţimea obiectelor expuse. Nu doară că celelalte nu meritau a fi !nsemnate, dar am crezut să mă interesez mai mult de aceea ce se atinge de adăpostul, tmbrăcămlntea, hrana şl
cultura omului.
Impresia ce ml-a lăsat vizitarea expoziţiei este din cele mal bune.
Celor care ar voi să fle impresionaţi ca mine, dacă ar mal ţine expoziţia, nu
le-aş putea zice decit: „Mergeţi şi o vizitaţi".
N. Jugdnaru

tipograf.
Arlll11e!e 81atultd Braşov, Fond: Aaoctaţtunea pentru sprijinirea fnv4ţ4cellor ţi aodalllor

romclnl meserta1I din Bra,ov, dos. 19, doc. 16',

a f.

23'

https://biblioteca-digitala.ro

VIAŢA ISTORICA
ŞI CULTURA NEAMULUI ROMANESC

lN OPERA LUI ALOISIE L. TAUTU
VASILE

VETIŞA NU

L-am intilnit pentru prima dată la Roma, în toamna anului 1978,
aplecat cu osîrdie de cronicar asupra aceloraşi idei şi gînduri menite să
descopere afirmarea şi continuitatea istoriei şi civilizaţiei noastre în
sfera culturii europene, in secolele IV-V e.n., pînă aproape de secolvl
X, perioadă pe care prin argumentele lor seditioase, contestatarii noş
tri încercau s-o explice in mod arbitrar. Aloisie Tăutu reconstituie
tumultuoasa noastră viaţă istorică de legătură continuă cu spiritualitatea apuseană în sec.olul IV-V, prin activitatea unui Niceta Remesianul
tn teritoriul D aciei, după r etrager ea aure liană, şi odată cu apa riţia po~
poarelor migratoare ~n cuprinsul acestui teritoriu. Prin activitatea lui
Nketa, acest „episcop al D acilor", cum l-a numit Pârvan, s-a intensificat increştinarca daco-romanilor de la nordul Dunării intr-un moment
de seamă al vieţuirii noastre istorie<!.
Din perspectiva aceloraşi preocupări istorice şi cultvrale luminează
Al. Tăutu citeva episoade din viaţa lui Inochentie Micu-Klein,, testa~
mentul şi moartea sa survenită în „exilul" său la Roma, în 1768. Să
adăugăm la aceste preocupări pe cele care ne relevă documentar vechimea românilor din Ţara Oaşului şi problemele pe care le-a pus Unirea
cu Roma în cursul istoriei româneşti, aşa după cum vom vedea. Să consemnăm însă itinerariul biogr~ic al distinsului autor de care ne ocupăm.
Aloisic Tăutu s-a născut la 23 septembrie 1895 în cătunul Ş ei·
meş (Mătăsari) din comuna Terebcşti, judeţul Satu-Mare, după cum ne
informează un biogrcU aL său , prof. Petru Tocănel. La virsta de 4 ani a
răm as orfan de tată, şi ca şi mulţi copii de sat, a cunoscut îngrijirea
plină tle simţire românească a mamei. După terminarea daselor primare
la îndemnul preotului din CraidoroJţ, Constantin Lucaciu, fratele ma-,
relni luptător Vasile Lucaciu, „Leul de la Şişşti", este trimis la liceul
,,Samuil Vulcan", din Beiuş, în care s-au format atîţia fii de seamă ai
naţiunii române. Copilul ieşit din ţărănime a dat dovadă de m are sîrguinţă în ale învăţăturH, fapt pentru care de la 1907 pină la 1915 a fosb
bursier al fondului „Mihail Pavel". Atrăgind atenţia profesorilor săi
prin interesul manifestat pentru studii, episcopul Dcmetriu Radu îl tri..1
mite după absolvirea liceului la Roma pentru studii filozofice şi teolo..;
gice la Colegiul „Propaganda Fide", acolo unde cu veacuri în urmă;
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ajunseră şi

corifeii „Şcolii Ardelene". Războiul l-a obligat să se întoarcă
în toamna anului 1915, se înscrie la Universitatea din Viena,
1a institutul „Ştefaneu". Vacanţ€le şi le petrece la Oradea în mijlocul
cunoscuţilor săi. Era ~ncă 5tudent, la 1 decembrie 1918, cind este desemnat ca delegat al comunei sale de reşedinţă, Valea Vinului, la Marea Adunare de la Alba-Iulia, care a consfinţit pentru totdeauna actul
întregirii noastre naţionale.
In anul 1919 este trimis din nou la Roma, unde-şi pregăteşte doctoratul, pe care 11 susţine la 28 iunie 1921, la Ateneul Urbanian de „propaganda Fide", cu teza: Niceta RemesUz.nul, aPostolul Românilor. Drept
urmare la 5 iunie este prezentat Papei Benedict al XV-lea care apreciază ~eocupările sale deos-ebite. Să reţinem faptul că în această perioadă se pun temeiurile Şcolii Române din Roma, condusă de iluminatul
Vasile Pârvan, ginditorul care, în lucrarea sa, Contribuţii epigrafice La
istoria creştinismului daco-roman, apărută în 1911, işi fixase atenţia asupra activităţii lui Niceta Remeslanul la nordul Dunărll.
Intors 'î n ţară, AL Tăutu este numit profesor de religie şi limba
latină la liceul de fete „Mihiai Pavel" din Beiuş , desfăşurînd o bogată
activitate didactică de educaţie spirituală şi naţională a tineretului. In
1922, clnd va lua fiinţă noua Academic de Teologie din Oradea, Al.
Tăutu va ifi numit ca pr'ofesor în 'Cadrul acesteia şi la liceul de fete „Oltea Doamna". Organizează coruri în şcoli şi în licee, în oraşul de pe Crişuri şi în satele din jur, susţinut de profesorul său, maestru Francisc
Hubic. Lărgindu-şi aria activităţii sale în sfera publicisticii, înfiinţează
la Oradea organul bilunar „Vestitorul", prin care menţine trează şi activă conştiinţa de neam în anii imediat după Unirea Cea Mare. Cînd se
va scrie istoria acestei publicaţii se va vedea rolul pe care l~ îndeplinit
în direcţia consolidării vieţii noastre naţionale, prin fondatorul ei. Urmează perioada de căutări în problemele ce fundamentează legătura
noastră cu Roma şi cu întreaga cultură apuseană, prin lucrări de sine
stătătoare, elaborate în perioada 1929-1932, alături de numeroase tNlduceri din autori francezi. De anii celui de al patrulea deiceniu se leagă
şi activitatea M. AL Tăutu la Capitlul catedral, apoi aceea de director
general al A.G.R.U.-lui (Asociaţia Generală a Românilor Uniţi), între
1934-1937, susţinută de Buletinul A.G.R.U. pe care l-a înfiinţat, şi tot
în cadrul aceleaşi Asociaţii ia înfiinţat „Asociaţia Studenţilor Români
Uniţi (A.S.T.R.U.), cu filiale în centrele Universitare din Cluj, Oradea
acasă, şi

şi Bucureşti.

In 1937 este trimis din nou la Roma, unde i se încredinţează nobila

muncă de culegere a întregii corespondenţe papale de lia lnceput. In

acest scop are acces la Arhivele Vaticanului, pe care le cercetează asiduu, publlclnd 15 tomuri de documente cu referinţă la popoarele de rit
oriental, din nordul Europei pină în Egipt, însoţite de introduceri docte,
de note critice, indice de materie, de locuri şi de persoane, ajung1nd
p!nă la anul 1431. O muncă mi,găloasă, de incontestabilă valoare, nu
numai documentară, ci mai ales de cunoaştere a legăturilor diferitelor
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popoare cu Roma. Aici, la Roma, a îndeplinit :funcţia de Consilier eclesiastic al Ambasadei Române pe lingă Sf. Scaun, futre anii 1937-1947,
intemeind societăţi de cultură şi corale cu caracter românesc, a înfiinţat revistele „Sufletul românesc" şi „Bună Vestire" în cuprinsul cărora
publică studii şi articole despre spiritualitatea românească, despre
începuturile ei etc.
Itinerarul biografic al M. Al. Tăutu e mult mai amplu. El incepe cu
anii de formaţie în şcolile de lumină ale Ardealului, adevărate focare de
cultură naţiona lă. Consecvent pe linia înaintemergătorilor săi, cei care
au dat o configuraţie de simbol înaltului crez naţional, S. Mi'Cu, P. Maior şi Gh. Şincai, în alt veac, Al. Tăutu, dezvăluie temeiurile unei
spiritualităţi de două ori milenară, adînceşte adevărurile ei în faţa altor
civilizaţii, pentru a regăsi în dependenţa aceasta linia axială a culturii
noastre, trectnd prin lumea romană şi alăturată ei. Această t&merară încercare, la mijlocul secolului XX, nu l-a îndepărtat pe Al. Tăutu de
ideea originară, plăsmuitoare, geto-<lacă, urmărită 'în alcătuirea acelei
sinteze vitale daco-romane şi în proporţiile ei fireşti. Exegeza ulterioară
îndreptată asupra vieţii şi rodnicei activităţi a M. Al. Tăutu în teritoriile uitate ale istoriei şi culturii româneşti trebuie să ţină seama în demersurile ei de conexiunea şi intenţia finală a operei acestuia, operă
care abia începe să fie cunoscută.
In interesul său pentru descoperirea celor dintîi „fontâne" despre
istoria şi civilizaţia românilor, enciclopedicul şi vizionarul Haşdeu gă
sea faptul că înălţarea noastră ca neam cu legi şi datini străvechi nu
se datorează altora, ci înţelepţilor acestui pă.mînt . Către s:t'irşitul veacului trecut, cu mîndria firească a celui care prin cugetul său pătrunsese
dincolo de ceea ce era cunoscut şi adunase mărturii pe care numai mintea sa căutătoare de adevăr le putea găsi, el scria: „In anul acesta 1896,
ungurii serbează jubileul lor de 1 OOO de ani, de cind Arpad deveni stă
pîn al Panoniei. Un jubileu avem şi noi, românii, tot în anul acesta 1896,
un jubileu nu de 1 OOO de ani, ci de 1 500 de ani, ... un jubileu de răs
pfadirea civili~ţiunii. Sint acum 1 500 de ani, continua Haşdeu, la anul
396 după Crist, sintul Nichita, romO/on din Dacia şi episcop al Daciei,
după ce propagase cultura creştină printre huni, a făcut o călătorie la
străbuna Romă, pentru ca pe malurile Tibrului să salute Columna lui
Traian în numele Daciei. Este un jubileu mai lung işi mai frumos decît
jubileul lui Arpad. Acestui jubileu 21 Daco-românului sîntul Nichita,
civilizatorul hunilor, un far de lumină în mijlocul barbariei, îi închin
eu lucrarea pe care o prezint acum Academiei Române" 1• Acestea sint
rîndurile lui Haşdeu despre Nichita Remesianul, pe care-l numeşte pen1
B. P. Haşdeu, Românii bănăţeni din punct de vedere al conservatismului
dialectal şi teritorial, Bucureşti. 1896, p. 1.
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tru străduinţele lui spirituale, „sîntul Nichita" şi ;,daco-român". Peste
aproape trei sferturi de veac, într-o imagine contradictorie şi ambiguă,
uitîndu-se sau treicîndu-se mult prea uşor peste şirul mărturiilor trecute s-a scris că „nu există nici o dovadă certă a existenţei unor „misionari" care să fi predicat dacilor şi daco-romanil0r. noua religie" (creş
tinismul n.ns.), dar se adaugă imediat fraza, „fapt este că ea pă
trunde printre ci" 2• Cum? P·rin cine? Cu ce rezultate? - iată întrebări
la care nu s-a dat un răspuns în astfel de lucrări. Este un merit al M. Al.
Tăulu că, după Pârvan, în lumina cercetării istorice de profunzime a
dezvăluit însemnătatea programatică a activităţii lui Niceta Rernesianul
la nordul Dunării, pentru răspîndirea noi învăţăturii printre autohtoni.
S-a dovedit astfel .că, după acelaşi Pârvan, capitolul acesta nu se încheiase, despre modul în care Niceta Remesianul a trăit şi a activ.at
printre daco-romani.
Folosindu-se de o metodologie proprie, M. Al. Tăutu epuizează sursele şi referinţele despre Niccta Remesianul pentru · .a ajunge la disocierea unor puncte ide v·edere în această direcţie şi la o înţelegere proprie,
pentru a restabili momentele de legătură ale epocii cu „apostolatul" acestuia „printre români" 3, şi pentru „a rectifica parţial oonduziile stabiliteM cu privire la acelaşi „apostoliat". Astfel de idei, exprimate încă în
1924, s-au îmbogăţit ulterior, prin vastul material infor mativ cules şi
interpretat cu multă pătrundere de către Al. Tăutu şi prin traducerile sale d in opera lui Niceta Remcsianul.
Urmărind, deci, prezenţa lui Niceta Remesianul in istoriografia noastră, Al. Tăutu observa că la „noi s-a scris puţin despre ·s f. Nichita
·Remesianul; bine, şi mai puţin" 5 . Răstălmăcirile n-.au întîrzi.at să apară,
prin scrierea unui Josef Fekete, între icei dintîi, pe la 1750, vădind, pe
lingă o „completă neorientare geografică în împărţirea provin.cFlor dunăreneM, concluzii eronate în legă tură cu teritoriile în care· a activat
Niceta Remesianul. Izvoarele de care s-a folosit Şinoai, în Cronica, din
sf. Paulin de Nola şi Ghenadie de Marsilia, atestă o bună înţelegere,
reuşind să deosebească, în mod dar, ca şi J. Fek:'ete; de altfel, intre „sf.
Nichita al nostru şi între Nichjta Gotul şi martirul de pe vremea lui
Atanaric'' 7• P. Maior, într-o „filozofie proprie" . încearcă să plasez~ increştinarea r omânilor mult în urmă, pe vreniea lui Traian. Au urmat şi
confuziile despre cei doi, despre sf. Nichita Remesianul şi Nichita Gotul, confuzii evidente la Şaguna, şi accentuate la un Filaret Scriban,
Constantin Erbiceanu. Nu tot aşa s-a întîmplat cu cercetările lui Ghe2

3

I storia poporului român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 98.
Aloisie Ludovic Tăutu, Opere, vol. I. Istorice, Tipografia P.U.G. Roma, 1975,

p. 39.
Ibidem, p. 44.
Ibidem, p. 36.
c Ibidem.
7
Ibidem, p. 37.
4
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rasim Tîmuş, G. N. Ionescu, N. Dobrescu şi alţii, care au făcut distincţia·
clară între sf. Nichita Remesianul şi Nichita Gatul.
Cu lucrarea lui Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinis
mului daco-roman (1911), începe o fază nouă în cunoaşterea vieţii şi activităţii lui Niceta Remesianul, întrucit gînditorul român „cercetează
amănunţit mărturia inscripţiilor şi izvoarelor literare, precum şi terminologia creştină" 8 . Admiţînd această interpretare, Al. Tăutu îi aduce
cîteva rectificări în ceea ce priveşte admiterea de către Pârvan a unui
apostolat al lui Niceta în stînga Dunării şi în stabilirea acestui .apostolat, aVÎnd în vedere împrejurările de atunci. situaţia din aceste regiuni
expuse invaziei permanente a barbarilor, după cum terminologia creş
tină, la care se referă Pârvan, trebuie înţeleasă în ,,unitatea limbii noastre (şi în nord şi in sud, n.ns.) înainte de separarea pricinuită de invaziunea slavilor" 9• Oricum, consideră acelaşi autor, „după Pârvan nu s-a
scris nimic mai de seamă despre originc>a creştinismului la români" 10 şi
cu privire la Niceta Remesianul.
Al. Tău tu a a dus în faţa contemporanilor săi cele mai autorizate izvoare şi informaţii despre „marele apostol al dacilor" 11 , între care
cele pe care ni le oferă prietenul lui Niceta, Paulin de Nola, care-i dedică două poezii, inspirate din „desele lor intîlniri" între anii 399 şi 402.
Intr-una din acestea, Paulin este cu gindul alături de Niceta, însoţindu-l
pînă în patria sa, Dacia. („Ibis Arctoos procul usque Dacos"). Un alt
izvor despre viaţa lui Niceta ni-l oferă Ghenadic, scriitor bisericesc din
Marsilia, care ne dă ştiri şi despre cele cinci cărţi ale lui Niceta Remesianul.
Desigur, Al. Tăutu nu trece peste cerce tările lui A. E. Burn,
care întocmise ediţia princ0ps a operelor lui Niceta Remcsianul, în 1905,
apoi cele aparţinînd lui J. Zeiller, in Les origines chretiennes, şi ale altora. Şi totu..5i, Al. Tăutu a deschis o perspectivă nouă asupra lui
Niceta Rcmesianul, urmărind activitatea acestuia în virtutea unor condiţii proprii neamului get-o-clac, de deschidere spre alte civilizaţii ale
lumii şi spre valorile lor fundamentale, atît de apropiate felului său de
viaţă în raport cu cel latin, apusean. Niceta Rcmesianul, acest episcop
misionar al Dacilor „cum îl numeşte Al. Tăutu, întrupează în aspiraţiile sale înălţătoare acel mod statornic de viaţă al d acilor, puternici
în credinţa lor legată de obîrşii .şi de locurile în care trăiau. Cînd Al.
Tăutu subliniază că Niceta Remesianul a răspîndit învăţătura sa cea
nouă printre Bessi, Schiţi, Geţii -şi Dacii celor două Dacii din dreapta
Dunării, el apelează la descrierile lui Paulin, şi scoţînd I.a lumină ideea
străvechimii noastre pe aceste locuri, conchide că „aceste descrieri se
s Ibidem, p. 44.
9 Ibidem, p. 50.
10
11

Ibidem, p. 51.
Idem, Izvoarele de min a fntii despre sf. Nichita Remesianul ln 'op. cit„

p, 53.
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potrivesc de minune regiunilor noastre muntoase ale Daciei. Parcă vezi
figurile dacilor cu păr lung şi bogat ce le cade de sub căciulă înaltă,
cum se văd şi monumentele române, pe arcul lui Constantin în Roma
etc., bogaţi în boi şi in oi" 12• Pe altă parte s-au putut înfăptui legături
trainice cu noile idei ale vremii, deoarece, arată acelaşi auoor, „Paulin
era în corespondenţă şi prietenie cu cei mai distinşi bărbaţi şi scriitori
.ai Bisericii Apusene de atunJCi: sf. Jeronim, sf. Ambrosie şi sf. Augustin.
Iată in ce societate de prietenie era apostol ul nostru, căruia ii datorăm
noi creştinismul nostru .. .13.
lnvăţăturile lui Niceta Riemesianul au determinat formarea unor atitudini sufleteşti noi la popoarele din Peninsula Haemusului (Balcanică),
ducind la stabilitatea elementului autohton. Cu acest sentiment ne introduce Al. Tăutu în ideea că în urma unor perfaceri necontenite
s-a consolidat un sistem al acţiunii în viaţa popoarelor de la Dunăre.
De fapt, arată el, „Bessi, Hunii şi Goţii au pierit, dar Daco-Romanii au
rămas, închegaţi într-o dirză unitate prin creştinismul roman. Sint Românii de astăzi" 14 • Stabilind acest adevăr, Al. Tăutu îl trece prin cea
mai riguroasă analiză isoorică care porneşte de la informaţiile vremii, de
la configuraţia etnico-geografică a teritoriului unde a activat Niceta Remesianul, de la orientarea tot mai pronunţată a provinciilor Dacia şi
Mesia Superioară spre apus şi, consecinţa firească a acestei orientări,
s-a putut constata că limba latină cea vulgară, populară, cum arată şi
Pârvan, era cunoscută aici, îndreptăţind ideea permanentei comunicări
şi legături cu valorile de cultură ale latinităţii, chiar şi în sfera vieţii
r eligioase. Exista aşadar, o continuitate în legăturile noastre cu Roma,
după retragerea aureliană şi, în al doilea rînd, misionarismul creştin
între daco-romanii de la Dunăre nu putea fi numai de provenienţă greacă,
prin Bizanţ.
Cu fiecare argument adus şi cu fiecare dată istorică confruntată cu
părerile şi opiniile despre activitatea lui Niccta Remesia nul între dacoromanii de la Dunăre, Al. Tăutu întăreşte ideea conlucrărll civilizaţiei romane cu cea autohtonă, întîlnită aici de cuceritori. Prefacerile
au fost substanţiale, dar ele s-au altoit pe trunchiul existent aici, fapt
pentru care procesul romanizării n-a însemnat o dislocare, ci o permanentă consolidare a formelor de viaţă perpetuate de localnici. tncreşti
n.area a intensificat noua formă de organizare şi stabilitatea ei. Fenomenul acesta ţine de întreaga perioadă de timp în care Niceta Remesianul a propagat noua învăţătură. Terenul părea să fie pregătit, căci
spune Al. Tăutu, încă „pe vremea imperiului roman, înainte de invazia slavilor în părţile balcano-dunărene, toate provinciile traversate
de Dunăre, de la Panonia pină la Schitia Mării Negre, erau profund romanizate şi locuite de populaţia tracă care vorbea latina vulgară. Aceasta
•2
1'
14

Idem, Cine a fost sf. Niceta Remesianul, in op. cit„ p. 33.
Ibidem, p. 32.
Ibidem, p. 34.
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era situaţia şi in peninsula Balcanică, pînă la hotarele etnice ale albanezilor şi grecilor. In provinciile riverane Mării Negre, ca Schiţia Minoră, pătrunsese şi grecii, dar populaţia locală era billnquă" 15 • A biruit,
desigur, aceea învăţătură care a -corespuns mai mult prin aspiraţiile ei
băştinaşilor. Incercările greceşti n-au liipsit, iar creştinismul oriental, primit şi de la Ulfila încreştinatorul Goţilor, n-a prevalat asupra celui roman în provinciile balcano-<iunărene, cel puţin pînă la 1ncreştinarea bulgarilor, la 866, cînd aceştia trec sub directa orientare a Bizanţului. Inclinaţii asemănătoare, arată Al. Tăutu, pot fi observate mai tîrziu şi
la unguri, care „au aV1.1t tentaţii şi tendinţe bizantine la inceput, pînă
cînd marele lor rege, născut din mamă orientală-ortodoxă, pdmind coroană şi de la împăratul bizantin Mihai Dukas şi de la papa Silvestru I,
s-a incorporat definitiv Bisericii Romane" 16 •
Astfel de oSiCilării au existat în permanenţă chiar la ultimele popoare migratoare, cum e cazul ungurilor, situaţie e~plicabilă prin faptul că tocmai aceste popoare erau in conjuncturi nu tocmai prielnice,
care le impuneau o organizare pe plan social. Referindu-ne numai la
acest exemplu se poate constata că increştinarea noastră era un fapt
împlinit cînd alte popoare nu conteneau să se reverse în căutare de aşe
zări şi de stabitate. Ce a urmat pentru aceste popoare se ştie, mtrucît
au intrat şi ele in marele proces al încreştinării, obţinînd un nou statut
de existenţă care izvora, cu toate prerogativele lui, din legătura cu Roma
şi cu civilizaţia apusului.
Al. Tăutu subliniază de nenumărate ori astfel de interferenţe tn
viaţa religioasă şi administrativă a diferitelor popoare din zona munţilor Haemusului, pentru care, „din punct de vedere geografic, Dunărea
n....a constituit niciodată o linie demarcaţională irolatoare" 17• E un punct
de vedere pe care l-au dezvoltat strălucit şi marii noştri geografi, G.
Vâlsan, S. Mehedinţi, şi alţii, <:are arătau că pentru noi Dunărea n-a fost
un hotar. Continua legătură între regiunile aflate de o parte şi de alta
a Dunării s-a menţinut multă vreme. „Bulgarii, arăta Al. Tăutu, au
stăpînit pînă tîrziu regiuni dincolo de Dunăre ... Ioniţă Asan regele româno-bulgar, pe la 1200 se certa cu regele ungur Emeric pentru regiunea Severino-timişan-hunedoreană, pe care zicea că-i erau strămoş~ti
de pe vremea împăraţilor primului imperiu bulgar. Chiar ungurii, ara tă
in continuare acelaşi autor, nu ţineau seamă de Dunărea ca frontieră
despărţitoare ... Episcopiile de la Calocea şi Vesprim totdeauna au avut,
pînă tirziu protopopiate (archidiaconate) şi dincolo de Dunăre. O situaţie care reprezenta fragmentar pe cea de pe vremea romanilor, cînd regiunea centro-dunăreană şi balcano-dunăreană formau un corp compact
romanizat" 18• In acest spaţiu de popoare aflate în continuă mişcare şi
l!I
18
17

18

Irlem. Niceta Remesianul ori Nichita Remesianul, tn op. cit., p. 108
Ibidem, p. 109.
Ibidem, p. 109.
Ibidem.
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nevoie de organizare, Al. Tăutu, consideră că poporul daco-.roman,
în ciuda năvălirilor şi a stăpînirii slave, şi-a păstrat un mod ele viaţă
specific, incît Niceta Remesianul a practicat aici chiar „un rit propriu
daco-roman; în limba latină, dar cu amestec de elemente orientale, bizantine de vieţi. In ori.ce caz, conchide acelaşi autor, activitatea unui
apostol de limbă latină ca Niceta într-o populaţie de limba daco-latină
de-a dreapta şi de-a stînga Du nării în veacul al I V-V-lea, e o dovadă
că aceea populaţie exista acolo" 10• Aceasta e concluzia decisivă la care
ajunge exegeza Al. Tăutu despre Niceta Remesianul şi apostolatul
său, cum il numea Pârvan, între daco-romanii de la Dunăre.
in cele mai recente studii ale sale despre Niceta Remesianul, Al.
Tăutu descoperă prezenţa acestuia în tradiţia noastră populară, găsind,
ce-i drept „urme puţine, dar e de mirare că s-a păstrat şi atît" 2o aşa cum
le găsim in legendele din popor, culese de S . Fl. Marian şi de T. Dwnitrescu, la începutul veacului nostru, în colinde, etc. Ne permitem să
adăugăm că amintirea apostolului daco-romanilor se păstrează şi astăzi,
după mai bine de şaisprezece veacuri, în viaţa poporului din satele l'Omâneşti ale Ardealului. In anii trecuţi, intîmplător, am găsit o veche
carte de rugăciuni păstrată cu mare grijă de Vasile Sabău a Trăin~ii
din Mălădia (Sălaj), care avea în paginile ei o Rugăciune a lui Niceta
Remesianul, iar la Moftinul Mic, lingă Carei (Satu Mare), bătrinul Chivari Vasile, în vîrstă de aproape 90 d0 ani, păstrea%ă şi azi o fotografie
din vechile calendare, a sf. Niceta Remesianul. Oricît ar fi de modeste
aceste exemple, ele au o semnificaţie deosebită prin accca că ne oferă
imaginea dăinuirii în <eonştiinţa românilor a celui care a fost apostolul
daco-romanilor - Niceta Remesianul.
Au trecut ani, zeci şi sute de ani în care adevăr ul dcspre iluminatnl martir, lnochentie Micu-Klein începea să se întunece, amesteclndu-se
cu cele mai îndoielnice păreri despre viaţa şi activitatea sa, dar mai ales
despre ultimii ani ai vieţii sale, pe care a trebuit să-i petreacă în exil
la Roma. El care fusese nevoit să părăsească Blajul românesc, oamenii
aleşi şi şcolile înălţate care cu greu ajunseră să se afirme, rătăcia acum
din loc în loc, iar în jurul lui se întindea cea mai crudă conspiraţie, care
avea să-l înstrăineze pentru totdeauna de ţară. Ultima dată, la 8 februarie 1741, Inochentie Micu-Klein trimitea curţii de la Viena cel de
al treilea Memoriu, în care arăta amara situaţie a românilor pe pă
mîntul părinţilor lor, scriind că „neamul românesc e cel mai vechiu înt re neamuri". Cu această convingere a trăit şi a luptat o viaţă întreagă.
„Căci, arăta el în continuare, dacă am vrea să dăm situaţiile grave de
care este apăsată naţiunea română in această patrie, atunci ar trebui să
se scrie nu o petiţiune, d un tom grozav de mare (ingens tomus) ... şi
voi merge căci vreau să duc la deplinire, aşa sînt şi chiar cu vărsarea
sîngelui meu propriu".
19

20

Ibidem, p. 11.
Ibidem, p. 126.
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Dc-schizînd marile lupte ale românilor pentru viaţă naţională, Inochentie Micu s-a dus pînă la porţile împăraţilor, fără teamă înfruntînd
odioasele cirdăşii care i s-au „aşezat împotrivă", căci , spunea el, „cu
pericolul creşte şi tăria inimii mele". Ajunge către ultimul colţ de ţară,
la Şimleul-Silvaniei, la 23 iulie 1744, „în drumul spre Viena, împreună
cu Aron Petru, unde au slujit sînta liturghie în faţa poporului adunat
în număr foarte mare" 21 , ne spune Aug. Bunea.
Neascultat şi neînţeles, lovit de toate răutăţile omeneşti, se duce de
la \ 'iena la Roma, unde se stinge din viaţă la 76 de ani, în anul 1768.
Cu veacuri în urmă, aici pe pămîntul nostru se afla un exilat din Roma,
marele Ovidiu. ln nostalgia sa după „Cetatea eternă", poetul exilat la
Tomis scria: „Nu ştiu cu ce dulceaţă ne cuprinde pămînlul naşterii noastre, şi nu ne lasă să-l uităm în veci". Şi tocmai asupra acestui mare
precursor al luptei noastre naţionale care a fost Inochentie Micu-I<.'lein
s-au abătut şirul erorilor şi răstălm{tcirilor care căutau să-l despartă de
pămintul neamului său, pînă dnd cercetările meticuloase ale M. Al
Tăutu au pus în lumina adevărului problemele legate de moartea lui
lnochentie Micu. De unde pornea răstăl măcirile? De la încercarea celor
care, arată Al. Tăutu, „îndrăznesc a afirma că Inochcntie Micu-Klein,
acest episcop trup din trup românesc şi suflet din suflet românesc, care
s-a identificat complet cu intcres0le româneşti, ar fi fost un călugăr şi
un C'piscop rutean ... Dovadă ar fi însuşi Testamentul lui, fa care nu
numai se numeşte pe slnC' călugăr basilian de rit rutean, episcop al VaJachilor şi rutenilor din Transilvania, dar a cerut în mod testamentar
să fie prohodit în ritul rutean pe care l-ar fi urmat pînă la moarte, şi
să fie îngropat în biserica Basilicnilor ruteni din Roma ... Un român
cunoscător al luptei 'titanice dusă de marele Arhiereu pentru emanciparea religioasă, culturală şi soci-al-politică a românilor ardeleni, ră
mîne consternat în faţa unor asemenea îndrăzneţe afirmaţii" 2 z. Reacţia
era firească, şi pentru ca destinul lui Inochentic Micu să nu plutească
în noianul incertitudinilor şi falselor interpretări, am hotărît, spune
Al. Tăutu, să merg la izvor: la Testamentul marelui luptător al r omânilor"23, din paginile căruia a pus la îndemîna contemporanilor adevă
ruri de neclintit despre c0l care ·o viaţă întreagă, ca şi cu o lună înaintea morţU sale, a rămas statornic în credinţa unită cu Roma, cerind să
fie îngropat după ~itul acestei credinţe. Fără a polemiza cu cei care
au încercat să-l adopte pe Inochenitie Micu şi să-l declare „episcop rutean", atunci cind el numai era in viaţă, Al. Tăutu aduce in discuţie
!aptul real, de .altfel dinainte cuno•;cut, de }a care au pornit aceştia,
anume: că acelaşi Inochentie Micu şi-a făcut studiile şi a fost călugărit
• 1 Aug.
Bunea, Episcopul Petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici, Blaj,
1904, p. 4.
n M. Al. Tăutu, Testamentul şi moartea episcopului lnochentie Micu-l{lein,
in op. cit., p. 378.
23 Ibidem, p. 379.
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la Seminarul rutean unit, Sf. Nicolae din Muncaci. Dar in acele vremuri, acest seminar era unicul atit pentru Transilvania şi Ungaria de
atunci, Seminarul unit de la Blaj nu se îniiinţase încă. In astfel de condiţii, scrie Al. Tăutu, „nimeni nu poate afirma cinstit, că Inochentie
Micu prin această călugărire, hirot(misire şi consacrare săvirşite din necesitate, din lipsă de o mănăstire şi o episcopie unită cu Roma, într-o
mănăstire ruteană, a devenit călugăr, preot şi episcop rutean" 24 • Să vedem însă ce ne spune testamentul lui Inochentie Micu-Klein. Redăm aici
textul întreg pentru deplina edificare a faptului că: a) el n-a cerut să
fie trecut la altă credinţă dooît cea care o avea; b) că o scurtă perioadă,
la începutul venirii sale la Roma, Inochentie Micu a locuit în mănăsti
rea Basilianilor ruteni de la San Sergio, iar după aceea a stat cu nepotul său, Ioan, in Casa Paciuoohelli in strada Sf. Laurenţiu, in Panisperna nr. 444, conform registrului morţilor parohiei Sf. Francisc de
Paola, din 22 septembrie 1768; c) cererea de a fi irunornnintat într-o biserkă basiliană ruteană e justificată, întrucit acolo fusese călugărit şi la
Roma nu exista atunci altă mănăstire basiliană. Ded nu „pentru că era
rutean", arăta M. Al. Tăutu. Testamentul e o mărturie la cele de mai
sus. Iată-l din latină in româneşte.

TESTAMENTUL

22 august 1768.

l n numele Preasfintei şi Nedespărţitei Treimi. Amin.
Eu Ioan Inocenţiu l{lber) b{aron) Klaln, episcop ctndva de Făgăraş al Românilor Rutenllor Sârbilor şi al altora care urmează ritul grec pe teritoriul provinciei Transilvania, ajuns la vârsta bătrâneţilor, de puteri slab şi bolnav cu trupul,
dar cu sufletul, mintea, simţurile, văzul, auzul, cu vorba, cu înţelegerea deplin
sănătos, deoarece ştiu că puţine stnt zilele omului pe păm1nt şi deoarece doresc
cât este posibil naturii să mă lapăd de grijile acestei lumi şi să îndrept toate grijile
şi gândurile mele numai spre Dumnezeu, singura mea nădejde, am hotărât prin
aceste pagini ale ultlmei mele voinţi să dispun, precum în felul cum urmează şi
tn orice alt fel mal bun, şi dispun, de rămăşiţele pe care trăind destul de modest
le-am adunat din ceea ce mJ s-a stabilit după rezlgnarea numitei episcopll ln mâinile Papii de sfântă pomenire Benedict al XIV-iea.
Şi anume, tnttl, detestind cu inima şi cu gura toate păcatele vieţll mele, pe
care le-am comis din slăbiciune omenească, pentru toate acele şi pentru fiecare
tn parte, cu faţa aşternută la pămtnt tnalntea lui Cristos Isus Mântuitorul şi Răs
cumpărătorul meu, al cărui preasfint Nume li Invoc acum şi vreau ca la ultima
asuflare a vleţU mele de nu-l voiu putea invoca cu gura să fie invocat de mine
neapărat cu inima, cer, invoc şi cerşesc iertarea acum şi pentru atunci. Lui ii ofer
şi sufletul meu, ca după ce va fi despărţit de trup, pentru meritele preascumpulul
24

Ibidem, p. 380.

https://biblioteca-digitala.ro

357

11

meu Singe şi ale crtncenei sale Patimi să-l primească şi să-l număre Intre Sfinţii
141. Rog şi pe Preafericita Fecioaril Maria, care este unica nădejde şi scăpare a
creştinilor, pe tngerul meu păzitor care a fost mereu aUlturi de mine, şi pe toţi
Sfinţii şi pe toţi cetăţencii Curţii Cereşti şi mai ales pe Sfântul Ioan Evanghelistul,
pe care din copilărie rru l-am ales Patron special, ca ln acea ultimă luptă să fie
de faţil şi sil fle llngă mine şi de la nespusa milil (a lUi Dumnezeu) să-mi obţină
ca ultimă clipă a vieţii mele să o sfârşesc 1n mărturisirea credinţei catolice şi în
Unirea cu Sfânta Biserică Romană pe care totdeauna am iubit-o şi cu cit am putut
n-am încetai a o răsplndi; că aceasta este voinţa mea tare şi statornică.
Vreau ca trupul meu să fie transportat la biserica Sfinţilor Sergiu şi Bach
a călugărilor Ordinului Sfântului Vasile cel Mare al Rutenilor, in care Ordin,
fiind tn grade mal mici, am tmbărcat haina călugărească, făclndu-se acea cheltuială ce se cade pentru un episcop sărac şi va fi stabilită de moştenitorul meu,
iar după prohodul săvtrşit după obiceiul (morem) Bisericii Catolice, să fie îngropat acolo, aşezându-se din partea moştenitorului meu, pe care ii voi numi mai jos
o piatră şi o inscripţie.
Dispun ca pentru odihna sufletului meu să se slujească două sute de Llturgii
şi anume: una sută cinzeci in aceeaşi biserică a Sfinţilor Sergiu şi Bach, Iar celelalte cincizeci in biserica parochială a Sfântului Francisc de Paula ad Montes, ln
ordinea următoare, adică 1n dimineaţa după decesul meu să se înceapă celebrarea
susziselor Llturgil tn fiecare din cele două biserici, şi în amîndouă să se celebreze
neapărat cincizeci tnainte de aşezarea trupul meu in morm1nt, iar restul de o sută
s4 fie celebrate tn numita biserică a Sfinţilor Sergiu şi Bach in următoarele opt
zile tn aşa fel ca a opta zi a aşezării mele in mormJnt să se termine numărul de
o sută.
Să se plătească parohului numitei biserici a Sfântului Francisc de Paula
ad Montes ctt mal curtnd scuzi doisprezece valoarea romană, pe care el sil-1 distribuie ca elemozină săracilor parohiei sale.
Şi RectorulUi desnumitei biserici a Sfinţilor Sergiu şi Baoh să se numere două
sute de scuzi de aceeaşi valoare, pe cari dînsul să-i aşeze 1n fonduri sigure şi
aducătoare de venit; din interesul acestor două sute de scuzi să se slujească 1n
aceeaşi biserică la Altarul privilegiat o Sfintă Liturgle cetită in fiecare an in ziua
aniversării morţii mele.
Şi pentruca să nu piară cîndva amintirea acestei fundaţiuni, doresc ca pe
piatra ce se va aseza deasupra morm1ntului meu să se facă despre ea specială şi
osebită menţiune.

Vreau ca susnumiţii douăsute de scuzi să se numere chiar dacă şi întructt
eu fijnd L,că în viaţii n-aş destina în acest scop o asemenea ori o altă sumă oarecare şi voinţa mea cu privire la această fundaţie nu o aş îndeplini.
Servitorului meu Ambroz:lu Poccitl, care m-a slujit mal mulţi ani cu credinţă ş i cu hărnicie, dacă la moartea mea va fi încă 1n acest serviciu, sil i se
plAtească douăzeci de galbeni numiţi zecchin1 romani şi să i se predea juvaerul
de aur ce obişnuiesc al purta pe braţul meu sting. Afară de aceea, toate vasele
care se vor găsi tn folosinţa Culinei, fie de aramă, fie de fer, fie de lut, precum
şi tntreaga cameră ce o foloseşte acum, precum şi îmbrăcămintea cumpărată pentru folosinţa lui.
Constituiesc şi numesc moştenitor al meu universal ln toa~e şi tn singuraticele mele bunuri m obile, bani, de cumva ar rămînea, obiecte de argint, credite,
tmbrăcămlnte şi tot ce se va găsi a fi proprietatea mea, pe nepotul meu de frate
Ioan Klaln, care după ce va fi îndeplinit cele ce I le-am încredinţat verbal, pe care
<linsul nu mă îndoiesc de loc că le va indepllni, dară va mai răminea ceva, să
fie liber a le lua şi a le avea, ca semn de recunoştiinţil faţil de dtnsul, precum
şi ca parţială răsplată ce de altfel i se cuvine, clici de la anul 1752 m-a asistat
generos şi cu strguinţă.
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'
Declar deci că aceasta este ultima mea voinţă şi Testamcnlul meu şi ca
atare vreau să fie considerat şl pe deplin în toate şi pe.5te toate executat şi păs
trat nu numai în acest iel dar în oricare alt fel mai bun, de către moştenitorul
meu şi de către toţi ceilalţi pe care i-ar putea cumva privi.
m.p. Ioan Inocenţiu l(iber} b(aron} Klain,
episcop cândva de F4găraş.
m .p. Ioan Antoniu Pica, Notar.

Cu toată evidenţa clară a textului există un „epizod", cum il nuAl. Tăutu, epizod legat de înmormîntarea lui Inoccnţiu Clain.
Hotărîrea de a-l „îngropa pc Inocenţiu Micu-Klein, care era călugăr basilian ca ci, în biserica lor, e Iăudabilă":!6 • Decesul lui lnocentie MicuKlein întîmplîndu-se la locuinţa amintită mai sus, prohodul a fost făcut
în ritul latin, fiind adus la biserica Basilienilor, unde aceştia au interzis
oficierea în continuare, săvîrşind prohodul după ritul oriental, slav, ceea
ce nu era după dorinţa defunctului. Al. Tău tu a scos djn Arhiva
Congregaţiei de Propaganda Fide cinci doctunente care se r0feră la acest
epizod, care nu e minor, ştiindu-se că ulterior, datorită acestor stări de
lucruri, s-a ajuns ca „Procuratorul General a Basilienilor ruteni să-l
considere pe Inocenţiu Micu ca un conaţional al lor, adică rutean şi ca
atare îl prezintă şi papei":?7 • Marelui şi „nobilului român", cum îl numeşte Al. Tăutu pe Inocenţiu Micu, nu i s-a împlinit dorinţa nici în
moarte, ca şi cum n-ar fi fost !iul celui „mai vechi dintre n0arnuri", ieum
considera el neamul românesc, ca şi cum n-ar fi ostenit şi suferit o viaţă
numai pentru acest neam, ca şi cum fiinţa lui n-ar fi spus răspicat că
strămoşii lui, sînt „dachii cei vechi", trecuţi în Columne, ca să arate
altor neamuri că ei au rămas statornici in ale lor şi alături de fii Romei
prin veacuri şi milenii.
meşte

28 Idem, Un epizod cu ocazia înmormîntării episcopului lnocenţiu-Micu-Klein
la Roma (1768), op. cit., p. 395.
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DOCUMENTE PRIVIND MIŞCAREA
CULTURAL-NAŢIONALA ROMANEASCA
DIN TRANSILVANIA LA SFIRŞITUL
SECOLULUI AL XIX-LEA
ŞI INCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
VIOREL CIUBOTA

In arhiva Muzeului judeţean Satu Mare se păstrează un număr însemnat de documente r eferitoare la mişcarea cultural-naţională românească
de pe meleagurile sătmărene, cît şi o serie de scrisori aparţinînd unor
personalităţi marcante din Transilvania: Moise Sora Noac, I. M. Moldovan,
Augustin Bunea, I. F. Negruţiu, I. Sterca Şuluţiu, Grigoire Silaşi , V. G.
Borgovan, Olimpiu Barbulovici ,e tc. Lucrarea de faţă îşi propune să pună
la dispoziţia cercetătorilor o parte din aceste documente.
Cu toate condiţiile datorate opresiunii naţionale şi sociale la care
erau supuşi în cadrul monarhiei dualiste austro-ungare, românii au desfăşurat o vastă acţiune în vederea dezvoltării unei culturi naţionale proprii. Fără indoială că un rol de seamă în lupta pentru emanciparea culturală şi naţională a românilor transilvăneni l-au jucat societăţile şi asociaţiile

culturale

„ ... o

răspîndite

pe întreg cuprinsul monarhiei austro-ungare for-

adevărată reţea de noduri ale vieţii cultural-naţionale româneşti"1. Cultivarea limbii şi literaturii române, a istoriei şi tradiţiilor de
luptă pentru libertate naţională şi socială, preocuparea pentru progresul
cultural, economic şi politic al maselor populare româneşti sînt doar cî-

mînd

tcva din activităţile acestor asociaţii şi societăţi.
Cel mai vechi dintre documentele prezentate este o adresă semnată
de C. Dragoş şi V. Babeş în numele societăţii academice „Petru Maior" 2
din Budapesta, aăresată lui Olimpiu Barbulovici, vicarul Silvaniei, în care
sînt înfăţişate scopurile acestei societăţi: „ ... desvoltarea şi lăţirea semţieminteloru naţionale între tenerii Români . .. " şi „ ... a ajutora materialmente pre cei mai morali, mai diUginţi şi mai meseri studenţi români de aci"a.
1

cf. V. Curticapeanu,

M·işcarea

cultU?·aUi românească pentru unirea din 1918,

Bucureşti, 1968, p. 244.
2 Societatea academică

„Petru Maior" a funcţionat între anii 1862- 1918, la
Budapesta, propunîndu-şi ca scop ,,. .. deprinderea în limba maternă prin prelucrarea diferitelor opuri originale, imitaţiuni, traduceri şi declamări ...", după
cum reiese din proiectul de program din anul 1862, cf. E. Glodariu, Infiintarea,
organizarea şi activitatea culturală desfăşurată de societatea „Petru Maior" a
studenţilor români din Budapesta în Acta Musei Napocensis, 1976, XIII, p. 507.
3 Muzeul judeţean Satu Mare, inv. nr. 13.768, fila 1.
24 - Studii

şi comunicări,

V-VI.
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O influenţă hotărîtoare asupra vieţii culturale româneşti din Transil~
vania a avut Asociaţia transilvăneană pentru literatura şi cultura poporului român (ASTRA), constituită in noiembrie 1861 şi avînd o largă arie
de răspîndire 4 • Cele trei scrisori referitoare la „Astra" pe care le prezentăm se referă la aspecte mai puţin cunoscute din viaţa acestei asociaţii.
Cea mai veche a fost trimisă de I. F. Negruţiu lui Olimpiu Barbulovici şi
se referă la adunarea generală a „Astrei" ţinută la Blaj în zilele de 5-7
august 1877, caracterizată printr-o participare foarte numeroasă şi un succes deosebit. Celelalte două, sint adresate de Iosif Sterca Şuluţiu lui
I F Negruţiu in problema organizării de către despărţămintul Blaj al
„Astrei" a adunărilor generale din anii 1909 şi 1910.
Un rol deosebit de însemnat în progresul cultural al populaţiei româncO?ti transPvănene l-au jucat instituţiile de invăţămînt, „ ... adevărate
fortăreţe ale creşterii tineretului în spiritul edttcaţiei naţionale .. ." 5 • La
sfirşitul secolului al XIX-lea şi inceputul secolului al XX-lea, ofensiva
et11torităţilor maghiare s-a îndreptat şi împotriva instituţiilor de învăţă
mînt româneşti confesionale, cu intenţia clară de a le etatiza şl introduce
limba de predare maghiară.
'3lajul, cel mai însemnat centru de învăţămînt românesc, din Transilvania, a fost, în decursul existenţei sale, de mai multe ori ameninţat cu
pierderea identităţii sale naţionale. Impotriva acestor tendinţe, populaţia
românească a răspuns printr-o solidaritate impresionantă. Cele două documente pe care le prezentăm se referă la marea acţiune de colectare de
fonduri , care s-a desfăşurat în toată Transilvania, inclusiv în judeţul Satu
Mare, şi care a permis construirea în anul 1894 a unei noi aripi, adău
gate clădirii vechi, şi care a costat 42 OOO Florini, dintre care 20 OOO
donaţii 6 •
Următoarele două scrisori se referă la una dintre marile personalităţi
a 1 e luptei de eliberare naţională a românilor din Transilvania, născut pe
meleagurile judeţului Satu Mare, dr. Vasile Lucaciu şi vin să lămurească
o serie de aspecte interesante in legătură cu suspendarea acestuia din postul de preot în toamna anului 1892. După cum se ştie, în primăvara anului 1892 o delegaţie de 300 de persoane a prezentat cunoscutul „Memorand", împăratului Francisc Iosif, la Viena. Unul din principalii in i ţia
tori ai acestui document a fost fără îndoială dr. Vasile Lucaciu, care a şi
avut de suferit cele mai grele condamnări din partea autorităţilor. Este

din rîndurile membrilor Astrei au făcut parte şi numelagurile sătmărene: Vasile Anderco din Bătarcl, C. Dragoş.
Mare, I. Sereml din Mădăras, Dumitru Hosu din Sanislău,
Petru Bran, neobositul protopop din Satu Mare, un mare animator şi luptător pentru d repturile naţionale ale românilor, iniţiatorul primei catedre de limba şi literatura românii la gimnaziul din Satu Mare (cf. Conspect despre P. T . Domnii
'

Incă

de la

înfiinţare,

meroşi români de pe
învăţător din Gherţa

membrii fondatori, ordinari şi onorari ai Asociaţiunii transilvănene, Sibiu. 1866.
p. 16-37).
~ V Curtlcăpeanu. op. cit„ p. 126.
11
cf. Ion Mureşan, „Ardealul", Bucureşti, f.a., p. 108.
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condamnat la un an închisoare de stat în noiembrie 1892, de către tribunalul din Debreţin. Pe lingă aceste măsuri ale autorităţilor, episcopul Ioan
Sabo clin Gherla il suspendă din postul de preot al Sişeştiului, act ce provoacă a vie dezaprobare atit in rindurile populaţiei cit şi a clerului cliecesei Gherla. Mai mult intelectualitatea şi clerul clin vicariatul SHvaniei
vroiau să se întrunească într-o adunare în care să condamne actul episcopului.
Ultimele două scrisori pe care le prezentăm se referă la problema organizării de către despărţămîntul Blaj al ASTREI a adunărilor generale
din anii 1909 şi 1910.
Publicînd aceste opt documente ne exprimăm convingerea că ele vor
ajuta, prin datele pe care le conţin, la completarea informaţiei privitoare
la mişcarea naţională şi culturală a românilor transilvăneni la sfîrşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

ANEXE

I
1875 ianuarie 23, Budapesta. Adresll a societilţii

„Petru Maior" cdtre OZim-

plu Barbulovici 1 pentru a ajuta la colectarea de fonduri ln folosul tinerUor romdni

aflaţi la

studii la Budapesta.

Multu

preţuiite

Domnule!

Tenerimea română din Budapesta, îndemnată de chlamarea şi detorinţia ce-1
lncumbA, ca surcel al viitorului românu, s-a întrunitu in societatea llterarla Petru
Maioru. Scopulu acestei societaţl e: desvoltarea şi laţirea semţleminteloru naţionali
intre tenerH Români acursi aci la studie, după cei mai multi au avutu nefericirea
a absolve pe la gimnazie neromane, şi de aci a !l inficlţlaţl de străinismu, de altA
parte cercă acesta tenerime respective societate a ajutora materialmente pre cel
mai morall, mal dillglnţi şi mai meseri studenţi românl de aci.
Pentru realisarea acestui scopu, amu cercatu ocasiunl, de a cere spriginulu
românlloru peste totu. De a ceea am aflatu bine a arangia unu balu romanu
2
şi • •• aci, precum şi patrunşJ de speranţla [ca] prin intreprinderea nostra vomu
pote da strainlloru probe despre esistinţia Româniloru şi aci, şi prin asta a li deschide ochli şi a-i elibera de greşitele loru preocupaţiuni.
1
O. Barbulovlci (1834-1914), vicarul Silvaniei, fruntaş al mişcării naţionale
culturale r9mâneşti din părţile nord-vestice ale Transilvaniei. A luat parte la
toate manifestările politice şi culturale ale românilor trans1lv4neni din a doua
jumătate a secolului al XIX-iea şi primul deceniu
al secolului al XX-lea,
(cf. C. Diaco'novlch, Enciclopedia Romdnll, tomul I, Sibiu, 1898, p. 396 şi Ioan
Ardeleanu Senior, Oameni din Scllaj, Zalău, 1938, p. 54-66.)
2 Lacună în text.

şi
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Cunoscutulu zelu naţionale alu Dtale, ne indreptaţiesce a spera ca ni vei
da sucursulu posibile. De aceea ni Juamu voia a te roga se binevoesci a primi
sarcina de coleptante. Lista aci aclusa, dinpreună cu resultatulu, la tota lntemplarca te rogamu se ni-o retrimiţi sub adresa: „loanu Ciocanu• statio utcza
N.1: 29.
Din invitatoriele aci alăturate, vei binevoi a distribui intre p. t. domni conti-lbuenţi, după cum vei afla de bine.
In numele comitetului
Stimatori:
Constantin Dragosiu
V. Babeşiu
(Muzeul

judeţean

Satu Mare, lnv. nr. 13.768, 1

filă.)

II
1877 august 7, Blaj. Scrisoarea lui I. F. Negruţiu 3 către Olimpiu Barbulovici, despre adunarea generală a XVI -a a ,,ASTREI"', ţinutii la Blaj fn zilele de
5-7 august 1877.

Reverendissime Domnule Vicariu!
Adunarea generală a Assoceţiunei den anulu urmatoriu se va tiene 1n Simlclul Silvaniei in Duminica prima după I augustu st. n. Acesta a-au decisu prin
ncclamaţiune unanima.
Officiali s-au alesu acestia:
Timoteiu Cipariu presidc
Iacobu Bologa vpreside
Dr. I osif Hodosiu secret. secundariu
Georgiu Bariţiu secret. primariu
Stezariu Cassariui
Controloru Brote5
Bibliotecariu N. P. Petrescu
Numai acum la trei ore s-au finitu siedinţiele adunarci.
Amu fostu primiţi forte cordialu. Alaltaeri banchetu, -eri pranziu la metropolllulu, In asta sera cina la Cipariu. Baluri au fostu alaltaeri şi eri-cestu dein
urma impro,izatu în graba. fora plata dar forte jovialu.
Blasienii s-au purtatu minunatu. Ospeţi au fostu forte mulţi, membrii asemenea tare mulţi.
Clpariu au donatu Associaţiunci 500 II. cari voru administra su numirea
„Fondaţiunea Timoteiu Cipariu". In sera trecută la Ciparlu au fost jocu de caluşlarl. E multu mai veselu acestu omu de doi ani încoace. Omu minunatu. Ni-au
a I. F. Negruţiu (1854-1040) profesor şi apoi director la Şcoala normală din
Blaj. A publicat mai multe manuale şcolare: Manual de stilistică; Stilistica practică etc. A fost redactor la „Foaia scolastică", organ al reuniunii învăţătorilor
care a apărut la Blaj. cf. C. Diaconovici, op. cit., val. III, p. 386.
' Constantin Stezariu.
6 Eugen Brote.
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Inşi cari 1-amu invitatu la siedinţia, biletulu seu cu portretu şi s-a
în adunare cu medalia benc:merenti pc pieptu.
Adunarea următoria au fostu invitata şi la Sighişoara, - dar Simleulu a triumfatu eclatantu.
Iertaţi-me pentru acesta scrisoare grabnica şi disordlnata, căci forte me
grabescu.
Disertaţiuni au fost mai multe dar nu s-au cetitu decatu a lui Baritiu despre
industria de casl!.e Mai mule veti afla prin diuare. Sarutu mana domnci.

datu la 10
inlacioşiatu

Cu distinsa
I. F.
(Muzeul

judeţean

revcrinţia

Negruţiu

Satu Mare. tnv. nr. 18.780, 2 file.)

III
1892 septembrie 19, Gherla. Scrisoarea lui Vasile Pop7 către Olimpiu Barbulot'ici în problema suspendării lui Dr. Vasile Lucaciu din postul de preot al Sişeş
tiului.

PREIUBITE AMICE.

E dreptu că causa (sic) JUi Lucaciu într-un momentu s'a făcutu celebră, şi
suspensiunea lui dela oficiu şi ordu a pututu să coşiune nu numai supărare ci şi
o surprindere estatică ln Clerulu diecescl noastre precum şi in intcliginţia mirena
in genere, şi pina la unu punctu orecorcva e posibilu să fie justiiica~ surprinderea. avcndu inse complexulu acesta [de} informaţiuni şi cunoşcinţic complete de
causă nu se va pripi a edice unu verdictu scosu numai din aeru şi din intuncrecu asupra forului, care a edis senlinţia contra Lucaciu. Dupa rezone politice ori
dupa dictorea canoncloru basericesci au debuitu eplscopulu cu scnatulu său să
condamne pc Lucaciu, ori din ambele puncte deodată, va cluce în cursul procesului Iormalu incaminandu din partea fiscului consistorialu in contra dinsului.
Brevia suspensiune este provcziută în paragraiii canoneloru din motive lucru fil'escu - grave care le a fi avindu eppulu atunci cindu causa o a cstadatu-o fiscului seu. Substratul procedurci acestia este vechiu şi arc basa - posibilu - şi in stalule dieccsane carii se făcu in cadrulu canoneloru, prin urmare
insurecţiunea clerului in contra paşiloru Eppulul djn parte-mi o vcdu o cutczanţ1a neic>rtată, şi care îşi pierde legitimitntea din incidentulu ca s ubalternii vinu
a vclica o causă cu tote momentele sale înaintea loru necunoscută. Sche!ulu nu
poate fi contrabalansatu de fii sei suflcteşci in acte de guvernare ci supeditatu şi
recte informatu; apărarea seau de!ensiunca ori şi caxuio dcliquente are cursul seu
pc catu naturalu pre atata prescrisu de canone in sensul Căl'Ora inocintia ori vinovatia se va documenta.
6 Titlul exact: „Idei fugitive despre industria de casă şi cea mică". Celelalte
doull apartinind lui Gr. Silaşi şi A. P. Alessl au !ost amfnate din lipsă de L!mp.
cf. „Tran.~ilvania", anul X, nr. 18 din 15 septembrie 1877.
7
Vasile Pop (1832-1894), canonic in dieccsa Gherlei, a desfăşurat o vie activitate pe tărim cultural şi na\ional, mai ales printre românii din părţile sălăjene
şi siitmărene, luind parte la conferinţa naţional&
de la Sibiu din anul 1881.
c!. Dr. Victor Bojor, Canonicii diecezei gr. cat. de Gherla, Cluj, 1937, p. 137-149.
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Cu

atrage atenţiunea la suboreppul. Unu convoiu seau
aru resări protestări ori
măsurile primoprime cArula astăzi precum am observat fn „Tribuna„ da esprcşl o indresnela de a lua sub ascuţişulu criticei acţiunile judecatoriului competinte
lnalnte de ce procesulu şi-aru ajunge sflrşitulu său legalu şi canonicu ln tote formele concese de Biserică, care sfidare capul dleccsei nu o pote nici primi, nici
vede cu ochli, nlcl nu poate lntarzia a trage la respunderc pe iniţiatorii şi inscenatorii ori complicii reacţiune!.
Mai tncolo candu unu cleru devine a tntreprlnde ceva in contra acteloru definite de Eppulu ori consistoriul seu debue se fia lamuritu ln tote, şi ln casul
acesta eu dln parte-mi nu vedu justificata indJgnaţlunea clerului provenJtă din
măsurile primoprime căruia astăzi precum am observat in „Tribuna" de espreslune. Unu locutienatorlu episcopescu dln dlecesa plna cindu nu pote prevede
efepte conforme dorinţiei ori voinţiei sale necl ca preşledinte neci ca pledoarlstu
nu pote funcţiona ln astfelu de mişcări cu tendlnţie a regula pre Eppulu său,
pentru că in conferinţlele preveziute de voiu fle vicariale fie protopopesei, causa
lui Lucaclu nu pote forma objectu de discuţiune fără păcatulu de lngerlnţla tn
conscilnţla Eppulul ...
Cu privirea la eventuala deputaţiune pre semne monstră după părerea şi
convingerea mea îţi potu răspunde că o vedu inconveniabilă, necl ca o vedu de
tempu şi ea aru pote să fie evaluată la unu aspectu revoluţionariu, ce firesc unu
eppu netembrată ln termeni cel mai aspri ba chiaru nepedepsită nu o aru putea
referinţla

la cele întrebate nu potu a

nu-ţi

donaţiunea şi obedienţia oe datorim toţi schefului nostru
cum zici conferinţie vicariale ori protopopesei din carii

lăsa.

Aşia dară Amlcel Corolariul dln cele prezise Uu vei trage tu dupa intelepţlu
nea ta, dupa rutina ce te o caracterizatu pină acum şi după cum eu te cunoscu,
de şi al avea temperamentu mal ageru causele de momentositate le al sciut plnă
acum.
Ie-ţi şi tu dara paclenţla 1n dinţi şi asceptă finalizarea procesului formalu
ca se vezi că suspensiunea nu se estinde şi la beneficiu numai la oficiu şi nu
deodată. Verosimelu ca vi se da ocasiune se luaţi in apărarea vostră pe luptaciul
Lucaciu şi e lucru laudabilu a fi soclul dureriloru Amicului confrate şi românului
verde a vostru şi alu nostru.
Nu vei ascepta mal multu dela mine care şl aceste le amu scrisu pe paplrulu
tn fuga trenului acceleratu, am văzutu lnsă a fi consultu părerile mele a ţi le
comunica şi descoperi 1nainte de aţi fi pornitu pe ceva prăpastia şi prescipltlu 1n
acesta afacere delicată, unde sese fringa legătura ce debuie să existe tn hierarchia
intre eppu şi subalternll se!.
Amintesc! la calcaiul epistolei tale ca vei convenJ cu mine aici şi eu dorescu tare, ca să comunicam laolalta şi alte lucruri de natură carii ne respiclază
pe ambU ... 8
Al teu

sinceru Amicu
Vastliu Pop
(Muzeut

judeţean

Satu Mare, tnv. nr. 18.186, 4 file.)

1 Urmează amănunte

nesemnilicatlve.
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IV
1892 octombrie 4, $imleul Silvaniei. Scrisoarea lut Andrei Cosma9 către Va.sile Pătcaşiu 10, preot tn Hotoan ;udeţul Satu Mare, fn legăturii cu suspendarea lui
Dr. Vasile Lucaciu.

Frate Vasile!

Intrevenindu revisiunea afacerlloru dela institutu n-am potutu ca mal nainte
achitezu facia de tine pentru promisiunile făcute. Pentru cele 3 maree de
preslnţie a 9, anexatu ţi se espedeza 27 fl v.a.
Incitu pentru causa lui Dr. Vas. Lucaciu lucrulu stagneză. Lucru regretabilu
tn preuţime-onore escepţiuniloru singuratice - lipsesce orice curagiu a spune nedreptăţile în faclă despoţlloru de susu. Bisantinlsmulu şi slugărnicia scarbosa incuibată in biserica nostră au ajunsu gradulu supremu şi ca unulu, oricîtu mi-ar
place să vinu la convingere contraria, credu că fără sinodautate cangrena laţita
in tote medularile bisericei nostre o va aduce la morte rUŞinosă ducundu după
sine şi o parte însemnată a naţiunei.
Slstemulu hlerachicu, frate de cruce cu despotismu crassu, a cărui lozincă e
tn susu sluga plecată ptnă la pămintu - voi li ziceţi obldienţla ... 11, tn josu aroganţia lnfallbilităţll, ucidu orice semnu de vleţia sănătosa (şi) dezvoltare tn biseTica nostră.
VI-am profeţitu, ca nimene nu va ave curagiu se păşlesca seriosu ln causa
fratelui Lucaclu şi deşi e vorba de hodie mihl, cras tibi1 2 Lucaciu va cădea gertfa
despotismului eppescu fără ca colegii lui se-şi rădice glasulu la locurile competinte
dela o margine a diecesei pănă la cealalta resunandu unu veto puternicu. Tăcerea
şi slugărnicia preuţimei se va resbuna acuşi crlncenu chiaru in contra acelei preuţlmi bune, dar oscilante şi nedecise, cărei i-ar place să umble cu doui bani în
trei pungi.
Aci mtne e luna de ctndu Lucaclu e suspendatu. Totulu tace şi se vaietă ca
babele bătrîne! Dar unde sunt sJnodele protopopesei şi vicariale consultîndu-se ce
-este de făcutu?
Mezilocele de jumătate sunt atributele laşiloru, cari voru cu ele a orbi lumea, dar lumea are mai multu de apriga vedere, decîtu se pota cu una cu două
.a fi orbită.
Mă întrebi, dacă vicarlulu a fostu la Gherla? Pentru Ddieu, spune-mi ce
rcsultatulu ascepţi tu dela colindatulu vicarlului prela iconele din Gherla 7 Eu
nici l-am indcmnatu la aşla ceva, ci l-am persuadatu să rămtnă acasă, fiindcă
cunoscundu omulu, care şi la cele mai slabe argumentări de susu se dă legatu, nu
să mă

9

Andrei Cosma (1843-1918), jurist, om politic, publicist, directorul lnstltutuşi economii „Silvaniaw din Şimleu! Silvaniei. A fost ales tn 1889 în
Comitetul Central al P.N.R„ iar in 1892 a făcut parte din d elegaţia memorandistă.
cf. Ioan Ardeleanu Senior, op. cit., p. 147-152.
10 Vasile Pătcaşiu (1844-1932), preot în Hotoan, judeţul Satu Mare, participant
la toate manifestările culturale şi naţionale mal însemnate ale românilor transilvăneni, începînd cu anul 1870. A făcut parte din delegaţia memorandistă, iar ln
anul 1918 a fost unul din cel peste 60 de delegaţi din judeţul Satu Mare trimişi
la Ma1·ca Adunare Naţionall! de la Alba Iulia. cf. I. Ardeleanu Senior, op. cit,
lu1 de credit

p. 67-74.
11

1•

neinteligibil
Azi eu, miine tu. lal.
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sperczu nici unu resultatu bunu dela peregrinagia sa de preia Gherla. Stindu
acasă totu ilu mai cugetă lumea de puşcă umplută!.
Intre impregiurările date oreşci care resultatu aşlu mal ascepta singuru dela
unu sinodu vicarialu. Pune la cale o mlşcare, cu preuţimea din tote părţile Selagiului să soliciteze convocarea sinodului şi aşie pusu în prospectu a fi conchlematu pe astă tomnă. Noi ceşti din locu vomu presiuna, ca vocea vostru să fie
considerată. Alu tău sinceru amicu.
Cosma
(Muzeul

judeţean

Satu Mare, nr. inv. 18.153, 2 file.)

V
1893 decembrie 11, Blaj. Scrisoarea lui Augustin Buneau către Olimpiu Barsă adune contribuţii băneşti pentr14
gimnaziul de la Blaj.

bu!ovici, vicarul Silvaniei, prin care fi cere
Beverendissime Domnule Vicariu!
La

din 9. ale curentei mă grilbescu a Vă aduce la cunosdurere - Preaveneratulu Consistoriu diecesanu de Gherla a retrimlsu
colele de contribuiri pentru gimnasiulu din Blasiu, ce i se trimiseseră de la
Prcaveneratulu Consistoriu metropolitanu. Inse dupa ce de aci iar va merge scrisoare la Gherla, se spereză, că neinţielegerea se va delătura, şi că veţi pote primi
colele de contribuiri pre calea Preaveneratului Consistoriu de Gherla.
Dacă însă acestu Preaveneratu ar rămîne pre lînga hotărirea sa dela începutu, atunci de aci se voru trlmiie cole de contribuil'i nu tn modu oficiosu pre
la Veneratulu Cleru alu diecesei Gherlei, ci pre calc privată pre la bărba~i, cari
şi-au făcutu studiele in şcolele din Blasiu şi despre cari se presupune, că voru voi
se iacă colecte cîlu se pote mal estinsc în ccrculu amiciloru Joru şi ai culturcl
române, aşia in cîtu la tota întemplarca se va da ocasiune tuturoru, ca se contribuie cu toţii pentru o causa atatu de sinta, pre cum cu dreptu cuvcntu o
numiţi DVoastră Revercndissime.
Inima nobilă a Domniei Vostre Rcverendlssime va afla calea cea mal potrivită pentru a îndemna pre Românii cei verzi şi crel?tinil cei buni din părţile
acelea, ca se alerge cu ajutoriu cilu se pote mai abundatu pentru glmnasiulu din
Blasiu, din care vremu se facemu unu institutu de modelu în tota ţiera şi unu
adapostu mare alu culturel române şi templu sacru alu erescerei religioso-morale.
Daca ne succede colecta tote clasele in:Ccriore voru ave cursuri paralele, aşia in
citu proprie voru fi 2 gimnasie, unulu completu de 8 şi unulu de 4 clase.
lnchinăciune sinceră dela alu DVostrc devotatu servu
preţioasa epistolă

cinţia, că

Dr. Aug. Bunea
(Muzeul

judeţean

Satu Mare, lnv. nr.

18.1~4,

2 fllc.)

13 Augustin Bunea (1857-1909), istoric, publicist şi profesor de teologie la
Blaj. Membru corespondent (1901) şi titular (1909) al Academiei române. Dintre
scrierile lui cităm: Din istoria românilor. Episcopul Ioan Jnocenţiu Klein (17281751), Blaj, 1900; Episcopii Petru Pavel Aron şi Dionisie. Novacovici, Blaj, 1902;
Ierarhia românilor din Ardeal şi Ungaria, Blaj, 1904 etc. cf. Enciclopedia istoriografiei romaneşti, 13ucureşti, 1978, p. 75.
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VI
1894 mai 10. Simleul Silvaniei. Circularii a lui Olimpiu Barbu7ovici, vicarul
Silvaniei către populaţia românească din vicariat, fn care cere str îngerea de f Otl<Iuri pentru a;utora1·ea gimnaziului din Blaj.
!!85-B!H

Multu Onorate Domnule P rotopope!
Ono rată In teliginţ iii!

Iubitu P op or!

Trecutulu e fundamentulu prcslentului, er prcsienlcle c garanţia viitorului.
religiunHe şi naţiunile s-a nalţiatu la acea puseţiune care o ocupă a7i în concerlulu poporelor Europiel şi lumei civilisate, prin institutele culturale cimentate
prin sudorile spirituale şi sacrificille muncei şi averii sale menite spre păstrarea
neştirbată a clenodiilor dela străbuni, adecă a religiunei, limbei şi naţionalităţici.
Care popor nu-şi sacrifică averea spirituală şi materială pentru susţinerea şi des\'oltarra instituţiunilor sale religioase şi culturale, aceluia prcsinte le se sgudue,
<!r ,·iitoriului I-se cufundă în noianul pcrirei, acel.a elu însuşi îşi subscrie sentiţia
apunerii dln concertulu poporelor civilisate. Poporele secolului nostru pctrunse
de dClstu adever conprobatu prin documentele faptipe eternizate prin penelul
secllluru pre paginile istoriei, se întrecu unulu pre altulu in sacrificlile materiale
sprC' conservarea şi inălţiarea institutelor culturale sciind că acelea suntu pant<'Onul nemurirei numelui poporeloru civilisate.
Cine nu scic cil J31ajulu cu gymnasiulu şi insUluţiunile sale culturale a fostu
şi C'stc şi va Ci în orifonulu bisericel gr. cath. şi culturei române sorele lucinle
care a aprinsu stelele credinţiei şl a sciinţici în orizonulu nemului românescu?
Sau care dintre noi nu scie, cfl gymnasiulu din Blaju a datu blsericei şi naţiune!
nostre pre bărbaţii providenţiali (...) cari (...) prin farulu inţielepţiunei şi a
sciinţri loru a scosu nemulu românescu din întunereculu negurosu a nesciinţiei
seclilor, iar vlipaia iubiriel de nemu a ştersu despre peptulu naţiune! române
i:hlaţia cca grosă a letargici feudali seculare, a aprinsu in inima şi sufletulu lui
schlnteia consciinţei de sine şi a demnitaţei naţionale a insuflatu în corpulu
moralu a naţiunci române splritulu naţionalu care virându p rin tote medulările
aceJu;a a scuturatu de preclu cătuşilc ruginite, ruşinosc şi degradătore de demnitatea omenească şi naţ ională a sclavagiului secular şi l-a trezitu la munca rcnaş
<'erci spirituali:'. Blajul cu gymnasiulu lui a fostu cetatea (...) 14 unde în trccutulu
funtunosu şi desastrosu s-a conservatu nevatemate clensaliile scumpe a bisericei
'i nemului nostru, făr de care azi nimicu am valora, ba n-ar esista adeca: reliJ?lunea stramoşiască, limba şi naţionalitatea. Blajulu cu institutele sale religioase
~l C'ulturale e foculariul de unde s-a reversatu în trecutu şi trebuie se-se reverse
şi tn viitoriu prcşte (.. .)16 întregulu corpu moralu a năţiunei române razele sciinţlei şi căldura credinţiei.

Deci dcca voiam ca acestu foculariu se nu-şi perdă din intensiv!tatea luminci
sl a cllldurei sale se-ne recunoscemu de datorin\ia sinta şi nedispensnveră a alimenta acrstu foculariu cu toţii şi miscl'ii prin oferte benevole rcsultate din sacriflciu lu de iubire devotamentu şi recunoscinţia cultivate în sacrariulu lnlmlloru
nostre facla de acestu foculariu sacru ca astîl'liu nu numai gcneraţiunea preslntă,
d ş1 cca viitorc, până-cându va susta numele românu se-se pota îndulci de lumina
l>tiiniiei şi căldura crcdinţiei la roculariulu prea bunu. Vocea Blajului care apelcal'[l la simţiulu nostru de iubire sacrifăcătore e vocea biscrlcel şi a naţiune i
nostre prin urmare cine dintre noi şi-ar pote închide inima înaintea rogărici
1

•

cuvint ilizibil.
in text.

15 ruptură
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maicel celei dulce, care l-a născutu şi crescutu la peptulu seu şl 1-a asemnatu
pote pusetlune onorifica in terenulu blsericel şl nemului seu. Se concurgem deci
fraţilor cu obolulu nostru pre altariulu bisericei şl naţiune! nostre, se conferim
tributulu recunoscinţiei prin ofertele nostre, după putuinţia nostra se dăm câtu
de puţinu dar se-nu-ne retragem nici unulu dela sacrificiu.
Dreptuacea am onore a vă aclude sub alăturatele apeluri şl cole de contribuiri în ravorulu gymnasiului superior gr. cath. din Blaju pre lângă acea fră
ţlască rogare ca 2 esemplare se binevoiţi a trimite On. fraţi preoţi din parochielemal insemnate a tractului spre efeptuirea colectăriei in gremiulu aceloru parochll
er intrunu esemplariu se-se Inducă ofertele benevole din celelalte parochil şt
filiale a întregului tractu. Me nutresc firma speranţla ca decă On. Cleru şi Intellgenţia română va desvolta zelulu pretinsu de sflnţlenla şi momentuositatea causei.
resultatulu colecteloru va corespunde demnltaţlei care a ocupatu Salagiulu totudeauna in lnterprlnderile religionare, culturale şi naţionale.
ln urmă ve rogu ca cu collectele subscrise dimpreună cu resultatulu obtienutu pană în 1. augustu se binevoiţi a-mi-le tramite spre înaintare la loculu destinatiunei.
Deallminlrea cu cu deplină stimă sum
Simleu la 10 maiu 1894
addictu stimatorlu
AHmpiu Barbuloviciu
(Muzeul

judeţean

Satu Mare, l.nv. nr. 18 155, 2. me.)

VII
1909 tunte l 909, Sibiu. Scrisoarea lut Iosif Sterca Suluţiu,16 preşedintele
Astrei, elitre I. F. Negruţiu, prin care îi cere sl! organizeze adunarea generald a
asociaţiei pentru anul in curs la Blaj. 11

stimate domnule profesor i
Viu cu o rugare din partea comitetului, şi în deosebi din partea (mea); Vă
din capul loculu1, ca sn( nu ne-o refuzaţi. Noi am convocat adunarea
generală a Asociaţiunii pe anul acesta la Caransebeş, la espresa rugare a Comitetului dcspărţămîntului. Acum primim tot de la acel Comitet o rugare să revocăm, căci nu le convine in anul acesta adunarea. In acel raport e subscris şi jupînul Burdla et compani. Ei se scuză că pregătirile pentru alegerea eplscopulul iar
lmpedeca să facă pregătiri şi pentru primirea Asociaţiunii. Adevărata cauză insă
sunt porcăriile cunoscute de acolo. Abstrăgînd de la acesta, nime dintre membri
rog

însă

18

Iosif Sterca Suluţiu (1827-1911), jurist consult şi istoric. A ocupat diferite
administrative între anii 1849-1881. In anul 1884 a fost ales membru al
Comitetului Central al P.N.R. Vicepreşedinte al Astrei pînă in anul 1904, iar apoi
preşedintele acestei asociaţii. A publicat printre altele o biografie a lui Avram
Iancu. cf. C. Diaconvich, op. ctt., tomul III, Sibiu, 1904, p. 1042; „Transtlvanta",
anul XLII, nr. 11 din marlie-aprllle 1911. Pentru date biografice şi a activitatea
lui Suluţiu pînă in anul 1904 vezi şi: O. C. Tăs!Auanu, Figuri literare şi culturale,
f.l. f.a., p. 30-38.
17
Scrisoarea a rămas fără rezultat deoarece adunarea generală a Astrei s-a
ţinut la Siblu tntre 12-13 octombrie 1909. cf. Transilvania, anul XL, nr. 5 din
octombrie-decembrie 1909.
funcţii
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comitetului nostru nu vrea să şadă cu Burdlştii la o masă. Revocăm deci Invitarea adunărli la Caransebeş.
Ne-am decis deci să convocăm adunarea la Blaj, unde n-a fost de mult.
N-are să fie primire la gară; nici bal; nici concert; nici un fel de petrecere împreunată cu spese şi lux; toate aceste nu se ţin de agendele Asociaţi unei; nu sint
prevăzute în statute. Banchetul încă nu-i prevăzut, o masă comună într-un hotel
in prima zi a adunării însă se cuvine să fie.
!nalnte cu mulţi ani intenţionase Comitetul central convocarea adunării generale la Blaj, dln Blaj ni s-a scris să n -o convocăm acolo; pare mi-se Mitropolitului Vancea nu-i convenia. Comitetul central însă tocmai pentru acel refus a convocat adunarea la Blaj, unde s-a şi ţinut. Ziarele de pe acel timp au desaprobat
ţinuta Blăjenilor. Nu cred că acum am putea ajunge intr-un impas cînd avem un
comitet al despărţămîntulul aşa activ şi zelos.
Vă rog deci, bine volţi a Vă consulta, şi să ne răspundeţi Duminecă, în 13,
ca se pot primi luni, cel mult marţi în 15 1. c. răspunsul DVoastră. Sunt convins
că ne Veţi împlini dorinţa, prin ce ne scoteţi din o mare încurcătură. Ziua adunării, pe când s'o convocăm, Vă rog să ml-o împărtăşiţi.
Primiţi, Vă rog espresiunca deosebitei mele conzideraţiunl.

Iosif Sterca
(Muzeul

judeţean

Suluţtu

Satu Mare. lnv. nr. 13.784, 2 file)

VIII
1909 septembrie 14, Sibiu.. Scrisoarea lut Iosif Sterca Sulu.ţiu. preşedintele
Astrel, ci!tre I. F . Negru.ţiu., prin care fi cere si! mijloceascii pe Ungă despi1rţi1mintu1 asociaţiei din Blaj, sii organizeze adunarea generalii pentru anul 1910.18
Stimate domnule Director!

La adunarea generală d1n viitor (1910) se va face alegerea Comitetului cenaprim secretarului.
Unde se va face alegerea, e de o însemnătate mal mare pentru adunarea generală, decit toate celelalte obiecte puse la ordinea Zilei; nu poate deci să fie indiferent pentru nici un membru, care are Iubire de Asoclaţlune.
Din acest motiv tml Iau voie a me adresa către DVoastră să binevoiţi a mljlocl, ca Comitetul Despărţămîntului Blaj să Invite adunarea generală pe anul
viitor.
Raportul aceasta se poate adresa Comitetului central, spre a-l înainta adunării generale din anul acesta.
Cunoscînd zelul DVoastră şi al domnilor din Blaj, sunt sigur că se va satisface dorinţa Comitetului nostru.
Primiţi, Vă rog, expresiunea deosebitei mele consideraţiuni.
tral

şi

Iosif Sterca
(Muzeul

judeţean

Suluţiu

Satu Mare, lnv. nr. l.S.785, 2 file).

•• De menţionat că în cadrul adunării generale din toamna anului 1909 ţinută
la Sibiu s-a hotărit ca adunarea generală pentru anul 1910 să albe loc la Dej, iar
cea pentru 1911 la Blaj, ţlnindu-se seama că atunci se împlineau 50 de ani de la
tnlilnţarea Astrei. (cf. Transilvania, anul XL, nr. 5 din octombrie-decembrie 1909).
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REVISTA TRANSILVANIA
(1918-1946)
(lui Bucur

Ţincu)

NAE A NTONESCU

Revista Transilvania (1868-1946) înregistrează una dintre cele mai
lungi apariţii din cultura românească, depăşind cu mult celelalte periodice
ale timpului. Pe tot parcursul apariţiei Transilvania a fost organul oficial
al Astrei, faţă de care a păstrat o strînsă dependenţă. Ideea romanităţii
orientale şi a cultivării limbii şi naţionalităţii române deveniseră astfel
dezideratele pentru care milita publicaţia transilvăneană. Sediul redacţional a fost iniţial la Braşov, fntre anii 1868-1880 şi apoi la Sibiu (18811946). Periodicitatea revistei era variabilă iar profilul i se contura în funcţie de atitudinea şi orientarea culturală a redactorului ei principal, care
era în multe cazuri primul secretar al 'Astrei, după cum urmează , pentru
unele perioade din existenţa ei: Gh. Bariţiu (1868-1889), Ioan Popescu
(1890-1891), Zaharia Boiu (1892-1895), Cornel Diaconovici (1896-1906),
în intervalul 1907-1908 s-au tipărit doar Analele societăţii; Oct. C. Tăs
lăuanu (1909-1914), Andrei Bîrseanu (1914-1918). Fiind una dintre cele
mai insemnate publicaţii ale românilor din Transilvania revista a intcrC'sat
pe cercetători, fiecare dintre ei studiind un anume aspect particular. Cercetarea fundamentală despre această revistă a închegat-o temeinic, documentat şi exhaustiv, Bucur Ţincu, în volumul colectiv de studii, Rei-iste
literare româneşti din uitimile decenii ale secolului al XIX-Zea (Edit. Academie i R. S. România, 1974) !?Î un altul cu titulatură similară, Reviste
literare româneşti de la 'inceputul secolului al XX-Zea (1976) urmărind
poezia, proza literară, teoria, critica şi istoria literară, folclorul şi etnografia, artele, limba română şi traducerile, viaţa culturală şi bibliografia.
O importanţă deosebită a acordat Bucur 'fincu ideologiei literare şi artistice a revistei; concretiza lă în continuarea crezului latinist, fidelitatea
faţă de principalele idei ale momentului revoluţionar al anului 1843 şi
credinţa formă în forţa mesianică a culturii. A fost subliniat, de asemenea,
caracterul militant, programatic, al revistei Transilvania, aportul lui
Gh. Bariţiu la definirea profilului publicaţiei precum şi caracterul naţional
şi educativ al literaturii desprins din lucrările înserale în coloanele ei,
ca şi a diverselor comentarii cu privire la scrisul beletristic românesc ~i
universal.
Anul 1918 încheie o etapă distinctă din viaţa Astl'ei şi implicit şi a
Transilvaniei. Irt parte misiunea istorică a Astrei fusese deja realizată.
„De aceea perioada 1920- 1946 a Transilvaniei şi respectiv a Astrei (1948)
este firesc să facă obiectul unei cercetăl'i aparte, mai ales dfo punct de
vedere literar'( (Bucur Ţ incu, Reviste literare româneşti de l,a începutul
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secolului al XX-Zea, 1976, p. 148). Cercetarea noastră porneşte exact de
acolo de unde ne-o predă Bucur Ţincu, menţionînd că ea se va ocupa mai
puţin de strădaniile de supravieţuire a Astrei şi aproape în întregime cu
destinul atît de vitreg şi întortocheat al revistei sibiene in perioada 19181946.
Trei mari etape, distincte, pot fi stabilite în evdluţia revistei Transilvania, în intervalul de după realizarea statului naţional român. Cea dintîi corespunde anilor 1918-1933 şi este cea mai zbuciumată, cu o orientare
publicistică nesigură, uneori contradictorie, confuză pe alocuri, cu lupte
intestine în cadrul Comitetului de direcţie, îi era periclitată chiar apariţia iar caracterul periodic nu a putut fi asigurat, cu toate repetatele promisiuni făcute cititorilor. A doua etapă coincide cu anii 1934-1940, revista transformindu-se într-un buletin de tehnică culturală cu scopul de
a ridica nivelul metodic al acţiunilor de culturalizare ale Astrei şi de a
genera acţiuni şi realizări mai rodnice. Ultima etapă este cea condusă
practic de Ion Breazu (1941-1946), dintr-un punct de vedere seria cea
mai interesantă a Transilvaniei, întemeiată pe o concepţie ştiinţifică, rigurozitatea metodelor de cercetare şi caracterul elevat al publicisticii.

Prima dintre cele trei etape este zbuciumată periodic de lipsa de
unitate redacţională a revistei, de o concepţie neunitară clin partea redactorilor ca şi de lipsa de fonduri materiale pentru editare. Anul 1918 îl
găseşte pe Andrei Bârseanu în fruntea revistei, ajutat de un Comitet de
redacţie alcătuit din Silviu Dragomir, Ioan Lăpădatu şi Victor Stanciu.
Apariţia era lunară, asigurată fiind de secţiile ştiinţifice şi literare ale
Astrei. In anul 1918 Transilvania apare într-un număr, cuprinzind un articol introductiv, raportul administrativ şi o cronică. Exact acelaşi lucru
se petrece şi în anul următor, 1919. Revista îşi tatona posibilităţile de apariţie, Comitetul nu era încă sigur ce profil trebuie să închege publicaţia în
noua situaţie creată, în urma întregirii hotarelor noastre fireşti. Cuvintul
introductiv intitulat, După Adunarea de la Alba Iulia, sărbătoreşte înfăp
tuirea visului milenar al românilor de pretutindeni, de a fi strînşi uniţi
într-o ţară pentru imaginea căreia au adus nenumărate jertfe: „Scriem
aceste şire în zile de bucurie, în zile de înălţare a sufletelor. Prin hotă
rirea epocală, adusă în 1 XII. la Alba Iulia, de a ne împreuna pentru
toate timpurile cu fraţii noştri de peste munţi, s-a înfăptuit visul de veacuri al neamului nostru, s-a dat cea mai firească soluţie năzuinţelor noastre politice" (Art. cit. p. 1). In noile condiţii sociale se prevăd Astrei perspective înălţătoare precum şi revistei Transilvania, nerealizate însă în
întregime.
ln anul 1920 Andrei Bir-seanu işi asociază la conducerea revistei pe
loan Georgescu, secretar literar al Astrei, in calitate de redactor-şef, isto-
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ric al culturii transilvănene şi bine orientat profesional în cîteva discipline înrudite. Redactează revista Transilvania pînă în anul 1924, fără
Comitetul de redacţie iniţial, Andrei Bîrseanu rămînînd director pînă la
moartea sa întîmplată în anul 1922. Fiindcă Andrei Bîrseanu şi redactorul-şef aveau şi preocupări literare au imprimat revistei o direcţie beletristică în primul rînd. Este de altfel singurul interval din această etapă
care publică literatură, de oarecare calitate, cea mai multă de nivel artistic mediu, că·reia i se adaugă firesc studii de istorie şi filozofie. Transilvania deşi era organul Astrei nu se diferenţia prea mult de alte publicaţii de cultură ale epocii.
Poeţii însemnaţi ai revistei sînt T. Murăşanu, cu cîntarea naturii, a
zvonurilor silvestre şi utilizarea motivelor populare în manieră tradiţio
nală, Cincinat Pavelescu exploatează sentimentul dragostei în obişnuitele
sale romanţe. De remarcat ar fi versurile nostalgice, elegiile muzicale, uşor
desuete, ale lui Justin Ilieşiu, pastelurile lui I. U. Soricu şi versurile libere, cu accente simboliste ale arădanului Isaia Tolan. Colaborează de asemenea George Dumitrescu evocînd trecutul şi G. Tutoveanu, cu sonete.
Există apoi în paginile revistei o suită a vechilor poeţi ai Transilvaniei, cu
o lirică semănătoristă, de calitate minoră, compoziţiile retorice ale lui
I. Borcia, sentimentalismul Aureliei Pop şi cel al Ecaterinei Pitiş, Maria
Cunţan şi alţii, cu încercări lirice astăzi fără interes artistic. T. Mură
şanu traduce Cavernele lui Ady Endre. PetOfi este masiv şi bine tălmăcit
de către Axente Banciu, viitorul r edactor al revistei braşovene Ţara Birsei (1929-1938), V. Bogrea tălmăceşte din lirica latină şi dată fiind pregă
tirea italienizantă a lui Ioan Georgescu revista publică multe traduceri
din Leopardi, Dante, Manzoni. Paginile cuprind şi poezii populare româneşti.

Proza literară este reprezentată de realismul rural al lui Ion Agirbiceanu, cu subiecte extrase din societatea vremii din preajm a primului
război mondial. Prozatorul este atent la conflictele ţăranilor legate de
emigrarea în America şi părăsirea familiei, îndepărtarea aducîndu-le, nu
de puţine ori dezastrul m oral. Ion Gorun publică schiţe uşoare, cu oarecare fantezie iar I. Paul Canonul ltLi Sin-Petru., povestire cu subiect popular din Ardeal ce evidenţiază darul de narator al prozatorului şi simţul
umorului. Alţi colaboratori: Al. Ciura (foiletoane şi notaţii descriptive),
I. A. Bassarabescu, Al Busuioceanu (o schiţă cu motive din război). In general aceşti poeţi şi pr ozatori şi-au continuat colaborarea la revistă şi după
plecarea redactorului Ioan Georgescu. Transilvania a publicat în acest timp
şi piesele de teatru, Doamna munţilor de I . U. Soricu şi drama Tudor Vladimirescu de N. Iorga.
Decît aceste colaborări beletristice, de nivel în general mediu, mult
mai importante sînt studiile şi articolele de istor ie culturală, pe care le
publică Transilvania în perioada anilor 1920-1924. Ultimul număr al
anului 1922 este fără director, rămînînd doar r edactorul şef Ioan Georgescu iar în 1923 lista colaboratorilor se transformă în Comitet de redac-
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ţie. ln aceşti ani revista sibiană are colaboratori străluciţi şi foarte numeroşi. Sextil Puşcariu îşi publică în coloanele Transilvaniei tratatul de
Istoria literaturii române. Epoca veche, lucrare ce ridică şi probleme de
periodizare a scrisului beletristic românesc, cercetare utilă încă şi astăzi
pentru anumite părţi; in 1936 se tipărea la Sibiu ediţia a III-a, neschimbată şi dedicată Iul N. Iorga. Gh. Bogdan-Duică tipărea documentate studii
de istorie literară, preţioase contribuţii la cunoaşterea lui C. Stamati şi
V. Alecsandri; N. Drăganu se ocupă de începuturile poetice ale l ui Coşbuc
la Năsăud; V. Gherasim încearcă să explice înrîurirea lui Schopenhauer
asupra liricii lui Eminescu, studiu reeditat în 1977, în colecţia Eminesciana
C1 editurii ieşene Junimea; Ion Lupaş tratează clemente de istorie transilvană, Al. Ciura scrie despre autori şi editori din istoria provinciei noastre, N. Bănescu transcrie corespondenţa lui Odobescu, Virgil Şotropa rememorează anii petrecuţi la Năsăud împreună cu Coşbuc şi apoi la Universitatea din Cluj. Dintre studiile de istorie specială amintim Documentele istorice, publicate de N. Togan, cel care a întocmit Indicele alfabetic
al publicaţiunilor revistei Transilvania, 1862-1891., Numirile topografice
ale lui Iulian Marţian, Probleme de arheologie în România de V. Pîrvan, cu specială privire la organizarea cercetărilor şi studiilor regionale,
contribuţiile lui I. C. Băilă la identificarea portretelor lui Horia, Cloşca
şi Crişan, Avram Iancu, studiile de filozofie ale lui Marin Ştefănescu şi
M. Străjanu, cercetările botanice ale lui Al. Borza, cele ştiinţifice ale lui
Gavril Todică, Victor Lazăr cere mai mult spaţiu pentru românii din
Transilvania în cuprinsul manualelor didactice, G. Oprcscu se ocupă de
arta ţărănească din Ardeal. Zenovie Pîclişanu scrie despre Dicţionarul
de la Buda iar C. Petreanu discută problemele de organizare a muzeelor
din Transilvania. Revista aduce elogiu memorandistului Vasile Lucaciu,
se ocupă de morţii noştri într-un număr special, se fac propuneri cu privire la ortografia limbii române de către Axente Danciu, se publică texte
despre vechimea românilor în părţile maramureşene, realizează numere
comemorative, dedicate lui Dante, Avram Iancu, Andrei Bîrseanu, Tudo1·
Vladimirescu, institutul de credit „Albîna". Alţi colaboratori cu studii istorice: T. V. Pacăţian, Valeriu Branişte, Ilie Dăianu, I. Georgescu, Andrei
Bîrseanu (Catehismul luteran), Ion Bianu, T. Neş, I. Urban-larnik,
VI. Ghidionescu (pedagogie), I. Boroş, V. Bogrea şi un supliment muzical.
Rt>\'ista încheie paginile cu o bogată cronică politică, economică, muzicală,
culturală şi bibliografie. Această cronică lua în discuţie actualitatea culturală a vremii: inaugurarea Universităţii clujene, Congresul „Ligii culturale", preocupări pentru ridicarea unei statui lui Andrei Mureşanu, se
cerc sprJjinirea culturii româneşti peste hotare, o mulţime de recenzii de
reviste şi cărţi încheie sumarul. Ioan Georgescu a asigurat prin priceperea
şi sîrguinţa sa o publicaţie destul de vioaie şi int0resantă, expozitivă şi
combativă în acelaşi timp, mai cu seamă în paginile închinate studiilor
şi cronicilor. Intervalul acesta din apariţia Transilvaniei, cu accentul marcant pe studiile de istorie culturală poate fi asemuit cu directoratul lui Ioan
Bogdan la Convorbiri Literare (1902-1906) cu menţiunea că revista sibiană
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a <.cordat mai puţin interes filologici. O dată cu plecarea lui I. Georgescu
rechcţla revistei Transilvania se va resimţi şi nivelul ei va fi tot mai scă
zut, înviorîndu-se, mai tîrziu, în anii cind Ion Agirbiceanu va fi la cîrma
r>i. Intr-un raport al Comitetului Astrei pentru această perioadă, se constată că revista Transilvania a apărut corect „ca formă şi fond deopotrivă"
(Transilvania, Anul LII, 1921, nr. 6-7, p. 583) indicînd o mai strînsă legă
tură b1tre conducerea revistei şi secţii.
Din anul 1924 Transilvania este condusă efectiv de Horia Petra Petrl'scu (1834-1962), publicist şi secretar literar al Astrei. De la această
dntf Comitetul de redacţie nu apare pe coperta revjstei, numai lista
c• laboratorilor, care erau destul de numero!?i dar sprijineau prea puţin
revista. Un articol redacţional, Pornim din nou la drttm ... (Anul LV,
1924, nr. 1. p. 4-9) exprimă sarcinile revistei în domeniul culturalizării
poporului: lupta împotriva analfabetismului şi importanţa pedagogului social. Revista nu publică literatură în această perioadă decît incidental,
cu totul întîmplător, din cauza mulţimii discursurilor şi a părţii administr<>tive. Cum revista Transilvania aluneca tot mai mult spre dispariţie
(aceasta în bună parte din lipsa de interes a conducătorilor Astrei) într-o
~cctinţă din anul 1925 s-a hotărît ca fiecare se>cţie din cele zece existente
atunci să contribuie la redactarea ei, în aşa fel ca să oglindească starea
culturală a regiunii. După ce se constată că revista apare de 56 de ani şi
n-a reuşit să fie altceva dccît un fel monitor al Astrei, cei zece delegaţi
promit o înviorare publicistică a Transilvaniei. Discuţiile despre rostul revistei sibiene devin tot mai numeroase în Comitetul central al Astrei şi,
se pare, cu atît mai lipsite de eficienţă. Publicaţia ducea lipsă de colaboratori, cu tot sprijinul promis de către cei zece delegaţi, trecea în 1925 şi
printr-o criză de abonaţi (avea numai 210). Discuţiile s-au purtat la
Cluj cerindu-se ca Transilvania să se transforme într-o revistă de familie, alţii au fost de acord să apară bianual, sub forma unui almanah,
unul administrativ şi altul ştiinţific, cel din urmă cu cite un studiu din
specialitatea fkcărei secţii. S-au tipărit numere administrative şi omagiale iar beletristica şi recenziile au rămas în umbră. Nu exista nici
măcar un buget suficient pentru tipărirea revistei. Au existat însă şi voci
care cereau ca revista să apară în continuare. Gh. Preda (1879-1966)
medic şi vice-preşedinte al Astrei, opinează că a r fi păcat ca cea mai veche
societate culturală din Ardeal să nu aibă o revistă. Idei similarC' a susţinut şi Em. Panaitescu: apariţie lunară, cu un fel de regionalism sănătos,
să devină focarul de cultură al Ardealului, să fie reorganizată redacţia,
care ar trebui mutată la Cluj. Şi Onisifor Ghibu este de acord ca revista
să apară la Cluj. în 1926 Transilvania are ca subtitlu: „revistă lunară culturală-literară", organ al Astrei. Era firesc că introducerea acestui subtitlu
nu putea aduce modificări simţitoare în profilul revistei. Intr-un text,
De vorbă cu cititorii (Anul LVII, 1926, nr. 2, p. 82) se scrie: „Dacă Ast1·a
vrea să prospereze trebuie să prosperezc şi Transilvania". Afirmaţia se
referea la lipsa de sprijin a revistei din partea forului tutelar. Raportul
pe 1926 constată aceleaşi carenţe ale revistei, în schimb se exprimă spc25 - Studli

Şi comunicări,

V-VI.
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ranţe în găsirea unor modalităţi de apariţie- regulată a publicaţiei. Horia
Petra Petrescu arată dificultăţile de tipărire ale revistei: „N-am a\·ut
sume fixe nici pentru clişee, nici pentru corector, nici pentru colaboratori.
Singur, de multe ori am fost chemat să scriu articole şi bucătărie la cronică, recenzii, etc. Ba de multe ori !>ă multiplic r;i un('lc <.•drese" (:\n'.tl
LVIII, 1927, nr. 10-11, p. 547). Se tipărea acelaşi n umăr administrativ
dublu în fiecare an, care costa enorm de mult dar nu-l citea nimeni. Lipsa
de interes a conducerii Astrei din această perioadă, pentru revistă merge
atît de departe încît rapoartele pe anii 1926 şi 1927 se copiază la : I,
exact aceleaşi tc-xtc cu privire la destinul amar al Transilvaniei, fără :-ici
cea mai mică modificare (în 1926 la pag. 411 şi în 1927 la pag. 422).
Din anul 1928 revista Transilvania trece sub conducerea lui Ion
Agîrbiceanu, în colaborare cu acelaşi Horia Petra Petrescu. Exista acum
un secretar general literar al Astrei, cu sediul la Cluj pentru redacturca
revistei, care se tipărea şi pc mai departe tot la Sibiu. !şi schimbă iar subtitlul :;;i devine „organul societăţii culturale Astra'', în anul al LX-ka
cea mai veche revistă românească din Ardeal. Ion Agîrbiceanu s-a stră
duit să ridice cit mai mult nivelul re\ iste:i Transilvania: periodicul trebuia
să ancoreze în actualitatea românească iar cititorul lui să fie „intelectualul nostru". Se cerc şi de astă dată colaborarea secţiilor, a membrilor care
neglijau în continuare revista. O înviorare s-a produs totuşi, numărul
abonaţilor s-a ridicat la cifra de 425 cu toate că lipsurile persistau şi
nu erau puţine. Le menţionează chiar I. Agîrbiceanu: să nu se tipărcasca
numărul administrativ şi 12 numere lunare ştiinţjfice-literare, Astra să-~i
împrime un Anuar, să se tipărească o revistă de familie dar independent
de Transilvania, să se schimbe hîrtia şi formatul, să aibă suplimente
artistice. Revista Transilvania era mereu boicotată de foarte mulţi
membri ai Comitetului central al Astrei. Victor Lazăr, membru fondator,
cerc insistent să se transforme într-o revistă enciclopedică de familie.
„Revista Transilvania a costat pînă acum mult peste un milion şi jumătate
de lei, fără ca publicul să profite multe de pe urma ci" (Anul LXI, 1930,
nr. 1-6, p. 231). Problema apariţiei revistei rămine încă nesoluţionată,
Comitetul central n-o trece în bugetul pe anul 1930, se oferă în schimb
s-a tipărească Stelian Popescu, directorul ziarului Universul (Numărul pe
decembrie 1929 a fost tipărit în contul ziarului bucureştean dar numai în
patru coale). Şi Ion Agîrbiceanu se exprimă cu durere astfel: „Nu putem
înregistra decît cu părere de rău acest impas care ne-a oprit apariţia rC\'iStei după doi ani de regenerare a ci, cînd începuse să pătrundă şi să intereseze" (Anul LXI, 1930, nr. 7-10, p. 113). Astfel între anii 1931-1933
revista se limitează doar la partea administrativă. La Adunarea generală
din 1932 de la Deva se discută iar despre Transilvania. Ion Chinezu propune ca Astm să fie mai receptivă în direcţia aceasta, să apeleze la tineri:
„La Cluj există o pleiadă de tineri, care bucuros îşi oferă serviciile în
cadrele Asociaţiunii", scrie directorul Gindttlui românesc. In 1933 întreg
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numărul anual este administrativ din lipsă de fonduri. Iată cum o societate atît de bogată, în a cărei titulatură statutară este cuprinsă literatura
~i cultura poporului român încă din 1861, n-a găsit paragrafe bugetare
, dccvate pentru tipărirPa unei reviste de cultură. Insistentul apel la
m mbrii diversf"lor secţii, foarte mulţi politicieni, fără contact serios
cu scrisul beletristic, a dus la desfiinţarea aproape totală a revistei Tran~ilrnnia, la sfirşitul primei etape a apariţiei ei in perioada interbelică.
Dacă în perioada anilor 1924-1927, cînd revista era redactată de
lioria Petra Petrescu, nu se publică o literatură de valoare deosebită (o
•. 'licaţie nu se poate susţine numai cu poezii semnate de Maria Cunţan,
f.caterina Pitiş şi Madus Iliescu, uWmul o promisiune neonorată), s-au
tiparit unele studii de istorie, folclor şi etnografic. Se păstrează tradiţia
numerelor omagiale: Avram Iancu (centenarul naşterii) şi Zaharia Birsan. Revirimentul cultural se produce sub direcţia lui I. Agîrbiceanu, interval în care publică poezii Emil ! sac, T. Murăşanu, Zaharia Bîrsan, Aron
Cotruş, D. Ciurezu iar proza literară aduce colaborarea lui A P. Bănuţ
1 'ci îşi publică vestitul Mon), Al. Ciura, Ion Gorun, I. A. Bassarabescu
şi Ion Agirbiceanu. E perioada în care Transilvani.a. începe să se asemene
<J o revistă de cultură. Reînviorarea studiilor culturale de pe vremea lui
Ioan Georgescu se observă la prima lectură. Articolele de doctrină liter..iră ale lui Sebastian Voicu (pseudonimul lui Sebastian Bornemiza, directorul Cosînzenei din Orăştie şi Cluj) se ocupă de mişcarea literară din
Transilvania, de după încetarea propriei reviste. Al. Ciura în articolul
v·scuţii literare (Anul LIX, 1928, nr. 9, p. 825-826) crede că revistei
Transilvania ii revine sarcina de a unifica rîndurile răzleţite ale scriitoribr români din Ardeal. Gindirea a fost o experienţă revuistică ce n-a putut
fiinţa în Ardeal, Salonul litera1· de la Arad nu apărea în aoea perioadă,
Familia se tipărea cînd putea, iar Evoluţia din Cluj purta de la început
pC'ct'tea efemerului. S-a lansat ideea înfiinţării unei noi reviste literare in
Ardeal dar iniţiativa n-a trezit un ecou deosebit. Al. Ciura este de părere
l'i toţi scriitorii români să se unească în jurul publicaţiei Astrei: „A rămas
clcci singură revista Transilvania ca să salveze onoarea literară a Ardeaului postbelic" (Art. cit. p. 825). Dacă strădaniile lui Ion Agîrbiceanu ar
f1 fost susţinute Transilvania putea deveni o revistă elevată a epocii.

A doua însemnată etapă şi distinctă din perioada interbelică a revistei
T1 1.silvania se circumscrie anilor 1934-l!HO. Revista se transformă într-un buletin de tehnică culturală şi apare odată la două luni, sub conducerea următorului Comitet de redacţie: Dr. Iuliu Moldovan (preşe
dinte al Astrei), Dr. Gh. Preda (vice-preşedinte) , Horia Petra Petrescu
şi Al. Dima. ln acelaşi an este întroclus în Comitet şi prof. I. Dunea,
înlocuit după deces (1935) cu N. Colan, apoi acesta cu I. Dăncilă, in 1939
n: Stăniloaie şi I. Sandu, rămînînd astfel pină în toamna anului 1940.
Sarcinile etapei sînt expuse în două articole doctrinare, primul semnat
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de preşedintele Astrei, Dr. Iuliu Moldovan, Cuvînt înainte (Anul LXV,
1934, nr. 1. p. 1-2) şi Dr. Gh. Preda, O nouă directivă a Transilvaniei
(Anul LXV, 1934, nr. 1, p. 2-6). De la început se poate observa că principalul ţel urmărit prin coloanele revistei era ridicarea nivelului tehnic
al formelor de activitate culturală, de a generaliza experienţa prin popularizarea lor, de a tipări articole de îndrumare, material pentru conferinţe şi şezători culturale, documente istorice din trecutul poporului,
valorificate in dimensiunea lor naţională şi etică. Transilvania trebuia
să fie un buletin de îndrumare culturală atît pentru Astra cit şi p<>ntru alte instituţii cu program de educare a adulţilor. Tehnica propagandei culturale avea deci prioritate în această concepţie revuistică. Redactorii justifică schimbarea de direcţie a revistei prin nevoia de a face
faţă prefacerHor sociale ivite în cadrul statului român după Unirea din
1918. Propaganda culturală se cerea sistematizată şi metodizată, altfel
roadele ei nu se puteau impune. Se avea în vedere progresul cultural clin
ţară, printr-o „unitate armonică de viaţă culturală", idee nu îndeajuns
de clarificată. Eliminarea beletristicii din paginile revistei, pc motiv că
există alte publicaţii cu acest profil a dăunat mult evoluţiei Transilvaniei
şi nu de puţine ori i s-au adus întemeiate critici iar alţii au privit-o cu
r ezerve din ce în ce mai mari. In schimb revista acorda importanţă maocimă educării maselor populare prin societăţile de .cultură şi se cerc înfiinţarea de asociaţii regionale. Revista îşi schimbă deci profilul şi rubricile, care acum sint: articole de fond, (acestea explicau doctrina culturalizării), figuri şi fapte pilduitoare din trecut (pagini ce prezentau activitatea
unor luptători pentru r ealizarea idealului de unitate naţională) , îndrumări
culturale (necesitatea sistematizării propagandei culturale, pledoaria pentru lectură, rolul educativ al artei, festivaluri culturale, biblioteci să
teşti, şcoala ţărănească; sînt doar cîtcva dintre obiectivele acestei rubrici,
susţinută de I. Agîrbiceanu, Al. Dima, L. Bologa şi Ion Breazu), material
pentru conferinţe şi şezători (compartimentul cu exemplificări practice).
şi o cronică măruntă urmată de bibliografic.
In anul 1936 îşi începe colaborarea la revistă Ion Breazu, promovat
în funcţia de secretar de propagandă al Astrei incepînd cu data de 1 noiembrie 1936. Era atunci şef de lucrări la Muzeul limbii române din Cluj.
Ion Breazu era organ de legătură între centru şi despărţăminte, cu o bogată activitate culturală şi viitor arhitect al Transilvaniei in etapa urmă
toare. Anul 1937 aduce un spor de texte: paginile de biopolitică, eugenie
şi demografie redactate de medici specialişti (unele dintre aceste idei şi
aspecte au fost transferate şi în profilul revistei din etape 1941-1946).
Prin cuprinsul acestor pagini de preconiza o revitalizare a poporului român, creşterea natalităţii, selecţionarea valorilor biologice într-un spirit
nu de puţine ori confuz şi cu accentul pe tarele eredităţii.
Revista Transilvania intra acum în cel de al 65-lea an de apariţie şi
redacţia era convinsă că şi-a modificat structural profilul: „Credem că
această trecere a fost utilă deoarece din ea se evidenţiază cc paşi am
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intreprins în timpul clin urmă, de la rc\'ista care nu-şi găsca liniştea,
deoarece era silită să apeleze cînd la cititorii de la ţară, cînd la intelectualii de la oraş - pînă la una care şi-a propus ca ţintă principală o adîncire aproape ştiinţifică a propagandei culturale", se scrie în istoricul
Astrei, publicat în Transilvania (Anul LXVII, 1936, nr. 4. p. 260). E adevărat că revista sibiană a fost mereu bîntuilă de furtuni existenţiale în
perioada de după 1918, nu-şi găsea echilibrul pentru că nu-i era prea
clară menirea, nu se ştia precis cui se adresează, avea un profil incert,
modHicat după preferinţele redactorului. In anul 1929 Astra a tipărit
pentru popor publicaţia Foaia noastră (redactată de dr. Iosif Stoichiţia şi
Victor Lazăr) cu apariţie săptămtnală şi cu numeroase şi utile informaţii
pentru săteni dar criza financiară a vremii a făcut ca să dispară în
august 1929, după 29 de numere.
Criza revistei Transilvania era mereu încadrată în buletinul de tc>mperatură morală, atlt de nestatornic al Astrei. Constatarea a făcut-o mai
întîi I. Agirbiceanu şi a fost reluată de Al. Dima, cu ocazia întrării în cel
de al 69-lea an de apariţie (1938), o vreme a tuturor incertitudinilor, provocată de ameninţarea războiului care se apropia. In această perioadă un
rol hotărîtor in redactarea revistei îl are Al. Dima. Secţia literară a
Astrei din acest timp salută cu entuziasm stabilirea membrului ei activ
Lucian Blaga la Cluj „de colaborarea căruia va fi bucuroasă", nădejde nerealizată, dimpotrivă va exista chiar un mic conflict şi o demisie, pe care
nu le cercetăm acum, nefăcînd obiectul textului de faţă. Ultimul număr
al revistei, din această etapă apare la sfîrşitul anului 1940 consemnînd
sfîşierea hotarelor ţării de forţe polrivnice intereselor vitale ale poporului român.

*

A treia etapă a revistei Transilvania o constituie perioada martie
1941-1946, cu următorul Comitet de direcţie: Const. Daicoviciu, S ilviu
Dragomir, Şt. Manciulea, Ion Mu şlea, Sabin Opreanu, dr. Ionel Pop (directorul revistei Carpaţii) şi dr. P. Rîmneanţu. Redactor: Ion Breazu. Revista
apare în serie nouă, fără un cuvint programatic obişnuit în asemenea
ocazii, este elogiat nostalgic destinul cărturăresc al Sibiului de către Ion
Breazu o dată cu pornirea la drum. Din întreaga perioadă interbelică este
etapa de frunte a revistei, se renunţă la caracterul de tehnică a procedeelor de culturalizare realizîndu-se o publicaţie ştiinţifică de aleasă calitate, riguroasă în documentare, orientată în problemele actualităţii istorice şi literare, un format unitar, acelaşi în toţi anii, frumoase caiete-fascicole de culoarea portocalie, un tipar elegant, cum numai Sibiul putea
oferi atunci, o pagină odihnifoare, pentru ochi, precum şi o pretenţioasă selectare a colaboratorilor şi a contribuţiilor, unele savante în argumentarea lor. Revista avea trei rubrici mari: studii, cronici, însemnări şi
Bibliografia Transilvaniei.
Publicaţia sibiană era specializată in problemele culturii transilvă
nene: istorie, geografie, literatură, lingvistică, economic, folclor, artă,
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etnografie, ştiinţă, relaţii cu celelalte provincii româneşti, cărturari ardeleni, presă, biblioteci şi alte instituţii de cultură. Translvania devenise o
excelentă revistă de cultură, redactată într-o aleasă limbă literară, ştiin
ţifică fără pedanterie, pă&trînd balanţa armoniei între documentarea exhaustivă şi acurateţea exprimării. Toate contribuţiile erau scrise în spiritul adevărului istoric, căutînd să justifice •prezenţa noastră milenară pe
aceste meleaguri şi să combată pretinsele teorii ale celor care interesaţi
politic ne tăgăduiau continuitatea latină. Sibiul era atunci centrul cultural românesc transilvănean, oraşul care găzduia marile publicaţii ale
momentului: Anuarul Institutului de istorie naţională, cu docte studii din
disciplina resp ec tivă, Dacoromania, excelentă revistă de filologie română
şi lingvistică, Studii literare, publicaţie de istorie literară autohtonă cu
deschideri spre comparatismul european, Revue de Transylvanie, monitor
al drepturilor noastre, Saeculum, îndreptar şi gînd filozofic românesc,
Luceafărul exponent literar al acestor tendinţe naţionale, o reînviere în
scrie nouă a revistei lui Oct. Goga şi Oct. C. Tăslăuanu, şi altele mai
puţin însemnate cărora se adăuga Transilvania lui Ion Breazu, distinsă
şi savantă in acelaşi timp, vegheată de ochiul universitarilor, dominată
de o luciditate patriotică expresă, care debuta cu studiul lui Silviu Dragomir, Problema Transilvaniei, bazat pe materiale statistice, grafice şi tabele, hărţi cu repartizarea populaţiei pe naţionalităţi. 1n principal studiul vizează unitatea geografică şi istorică a Transilvaniei în cadrul statului român şi Clujul ca centru integrat în cultura naţională. Alături de
această contribuţie esenţială se aliniau şi altele: Laurian Someşan,
Fizionomia spaţiului transilvan, Romulus Todoran, Documentele graiului,
C. Daicoviciu, Spaţiu şi popor dacic, Ion Muşlea, Ţara Oaşuhti, Emil Petrovici, Transilvania, vatră lingvistică a românismului nord-dunărean şi am
citat doar o parte din studiile anului 1941. Drepturile noastre istorice asupra Transilvaniei erau puse în lumină prin mijlocirea evidenţei documentelor, într-un larg spirit ştiinţific, adesea polemic, niciodată lipsit de urbanitatea exprimării. Transilvania din această perioadă a fost o revistă a
studiilor echilibrate, o publicaţie a ordinii şi a calmului, nici o stridenţă
nu se putea identifica în pagînile ei. Documentele istorice se armonjzau cu
datele actualităţii, studLile puteau fi utilizate de cercetători specializaţi
dar şi citite cu folos de către omul de cultură cu sentimentul patriotic
nealterat de consideraţii eterogene. Ceea oe realiza poezia refugiului promovată de Luceafărul sibian susţinea Transilvania cu alte mijloace de
demonstraţie. Intr-o unitate indestructibilă savanţii şi creatorii de lumi
po~ibile căutau să repare o eroare istorică a diplomaţilor şi să menţină
trează conştiinţa viitoarei reparaţii teritoriale, care nu putea întîrzia. Articole prof:{ramaticc ca cel întitulat Aici sîntem de Ionel Pop sublinia prezenţa românismului, pe ambele versante ale Carpaţilor iar altele semnate
de Ion Muşlca evidenţiau unitatea spirituală a poporului în folclor. !n anul
1943 un intrcg număr al revistei este închinat mult controversatei probleme a continuităţii (dovezile arheologice, filologice, istorice şi etnografice), texte accesibile şi marelui public, cu ultimile rezultate ale cercetă-
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rilor speciale, prezentate de Const. Daicoviciu, Emil Pctro\'ici, Ion Moga
şi R. Vuia, toţi profesori ai Universităţii Cluj-Sibiu. Incă o dată cercetarea
ştiinţifică universitară din Transilvania era la datorie. Comemorarea unui
sfert de veac de la Unirea d'n 1918 era înţelea să ca un proces firesc al evoluţiei istorice de către toţi aceşti cercetători.
Pe lingă contribuţiile de istorie este necesar să ataşăm studiile literare ale lui. D. Popovici, Ion Breazu, Vasile Nctea, Vasile Scurtu, Mario
Ruffini, Bazil Munteanu, Ştefan Bezdechi, Tuliu Racotă, Const. I. Dihoiu,
Petre IIossu (Ma rginalii la teatrul lui Lucian Blaga), Vasile Bolea, Vasile
Vartolomei, Şt. Manciulea, Licu Pop, D. Macrea, Leontin Ghcrgariu, Radu
Stanca, Rom. Todoran şi alţii. Semnalăm in mod cu totul deosebit studiile
lui Ion Breazu despre literatura română din Transilvania, legăturile cu
scriitorii din România, cercetările lui Vasile Netea despre 11. Chend' şi
alţi creatori ardeleni precum ~ i fundamentalele studii ale lui D. Popovici,
Contribuţia româniior din Transilvcinia la literatura romcină şi Etape
în dc>zvoltarea literaturii române, ultimul, text programatic, cc a servit şi
ca prefaţă la excepţionala sinteză, Literatura română in epoccL „Luminilor·'
(Sibiu, 19·15). Remarcăm de asemenea faptul că revista Transilvania a publicat şi subtilul eseu al lui D. D. Roşca, Despre unele puteri ale ştiinţei,
cu îndemnuri la studii temeinice în cultul adevărului şi al c;entimcntului
de dC'mnitate al cercetătorului.
Hubrica de Cronici este de asemenea la fel de interesantă pr:n varietatea preocupărilor, recenzîndu-se cărţile şi publicaţiile ce tratau aspect<'
direct legate de istoria culturală a provinciei transilvane. Sabin Oprean u
recenzează car tea lui Simion Mehedinţi , Ce este Transilvania? (Buc. 1940),
Radu S tanca scrie despre cărţile de filozofie ale lui Lucian Blaga, prozele lui Cor neliu Axente, ample consideraţii despre antologia, Versuri din
Transilvania nordică, apoi despre E. Lovinescu, M. Beniuc; Petre Draghici studiază arta naraţiunii lui Ion Vlasiu, Coriolan P etranu se ocupă
de publicaţiile de artă iar Ion Muşlea de vechile biblioteci româneşti din
Transilvania. Ample dări de scamă semnează Victor Iancu despre cerrC'tările de estetică ale lui Tudor Vianu ca şi despre poezia nouă din Nebă
nuitele trepte de Lucian Blaga. I. Verbină (I. Pcrvain) subliniază valoarea
ştiinţifică a studii·l or de istorie liiterară ale lui D. Popovici, Licu Pop r emarcă poziţia originală a lui Liviu Rusu în cercetarea estetică românească,
Ion Negoiţescu nu uită proza artjstică a lui Dinu Nicodim iar Rom. Todoran prezintă t ratatele de istorie literară românească şi publicaţiile ele
lingvistică. Alte cronici au semnat I. Crăciun, Eugen Todoran, N. Albu.
Em. Bucuţă, Ilie Dăianu, I. I. Russu, Traian l\Iarcu, Ion Breazu (Arclt lui
Noe de L . Blaga}, Ştefan Pascu, D. Saladc, Radu Brateş, etc. La rubrica de
cronici s-a publicat articolul lui Ion Breazu întitulat, Reconstituirea vieţii
intelectuale româneşti a Clujului, cu evocarea grelei situaţii pricinuită de
urmărHe războiului dar sublinia posibilităţile de a se asigura oraşului „poziţia şi strălucirea de capitală necontestată a acestei provincii". (19-IG,
nr. 1-4, p. 54). Corectăm cu această occ.z:e o eroare bibliografică în lcg:.tură cu aparjţia revistei Transilvania. în Centenarul revistei Transilvani 1,
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cu ocazja comemorării evenimentului se menţionează că
ar fi apărut pînă în 1945. Dacă nu e cumva o eroare
de tipar amintim că revista a apărut şi în 1946 cu colaborarea lui Emil
Pop, Ion Breazu, Romulus Todoran, Tuiliu Racotă, I. Verbină şi alţii.
Rubrica de !nsemnări corespunde unei cronici mărunte, a prezentării
actualităţii culturale şi literare, a periodicilor transilvane, comemorări de
scriitori precum şi străduinţele intelectualilor ardeleni refugiaţi de a se
integra în luptele de eliberare ale provinciei înrobite. Ion Breazu, care a
dus greul acestei rubrici constată: „Ardelenii scot apoi cîteva publicaţii
de aleasă calitate. în Capitală. Unii dintre ei au străbătut în coloanele marilor cotidiane, sau săptămînale, rostind de acolo, zi de zi, crezul nostru"
(Vestitorii, 1941, nr. 2. p. 164). Tot Ion Breazu se ocupă de fantoma Haidudorogului şi salută apariţia revistei Luceafărul subliniind exemplul de
unitate naţională a tuturor generaţiilor de scriifori din Transilvania: „E
un frumos exemplu de solidaritate, o nouă dovadă a gîndului nostru unic
şi o puternică chezăşie a izbîndirii lui" (1941, nr. 4. p. 331). Se remarcă de
asemenea apariţia celui de al doilea Calendar al T1~ibunii Ardealului din
Cluj (1942), singurele cărţi de mîngîiere sufletească pentru cititorii din
proVincia de nord, precum şi eforturile revistei Viaţa ilustrată, despre
cărţile Blajului şi mereu despre tipăriturile din Oradea şi Cluj. Victor
Iancu elogiază ideea înfiinţării Centrului de studii transilvane în cadrul
Universităţii clujene precum şi întemeiarea catedrei de istoria Transilvaniei, competent ocupată de Ion Lupaş.
Aceste au fost drumurile revistei Transil'l:ania ajungînd pînă în cel
de al 77-lea an de apariţie. O strădanie publicistică de seamă în istoria
revuisticei culturale din Transilvania. Noua serie a revistei sibiene ajunsă
în anul al şaptelea de eforturi literare şi ştiinţifice, politice şi filozofice
continuă o experienţă şi o valoroasă moştenire în condiţii de existenţă
noi fiind astăzi una dintre publicaţiile de prestigiu ale momentului cultural românesc.
publicaţie tipărită
publicaţia sibiană
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PARTIDUL COMUNIST ROMAN CONTINUATOR DIRECT
AL MIŞCARD MUNCITOREŞTI
ŞI SOCIAIJSTE DIN ROMANIA,
A PARTIDULUI POUTIC
AL CLASEI MUNCITOARE,
CREAT IN 1893
ION

IACOŞ

Făurirea Partidului Comunist Român, în mai 1921, prin ridicarea pe
o treaptă calitativ superioară a întregii mişcări revoluţionare a proletariatului din ţara noastră se înscrie ca moment de excepţională însemnă
tate în istoria poporului român, în dezvoltarea mi şcării muncitoreşti, în
lupta pentru sociaUsm pe pămîntul RomfmieL Atunci, cu 60 de ani în
urmă , marele congres al Partidului Socialist a hotărit, ca cerinţă logică
transformarea acestuia in Partidul Comunist Român, centralizarea tuturor organizaţiilor muncitoreşti la nivelul statului român întregit in 1918
prin voinţa şi acţiunea întregului nostru popor, şi a adoptat Programul
partidului corespunzător noii etape de dezvoltare a societăţii româneşti, a
luptei revoluţionare a clasei muncitoare, a situării sale pe poziţiile comunismului, cele mai înaintate idei ale Limpului. Statuarea denumirii partidului de Partidul Socialist-Comunist, iar din 1922 de Partidul Comunist
dln România, ca secţie a Internaţionalei Comuniste, se înscria şi ea ca o
necesitate istorică a noilor, vremi revoluţionare naţionale şi mondiale.
Noua titulatură a partidului, programul şi întreaga activitate desfăşurată
în acele împrejurări reprezentau continuitatea şi ascendenţa revoluţionară,
prelucr area şi ridicarea la noi cote valorice a tradiţiei partidului muncitoresc creat în 1893, a întregii lupte sociale şi naţionale a proletariatului,
a poporului român.
Partidul Comunist Român, făurit în mai 1921, este moştenitorul şi
continuatorul celor mai înalte tradiţii de luptă ale maselor popular e pentru dreptate şi libertate, pentru dezvoltarea poporului român şi a culturii
sale, pentru afirmarea naţiunii române şi a statului naţional unitar român. Totodată, el a reprezentat sintetizarea unei experienţe îndelungate
a mişcării muncitoreşti şi socialiste în plan organizatoric, politic şi ideologic, a manifestărilor sociale ale clasei muncitoare, născută încă la finele
veacului al XVIII-lea, ce avea să exprime, în perspectiva istorică, aspiraţiile întregii naţiuni.
Procesul fatorlc de formare şi afirmare a clasei muncitoare în societatea românească a coincis, în mare, cu epoca marilor evenimente naţionale
- revoluţia din 1821 şi cea de la 1848, Unirea din 1859 şi dobîndirca independenţei de stat depline a ţărli în 1877 care au trasat drumul marilor transformări economice, sociale, politice şi culturale în cadrul României moderne. Muncitorimea, pe măsura dezvoltării sale, a fost părtaşă
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directă la aceste evenimente de mare reverberaţie naţională, imprimînd
maselor dinamism şi vigoare revoluţionară , încorporînd, de timpuriu
a cele elemente caracteristice proletariatului, care-l fac să devină forţa socială fundamentală a societăţii româneşti, purtătorul consecvent al idealurilor de progres, de eliberare socială şi naţională a poporului român.
T ocmai aceste împrejurări specifice ale societăţii româneşti conjugate cu
manifestările europene pe planul afirmării principiului naţionalităţilor şi
al apariţiei socialismului ştiinţific şi-au pus amprenta puternică pe evoluţia proletariatului r omân, detcrminînd dezvoltarea spiritului său combativ, ancorarea timpurie în problematica fundamentală a societăţii romfmeşti. Ca urmare a extinderii şi adîncirii relaţiilor economice capitaliste, a prefacerilor adînci din societate, proletariatului i-a revenit misiunea istorică de a duce societatea înainte pe drumul înoirilor democratice spre socialism.
Privită din această perspectivă ne apare mai clar modul în care miş
carea muncitorească din ţara noastră a evoluat de la proteste şi răzvrătiri
locale la cele dintîi modalităţi de reglementare a raporturilor de muncă
dintre lucrători şi patroni, la formarea asociaţiilor profesionale muncitoreşti, încît aceştia erau chem aţi să lupte „neîncetat numai şi numai în apă
rarea intereselor lu crătorilor", pentru grupar ea lor „sub un stindard care
- după cum scria „Uvrierul" din 10 iulie 1872 - să r eprezinte de acum
şi în viitor unirea şi înfrăţirea tuturor lucrătorilor ca astfel să putem dă
rîma răul şi injustiţia ce de mult bîntuic clasa lucrătorilor".
Această rodnică activitate se corobora cu opera de rodire în gîndirea
românească a ideilor revoluţionare ale socialismului, mai intîi în faza lor
socialist utopică, apoi a socialismului ştiinţific care au avut un rol de mare
insemnătate în formarea conştiinţei revoluţionare a clasei muncitoare. In
lumina concepţiei materialist dialectice şi istorice s-au creat, în anii 18681872 la Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Arad, Galaţi, Ploieşti, Reşiţa, primele
organizaţii socialiste. Ele, în pofida unor influenţe mic burgheze, au avut
ca principii generale călăuzitoare lupta de clasă, acţiunea pentru drepturi
economice şi politice, unitatea muncitorească şi internaţionalismul proletar. In contextul dezvoltării generale economico-sociale a ţării, al schimbărilor care au avut loc în raportul forţelor politice, lupta clasei muncitoare s-a diversificat, urmărind eliberarea sa şi a maselor muncitoare de
sub exploatarea capitalistă, apărarea suveranităţii ţării, salvgardarea dreptului sacru al poporului român de a se dezvolta de sine stătător. O caracteristică esenţială a mişcării muncitoreşti şi socialiste din ţara noastră o
constituie faptul că, incă din stadiul de început al existentei lui, proletariatul şi-a pus problema organizării ca clasă, înţelegînd că acesta reprezenta o condiţie hotărîtoare pentru desfăşurarea cu succes a luptei împotriva claselor exploatatoare, pentru realizarea ţelurilor sale revoluţio
nare. ln acelaşi timp, prezenţa revoluţionarilor români pe baricadele. Comunei din Paris, participarea la activitatea pdmei Internaţionale, a altor
organizaţii, constituie o expresie a spiritului de solidaritate internaţională
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ce a caracterizat de la început clasa noastră muncitoare, forţele revoluţio
nare din România.
Un moment de mare însemnătate în dezvoltarea procesului de organizare politică a proletariatului român pe principiul luptei de clasă, al
unităţii muncitoreşti şi al internaţionalismului proletar a fost înfiinţarea,
la 1 octombrie 1872, a Asociaţiei generale a lucrătorilor din România,
prima organizaţie politică a clasei noastre muncitoare care a unit forţele
proletare la nivelul întregii ţări 1 . „Acest eveniment - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu marchează începutul organizării de clasă pe
scară naţională a proletariatului român" 2 . Asociaţia generală a muncitorilor din România, pr in modul de constituire, prin statutul şi programul
de activitate se înscrie printre primele organizaţii marxiste din lume. Asociaţia şi organul său de presă „Lucrătorul român", considerau, pe drept
cuvînt, că muncitorimea ca cea mai dinamică, mai avansată forţă, a întregii naţiuni avea îndatorirea nu numai de a-şi apăra propriile interese,
ci de a se afla în fruntea luptei poporului pentru progresul general al
societăţii, asumindu-şi conştient, în acest scop sarcini şi răspunderi deosebite, legînd de ' la început cauza bunăstării clasei muncitoare de cauza
propăşirii generale a ţării3. In acest sens, Asociaţia generală a lucrătorilor
din România într-un apel al său chema masele muncitoare la organizare,
la unirea forţelor, căci „în momentele de faţă nimic nu este mai necesar
decît unirea întregului element român în contra relelor tendinţe străine,
tendinţe care tind la contopirea patriei noastre, a căminului -nostru, pentru care străbunii noştri au jertfit tot, chiar sîngele şi viaţa lor, prin
lupte şi alte acte şi fapte mari şi oneste ca să ne poată conserva o frumoasă şi curată patrie, cu un nume demn de originea saM.
După cucerirea independenţei depline de stat a României în 1877, amploarea pe care a luat-o acţiunea de propagare a socialismului ştiinţific.
ca şi afirmarea politică a muncitorimii în viaţa ţării, au adus pe planul
dezbaterilor, necesitatea formării partidului politic al clasei muncitoar e.
Ilustrativ în această direcţie rămîne, congresul organizaţiilor socialiste de
la Iaşi, din octombrie 1879, care a cristalizat prevederi programatice specifice etapei respective de evoluţie a mişcării noastre socialiste, orientînd
artivitatea propagandistică spre înarmarea clasei muncitoare din România

____

__...

1 Documente
privind fnceputurile mişcării muncitm·eşti şi socialiste din
România 1821-1818, Bucureşti, Editura politică, 1971, p. 641-665; vezi şi lnceputurile mişcării socialiste în România, în „Anale de istorie", nr. 4/1980, p. 122-162.
2 Nicolae Ceauşesc u, România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral clezvoltate, vol. 8, Bucureşti, Editura politică, 1973, p. 259.

3 !n cuvintul său la inaugurarea societăţii, N. Rădulescu, preciza, între altele:
„Industria naţională este esenţa puternică şi producătoare în averea unei ţări;
este, mal presus de toate, garanţia existenţei sociale a individului ce şi-o ia drept
carieră, de la care speră o dreaptă satisfacere pentru ostenelile sale: ea face
încă şi respectul ţării în afară . . . Incurajarea industriei noastre naţionale trebuie
propagată 111 susţlllotă prin toate forţele" („Telegraful" an II, nr. 199 din 10 octombrie 1872).
4 „Lucrătorul român", an I, nr. 2 din 12 noiembrie 1872.
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cu teoria socialismului ştiinţific, organizarea politică şi profesiona1ă a
muncitorilor5 • Deşi n-a statuat centralizarea organizaţiilor socialiste, Congresul a dat noi impulsuri luptei revoluţionare, propagandei socialiste,
editării unor publicaţii muncitoreşti şi socialiste cu largă rezonanţă în
viaţa social politică a ţării, marcînd o vădită apropiere a socialiştilor de
mişcarea muncitorească, încît gazeta „Înainte", editată în 1880, se subintitula pentru prima oară în istoria mişcării muncitoreşti din ţara noastră „organ democratic socialist şi al proletariatului român"v. In anii următori, documente ale mişcării muncitoreşti şi socialiste din ţara noastră
evidenţiază permanentele căutări ale revoluţionarilor români spre definireci structurii şi denumirii partidului politic al proletariatului român, sub
acea de Partidă Socialistă, Partidă a Muncitorilor, sau Social-Democraţie. Deşi, formal, nu se constituise o organizaţie politică centralizată la
scara întregii ţări, cu o conducere unitară şi cu un statut de organizare,
această partidă se manifesta în diferite feluri în viaţa ţării (publicaţii,
greve, confruntări politico-ideologice). 1n articolul Partidul muncitorilor,
apărut în 1885, se sublinia ideea că muncitodmea „trebuie să formeze
un partid cu totul deosebit, care să nu aibă nici în clin nici în mînecă cu
partidele burgheze. Partidul muncitorilor, iată ţinta imediată a socialiş
tilor, iată moartea burgheziei"7 •
In vederea direcţionării activităţii Partidei muncitorilor şi în numele
acesteea, C. Dobrogeanu-Gherea a publicat, în 1886, programul intitulat

Ce vor

socialiştii

români în care era

susţinută şi argumentată

ideea ne-

cuceririi puterii politice de către proletariat şi a necesităţii organizării partidului politic al clasei muncitoare la scara întregii ţări, fiind
primul program marxist al mişcării ;revoluţionare din ţara noastră. Modul de realizare a transformării revoluţionare a societăţii, concepută de
socialiştu români şi-a pus cu putere amprenta, încă de la început, asupra întregii lupte revoluţionare a proletariatului din România şi a partidului său politic, ceea ce constituie o mare cucerire politico-ideologică. Dar nu numai atît. Programul din 1886 se situează din punct de
vedere ideologic şi al acurateţii principiilor revoluţionare înaintea altor numeroase programe socialiste din Europa şi America. Avem în vedere nu numai critica pe care Marx a făcut-o Programului de la Gotha
al Partidului Social-Democrat German, ci şi aprecierea favorabilă a lui
Engels asupra Programului socialist român, ca şi alte materiale apărute în
cesităţii

5 Unele discuţii privitoare la unirea
organizaţiilor socialiste din România
intr-un partid au avut loc, mai intîi in cadrul consfătuirilor de la Ploieşti şi Bucureşti din 25 şi 27 februarie 1879, cind reprezentan ţii acestor organizaţii stabilea ca
organizaţia centralizată la scară naţională „să se pună cit mai curind în comunicaţie cu celelalte cercuri internaţionale din străinătate" (Vezi: Damian Hurezeanu,
Gheorghe Neacşu, lnceputuri ale propagandei socîalismului român, in „In slujba
cercetării marxiste a istoriei P.C.R.", Bucureşti, f.e., 1971, p. 72-81).
G Presa muncitorească şi socialistă din România. 1865- 1889, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 67.
1 „Drepturile omului", an I, nr. 162 din 25 august 1885.
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mişcarea muncitorească internaţională în acea vreme şi care confirmă, la
rîndul lor, principiile revoluţionare ale programului socialist român8 •
Programul socialiştilor români din 1886, a unit ideologic toate organizaţiile muncitoreşti şi socialiste, a determinat o tot mai intensă propagare a socialismului ştiinţific in rîndurile lucrătorilor, ţăranilor şi a unor
ini0lectuali, ducînd la crearea de noi şi noi organizaţii politice ale clasei
muncitoare în diferite oraşe ale ţării. Cercurile şi cluburile muncitoreşti
ca organizaţii locale a Partidei muncitorilor au editat publicaţiile „Desrobirea'', „Muncitorul", Unirea muncitorilor", „Frăţia" etc. care aveau ca
subtitlu „organ al Partidei muncitoare" şi tot în numele acestei Partide
au trimis, în 1888, primii deputaţi socialişti in parlament, au condus luptele muncitoreşti şi manifestaţiile de 1 Mai, au sprijinit răscoalele ţără
neşti şi au participat la congrese socialiste internaţionale9 • Definitoriu
pentru mişcarea muncitorească din România rămîne unitatea rîndurilor
proletare, manifestată pe plan organizatoric, ideologic, politic ş i al luptelor
sociale, democratismul ce caracteriza întreaga activitate socialistă, unitatea strinsă dintre partid şi sindicate, conducerea politică a acestora de
către partid.
Intrucît organizaţiile politice muncitoreşti (deci Partida muncitorilor) şi-au desfăşurat activitatea doar la nivelul oraşelor, fără o conducere
centralizată şi un statut corespunzător la scara întregii ţări, cu toate că
aveau un p rogram ideologic al lor, apare ca o necesitate stringentă centralizarea lor la scară naţională.
întreaga evoluţie a mişcării muncitoreşti şi socialist<' între 18721893 a pregătit condiţiile pentru formarea partidului clasei noastre muncitoare, impunînd, cu acuitate, convocarea Congresului naţional care să statueze structura şi centralizarea, în fapt, a Partidului. Reunit la Bucureşti,
în zilele de 31 martie-3 aprilie 1893, Congresul a dezbătut şi adoptat
Programul şi statutul partidului unic al întregului proletariat român Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România - a centralizat la
scară naţională organizaţiile politice muncitoreşti şi a ales organul central
de conducere a partidului - format din Al. Ionescu, I. Nădejde, C. Mille,
Al. Gh. Radovici, V. G. Morţun.
Partidul a concentrat sub o conducere unitară toate forţele organizate
proletare, a cuprins, iar apoi a îndrumat întreaga mişcare sindicală, de
tineret şi de femei. Programul adoptat de Congres, dezvolta, in noile
condiţii economico-sociale, programul Ce vor socialiştii români, relevind
Cll claritate rolul istoric al clasei muncitoare şi al partidului său, precizînd că „proletariatul e acea clasă a cărei menire istorică este distrugerea

s Nicolae Copoiu Socialismul european şi mişcarea muncitorească şi socialistll.
din Romc'.lnia. 1835-1921, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1973; vezi şi Solidaritatea revoluţionară a mişcării muncitoreşti din Romdnia cu mişcarea muncitorească internaţională (1872-1893), tn „Anale de istorie", nr. 5/1980, p. 69-104.
0 Mircea Muşat Rădăcinile istorice ale Partidului Comunist Romdn, Bucureşti,
Editura politică, 1973; Partidul Muncitorilor din România - continuitate şi ascen<lenţlf revoluţionară. 1872-1921, în „Revista de istorie", nr. 4/1981.
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societăţii

burgheze şi întemeierea societăţii socialiste1ct0 • In acelaşi timp
Programul partidului trasa direcţiile fundamentale ale luptei clasei muncitoare pentru ,,emanciparea desăvîrşită economică, politică şi intelectuală
a poporului muncitor", „prefacerea tuturor instrumentelor de muncă în
proprietatea colectivă a societăţii întregi şi in înlocuirea producerii de
mărfuri prin producerea de către societate şi pentru societate cu mijloace de producere socializate", desfiinţarea exploatării de clasă şi a „oricărei neegalităţi politice şi economico-sociale, neegalităţi de sex, rasă, naţiune, religie"u. Punînd în faţa proletariatului obiective de o aşa mare
însemnătate, programul partidului exprima încrederea în înţelegerea de
către acesta a rolului său în societate şi, în acelaşi timp, se angaja să conducă lupta clasei muncitoare la izbindă. De asemenea, în program erau
înfăţişate cererile imediate ale Partidului, ceea ce demonstrează concepţia
socialistă cu privire la căile de rezolvare a problemelor fundamentale ale
RomâniE'i moderne şi, în strînsă conexiune, stabilirea principalelor obiective menite să conducă la îmbunătăţirea situaţiei materiale şi spirituale
a clasei muncitoare, ţărănimii şi altor categorii sociale exploatate din societate. Rezultat firesc al dezvoltării social-economice şi politice a României, al contradicţiilor acesteia, al existenţei obiective a clasei muncitoare.
Partidul muncitorilor, făurit în 1893, a purtat pecetea realităţilor sociale
şi naţionale ale epocii, ceea ce i-a imprimat tărie şi coeziune în conducerea
proletariatului la înfăptuirea misiunii sale istorice. Tocmai capacitatea de
înţelegere profundă, in lumina socialismului ştiinţific, a coordonatelor istoriei patriei, a realităţilor concrete din societatea românească, iau conferit partidului elemente calitative suporioare oricărui partid politic al
vremii, slujind cu abnegaţie şi hotărire interesele clasei muncitoare, ale
poporului român12.
Crearea, în 1893, a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din
România „a intrat în istoria noastră ca moment de excepţională însemnă
tate pentru destinele luptei revoluţionare a proletariatului şi a maselor
muncitoare", ca moment ce marchează centralizarea organizaţiilor politice
a clasei muncitoare pe plan naţional. Partidul clasei muncitoare din România, constituit pe baza principiilor socialismului ştiinţific, a teoriei de
clasă a lui Marx şi Engels, şi-a asumat din prima clipă misiunea istorică
de a conduce lupta revoluţionară pentru cucerirea puterii politice de că
tre proletariat, pentru transformarea socialistă a societăţii româneşti. Tocmai pentru aceasta „anul 1893 - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu este anul naşterii detaşamentului revoluţionar, de avangardli, al clasei
10

Programul Parti lului Social-Democrat al Muncitorilor din România, Bucu1894, p. 7.
11 Documente din
istoria mişcării muncitoreşti din România. 1893-1900,
Bucureşti, Editura politică, 1969, p. 55-56.
12 Constituirea
partidului politic aL clasei
muncitoare din România P.S.D.M.R. (1893), în „Anale de istorie", nr. 11981, p. 90-127; vezl şi Semnificaţia
·politică, ecoul intern şi internaţional al creării Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din Romania, In „Revista de istoric", nr. 3. 1973, p. 559-376.
reşti,
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muncitoare din România. Iată de ce putem spune cu deplin temei că ade\'aratele începuturi ale Partidului Comunist Român - care continuă cele
mai înalte tradiţii de luptă ale poporului şi îşi are rădăcinile împlîntate
adînc în mişcarea muncitorească, socialistă din a doua jumătate a secolului trecut - coincid cu începutul activităţi i partidului muncitoresc
călăuzit de teoria revoluţionară marxistă" 1 3 •
Maturitatea clasei muncitoare, a mişcării muncitoreşti au dus, în anii
de început ai secolului al XX-lea, la întărirea bazei proletare a organizaţiilor politice ale clasei muncitoare şi, implicit, la consolidarea acestora,
prccum şi a organizaţiilor sindicale, la ridicarea capacităţii de luptă a
d;ise>i muncitoare. Partidul muncitorilor, în cadrul celor 11 congrese şi
4 conferinţe ale sale ce au avut loc pînă în 1916, s-au afirmat atît temeiurile de bază ale luptei revoluţionare, cit şi direcţiile principale de acţiune
cor0spunzătoare complexului social-politic naţional de atunci. Dezvoltarea
unitară si central izată a partidului a făcut ca la temelia mi şcării revoluţionare să fle aşezate cu consecvenţă principiile luptei de clasă, unităţii de
acţiune, ale patriotismului şi solidarităţii internaţionale proletare. Cu toate
că avea să se resimtă, pentru scurtă vreme, datorită „crizei de conducere"
din 1899, Partidul muncitorilor din România şi-a făcut simţită prezenţa în
viaţa social-politică a ţării, prin continuarea activităţii cluburilor muncitoreşti şi apoi a cercurilor socialiste „România muncitoare", care au jucat,
in continuare, rolul de organizaţii de partid locale, iar organizaţia din
Bucureşti îndeplinind rolul de conducător general al întregii mişcări1 4 • La
începutul secolului, s-a creat Comisia Generală a Sindicatelor din România, organizaţie centralizată la scară naţională, s-au constituit secţii române social-democrate în Transilvania şi Bucovina şi s-a înfiinţat Comitetul Central al cercurilor „României muncitoare" ce avea rol de coordonator al tuturor organizaţiilor politice ale clasei muncitoare din ţară 15 •
Conferinţa organizaţillor socialiste şi sindicale din august 1906 a reafirmat necesitatea intăririi Partidului muncitorilor care „prin luptele sale
în parlament şi în afară de parlament" va „aduce la îndeplinirea idealului clasei muncitoare". La rîndul lor, Conferinţele muncitoreşti din iulie
1907 şi ianuarie 1908, au discutat Proiectul de program al Uniunii Socian Nicolae Ceauşescu România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, vol. 8, Bucureşti, Editura politică, 1973, p. 263.
14 Conferinţa organizaţiilor polltice muncitoreşti din 2!J iunie 1899, a rea!lrmat
hotdrirea muncitorilor de a continua lupta revoluţionară în cadrul Partidului Muncitorilor din România, declartnd că „sîntem şi rămînem credincioşi ai steagului
roşu al prolctnriatulul", gata a dovedi că „orlcît guvernele claselor stăpinitoare ar
prigoni şi închide pc luptătorll pentru dreptate, orictt unii ar dezerta din mişcarea
muncitorilor 1n tabăra exploatatoare, mişcarea muncitoare nu piere, ci din ce în
ce devine mai puternică, mal neînvinsă"' („Lumea nouă" din 16 aprilie 1900); vezi
şi Contribuţia Clubului muncitorilor din Bucureşti ln afirmarea principiilor de organizare şi de luptli a prolelariatului. din România fn anii 1900-1901, 1n „Bucureşti.
Materiale de istorie şi muzeografie", an IX /1972, p. 293-298.
15 Documente din istoria mişcări~ muncitoreşti din Romdnia 1900-1909, Bucureşti, Editura politicii, 1975, p. 143, 153, 183, 405, 503, 595.
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liste din România şi au adoptat statutul acesteia în care se preciza scopul
partidului pentru organizarea şi îndrumarea muncitorimii din România
„spre desăvîrşita ei dezrobire economică, politică şi culturală" 16 • în proiectul de program se sublinia că „Programul este steagul în jurul căruia
se vor aduna toţi cei nedreptăţiţi şi asupriţi din această ţară. El constituie
sîmburele care va face să se nască marea mişcare de dezrobire a muncitorimii din România". Tocmai viziunea globală asupra sarcinilor clasei
muncitoare ridicau la noi cote valorice partidul, activitatea sa genc1·ală
politică şi socială, sporind influenţa proletariatului în societate. Relevant
ni se pare noul capitol introdus în proiectul de program intitulat Spre
socialism în care se preciza: „Ca măsuri îndrumătoare pentru socializarea
mijloacelor de producţie U.S.R. cere: 1) Naţionalizarea rafinăriilor de petrol, de zahăr, a minelor, a alcoolului etc. Municipalizarea. Luarea privilegiilor de care se bucură Banca Naţională. Monopolul ei de a emite bani
în hirtie trecut unei bănci de stat. 2) Obligaţia statului şi a comunelor
de a cumpăra orice pămînt, pădure sau orice altă bogăţie naturală sau
socială care se vinde la licitaţie" 17 • Prin asemenea obiective, Uniunea Socialistă, ca partid de clasă al muncitorimii, demonstra caracterul său r evoluţionar, năzuinţa ca odată cu socializarea mijloacelor de producţie să se
asigure şi independenţa economică şi politică a României.
Dezvoltarea impetuoasă a proletariatului, creşterea spiritului de organizare şi de luptă contra exploatării capitaliste, ample confruntări de
idei cu poporanismul care nega posibilitatea afirmării clasei muncitoare şi
a partidului ei în viaţa social-politică a României, dezbaterea largă a Proiectului de program făceau necesară şi posibilă convocarea forumului general muncitoresc care să decidă strategia şi tactica Partidului în pragul
celui de al doilea deceniu al secolului nostru. Congresul socialist din 1910
a statuat existenţa partidului clasei muncitoare sub denumirea de Partidul Social-Democrat din România, vlăstar al vechii rădăcini socialiste,
a P.S.D.M.R., creat în 1893, pe care nimic n-a putut-o distruge. Documentele programatice ale partidului clasei muncitoare din 1910 au reuşit să
analizeze mai profund, în lumina socialismului ştiinţific, realităţile concrete ale Românie! la începutul secolului XX, emiţînd aprecieri corespunzătoare noului stadiu atins de mişcarea muncitorească şi conturind în spirit realist, sarcinile imediate şi de perspectivă ale proletariatului.
Partidul Social-Democrat, r eafirmînd principiul socializării mijloacelor de producţie, al desfiinţării exploatării muncii sub orice formă, al
transformării sociali9te a societăţii româneşti, îşi propunea să cucerească
10 Uniunea Socialistă clin Romtlnia. Statut şi extrase din Programul Uniunii
Socialiste din Romtlnia, Bucureşti, Institutul de arte grafice „Speranţa", 1908, p. 2;
vezi şi Augustin Deac Comuniştii - continuatori pe o treaptă superioară a celei
mai bune tradiţii ale mişcării noastre muncitoreşti, în „Anale de istorie", nr. 1/1981,
p. 51-67.
17 80 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din Romdnia.
Documente, Bucm·cşti, Edltura politică, 1974, p. 621.
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puterea guvernamentală ca unul din mijloacele de prefacere socială 18 •
Pentru prima dată intîlnim formulată o asemenea idee în programele
mişcării noastre muncitoreşti ceea cc denotă că revoluţionarii români fă
ceau paşi înainte în îmbogăţirea teorjei şi practicii revoluţionare mondiale.
Constatînd cu deplin temei că dezvoltarea României în direcţia capitalistă
este o necesitate politică, economică şi socială, pe care nimic nu mai e în
stare s-o înlăture, în program se sublinja că proletariatul e singura clasă
care „apărînd interesele ei particulare, apără totodată, şi pe cele ale tuturor claselor apăsate, cum şi interesele generale ale ţării de dezvoltare pe
calea progresului şi a civilizaţiei" 19 • ln aceeaşi idee programul a pus în
evidenţă rolul Partidului Social Democrat, ca „partid naţional şi democrat
în înţelesul cel mai adînc al cuvîntului", căci apără interesele tuturor oamenilor muncii „îndemnîndu-i la luptă pe calea perfecţionării civilizaţiei
capitaliste, menită a face loc mai tîrziu unei civilizaţii mai desăvîrşite,
civilizaţia socialistă".

în program se aprecia clar că P.S.D.R. este „un partid revoluţionar",
întrucit, spre deosebire de partidele burgheze a căror activitate nu trece
de marginile societăţii capitaliste, P.S.D.R. se pune în opoziţie hotărîtă
cu acestea şi luptă pentru completa prefacere a societăţii. 1n acelaşi timp,
Partidul se declara drept apărător al intereselor întregii naţiuni, luptă
tor consecvent pentru întărirea statului naţional şi ceea ce fireşte era un
nou şi marc pas înainte spre înţelegerea misiunii istorice a clasei muncitoare. Ridicîndu-se împotriva detractarilor sociaHsmului, Partidul Social
Democrat din România aprecia că „socialismul cuprinde în el cel mai
larg şi mai pozitiv naţionalism ... el se pune in apărarea intereselor profunde şi fundamentale ale naţiunii întregi". De asemenea în Raportul la
Program se preciza că „Noi nu tindem la distrugerea naţiilor, ci luptăm
pentru asigurarea păcii între popoare, căci numai această pace este chezăşia progresului naţional. Noi voim să se păstreze independenţa fiecărei
naţiuni, căci altfel nici nu s-ar putea stabili adevăratele legături trainice
între popoare, în care fiecare naţiune să aducă tributul propriu de cultură în concertul civilizaţiei omeneşti" 20 • In numeroase studii publicate
în anii 1911-1916, militanţii socialişti au prezentat pe larg poziţia miş
cării socialiste şi muncitoreşti faţă de problema luptei pentru apărarea
independenţei statului român Şi pentru desăvîrşirca unităţii naţionale 2 1 •
ia ProgramuL Partidului Social-Democrat din Romdnia, Bucureşti, Cercul de
editură socialistă, 1910, p. 5.
_
19 Idem, p. 10; vezi şi Partidul muncitorilor din România în viaţa social-politică a ţării. 1893-1910, Bucureşti, Editura politică, 1973.
20 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România. 1910-1915, Bucureşti, Editura politică, Hl68, p. 67.
21 C. Dobrogeanu-Gherea, Opere complete, vol. 5, Bucureşti, Editura politică,

Editura politică, 1977; M. Gh. Bu1979; Ion Popescu-Puţuri,
Organizarea partidului clasei muncitoare pe temelia României reîntregite. Locui

1978; C. Racovski Scrieri social-politice.

jor, Scrieri social-poUtice,

Bucureşti,

Bucureşti,

Editura

politică,

partidului clasei muncitoare în istoria patriei, în „Anale de istorie". nr. 5 1!)80,

p. 3-22.
26 - StudU

şi comunicări,

V-VI.
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organizaţiilor noastre. Să reclădim casa noastră, pe o temelie de pfatră
masivă, ca nici furtuni.Jc să nu o clatine, nici şuvoaiele să nu o mişte,

nici cutremurele să nu o zdruncine. Stringeţi rîndurile proletari din tot
cuprinsul ţării mărite, pregătiţi uneltele, adunaţi materialele. Pornim la
reclădire. Intr-un ceas bun şi cu spor" 28 • De asemenea in articolul Datoria Partidului Socialist din România, se sublinia ideea întăririi partidului,
a strîngerii legăturilor între organizaţiile politice Şi sindicale, a dezvoltării
ideilor programatic~. a schimbării insăşi denumirii partidului, în Partidul
Comunist, „nume purtat azi de toate partidele de avangardă a proletariatului. Această nouă denumire va fi consfinţirea tacticii revoluţionare
inaugurate şi va da întregului partid o direcţiune unitară. Aceasta va
însemna că partidul clasei muncitoare din România nu va face nici o
renunţare de la scopul final şi tactica revoluţionară" 29 • Discutarea problemelor s-a făcut într-un spirit creator, de înaltă responsabilitate pentru interesele şi năzuinţele maselor muncitoare, ale întregii naţiuni. Militanţii socialişti, la fel cum au făcut-o şi în trecut au înţeles că orientările programatice trebuie să ţină seama de condiţiile concrete-istorice,
economice, social-politice în care îşi desfăşoară activitatea. „Partidul socialist, prin forţa împrejurărilor îşi dezvoltă activitatea lui politică în
cadrul naţiunii şi al statului modern. El trebuie să ţină seama de t oate
condiţiile in care se găsesc clasele sociale ale naţiunii respective şi în
special proletariatul". Şi aceasta, se preciza într-un document al Secţiunii Bucureşti, întrucît „mijloacele de activitate socialistă diferă după
ţări şi împrejurărj30 • Numai în felul acesta partidul putea să asigur~
conducerea luptei revoluţionare in noua etapă ce se deschidea în faţa
clasei muncitoare, a poporului român.
O caracteristică a acelor ani a fost şi faptul că Partidul socialist, aflat
mereu în vîltoarca evenimentelor interne şi internaţionale a discutat şi
modalităţile aderării la Internaţionala a III-a, Comunistă, creată în martie
1919. Ţinînd seama tocmai de orientarea revoluţionară a Partidului Socialist din România, pe bună dreptate, se făcea remarca că deasemenea afilierea trebuia făcută de Partidul unificat în întregul său, că „Noi - (cei din
vechiul Regat) am fi putut mai demult să aderăm la Internaţionala a III-a,
dar am socotit necesar să intrăm în prealabil în legătură cu partidele din
~

„Socialismul" din 6 noiembrie 1920. „Noi vom fi chemaţi ca in România
tmpreund cu tovarăşii de dincolo, să clădim mişcarea muncltoreasci! pe
temelii solide şi puternice, ca nici un vifor şi nici o furtună să n-o poată dăr!ma.
Dar vom avea datoria spre a face să tnţeleagă şi tovarăşii noştri maghiari ori
germani ... că le sintcm fra~i adevăraţi şi cu ei împreunli dorim să luptăm pentru
dezrobirea întregii clase muncitoare" (,,Adevărul" din 16 decembrie 1918).
2 · „Scîntcla~ (gazetă editată de revoluţionarii români aflaţi pe teritoriul Rusiei
Sovietice), din 10 august 1910.
30 „Socialismul" din 28 februnrie şi 23 aprllle 1919. „Tactica noastră trebuie
să se a iaptezc împrejurărilor in care fiinţeazA şi luptă Partidul Socialist" („Miş
carea socialistă" din mai 1919), iar in articolul Discuţii programatice se sublinia că
trebuie „să se \ie seama de împrejurările speciale ale ţării, de situaţia clasei muncitoare şl de problemele care i se pun" („Socialismul" din 22 mai 1919).
nouă,
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Transilvania şi Bucovina pentru a intra în Internaţionala a III-a ca un
pnrtid unit pe întreaga Românie"3 1• Reflectînd această voinţă, ziarul „Socialismul" consemna cu satisfacţie că partidele surori din România reîntregită, „se adună azi, prin forţa istoriei, într-o singură casă spre a conlucra şi mai cu spor spre binele poporului acestei casc". Dînd glas acestor
nazuinţc de unificare a mişcării socialiste, Partidul Socialist şi Comisia
Generală a Sindicatelor în Declaraţia din 13 februarie 1919, se angajau solemn să respecte „legămintele de unire hotărîtc" în 1918, luîndu-şi „angajamentul de a lupta împreună cu muncitorimea din teritoriile alipite (unite) pentru respectarea libertăţilor şi drepturilor cucerite", făcîndu-şi „un
punct al său de onoare (din) r espectarea drepturilor minorităţilor de altă
naţionalitate pe toate tărîmurile economic, politic şi cultural". De asemenea a fost lansat apelul „pentru unificarea tuturor forţelor proletare ale
poporului român într-un singur bloc socialist, un singur partid proletar,
care să ducă înainte lupta clasei muncitoare din noua Românie spre realizarea idealului ei socialist de dezrobire de sub apăsarea burghezo-capitalistă. România nouă de astăzi trebuie să devină România socialistă de
miine" 32•
Momentul care a prilejuit, pe de o parte, întrunirea in cadrul unui
forum oficial al partidelor socialiste din România, iar pe de alta o conlucrare in vederea elaborăril unui program comun, a fost Conferinţa miş
cării socialiste din 23-26 mai 1919 de la Bucureşti, cu invitaţi reprezentînd partidele socialiste din Transilvania, Banat şi Bucovina. Programul
adoptat de Conferinţă, r eafirma teza că „societatea omenească a intrat
într-o nouă fază istorică, aceea a revoluţiei sociale", că Partidul Socialist din România acţionează pentru „schimbarea totală a organizaţiei sociale burgheze", că scopul fundamental al său fiind „cucerirea puterii politice şi introducerea dictaturii proletariatului pentru ca prin socializarea
mijloacelor de producere să ajungem la transformarea societăţii capitaliste în societate sociallstă'' 3 ~. Semnificaţia conferinţei din mai 1919 constă
în aceea că a adoptat un program politic şi electoral unic, valabil pentru
întreaga mişcare socialistă din România, marcînd o etapă esenţială pe
linia realizării unităţii de acţiune a mişcării socialist0, a unificării la nivel
naţional a organizaţiilor socialiste regionale. Remarcînd acest fapt, ziarul
„Socialismul", arăta că la Bucureşti în cadrul Conferinţei „la care s-au
Yota t declaraţia de principii şi programul electoral al partidului, a fost
si „Buletinul Internaţionalei Comuniste" din decembrie 1920. Aceeaşi idee
este relevată ~i atunci cind se scrie: „Ţinind seama de noile condiţiuni politice din
Bucovina, Ardeal şi Basarabia - declarau socialiştii d1n Vechea Românie - am
căutat să ne punem in legătură cu tovar;jşiî conducători socialişti din aceste teritorii, pentru a pregăti unitatea su1leteasdi şi propagandistică cu aceştia, şi azi ne
bucurăm a putea constata ca aceste legături vor rămîne trainice, spre folosul şi
izb!.nda finală a proletariatului din noua Românie" („Social-democraţia", din
27 aprllle 1919).
32 Documente din istoria mişcării muncitoreşti dili Romlinia. 1916-1921, Bucur~ti, Editura politică, 1966, p. 166-167.

a3 Ibidem, p. 199-205.
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preludiul unificării mişcării socialiste din întreaga Românie" 3". La rîndul său „Calendarul muncii" scria că delegaţii întruniţi în Conferinţă
„s-au ocupat de organizarea mişcării şi a votat programul partidului, pc
baza căruia s-a făcut prima unire între partidul nostru (socialist, din vechea Românie), cu cel din Ardeal şi Bucovina, deschlzînd drumul unificării complete pe care urmează s-o realizeze un apropiat congres general"3G. Numeroase comentarii şi aprecieri în direcţia unificării s-au făcut
şi în „Tribuna socialistă", „Mişcarea socialistă", „Lupta socialistă", „Cuvînt socialist", „Nădejdea" etc. Propaganda a fost urmată de noi paşi pe
calea unificării şi centralizării mişcării socialiste. Congresul extraordinar
al P.S.R. din octombrie 1919, Conferinţa Partidului Socialist de la Iaşi.
din decembrie acelaşi an care a constituit Consiliul general al Partidului Socialist - organ reprezentativ format din exponenţi ai tuturor organizaţiilor socialiste din ţară, numeroasele reuniuni ale acestul Consiliu
in cursul anului 1920 şi ·l a începutul celui următor au fost de natură să
clarifice toate problemele de ordin organizatoric, politic, ideologic şi financiar în vederea convocării congresului general al Partidului clasei muncitoare la scara României reîntregite 36 • Consolidarea organizatorică şi aria
largă de cuprindere a maselor muncitoare au făcut din Partidul Socialist
cel mai reprezentativ partid politic din societatea românească.
Puterea pc care o conferea unitatea mi şcării muncitoreşti s-a reflectat cu prilejul alegerilor parlamentare din noiembrie 1919 şi mai ales
a acelora din mai 1920, la care Partidul clasei muncitoare a luat parteactivă. Succesele obţinute de partid în aceste alegeri au reafirmat popularitatea socialiştilor în rindul maselor largi populare, viabilitatea programului de luptă al Partidului Socialist. Astfel, în alegerile din 1919, deşi
P.S.R. s-a abţinut de la vot au fost ciştigatc 7 mandate de deputaţi, jar
in 1920, partidul muncitorilor a obţinut 20 de mandate în Cameră şi 3 mandate in Senat37 . Prezent în primele două legislaturi ale României reîntregite, Partidul socialist, prin deputaţii săi, şi-a dat concursul, propunînd
soluţii avansate, la rezolvarea problemelor fundamentale ale ţării, la consolidarea şi dezvoltarea democratică a statului naţional unitar român3q .
Dar această poziţie înaintată a Partidului şi-a găsit reflectarea nu
numai in programele politice şi electorale, ci şi in publicaţiile muncitoreşti ale vremii, în luările de cuvînt de la tribuna parlamentului, în întruniri şi demonstraţii muncitoreşti, in ample bătălii de clasă, materializate în viguroase acţiuni revendicative sau pentru reforme democratice. Din rîndul acestora se detaşează greva generală din octombrie 1920,
31 „Socialismul~

din 24 septembrie 1919.
•, „Calendarul muncii pc 1920", Bucureşti, Cercul de editurii

socialistă,

1920, p. 57.

Crear ea Partidului Comunist Roman. Mai 1921, Bucureşti, Editura ştiinţiîi r.ă, 197 1, p. 216-252, 295-325. A se \ Cdea şi Presa muncitorească şi socialistă
din România. 1919-1921, Bucureşti, Editura politici!, 1973.
37 Mircea Mu')at, Ion Ardeleanu, Viaţa politica fn România. 1918-1921, Ediţia
3G

a II-a

completată, Bucureşti,

Editura politică, 1976, p. 343~347.
Gheorghe Unc, Consolidarea statului naţional unitar român tn concepţia
Partidului clasei muncitoare. 1918-1821, in „Anale de istorie", nr. 1/1981, p. 68-83.
38
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Frima marc bătălie desfăşurată unitar pe teritoriul naţional la care au
participat peste 400 mii de muncitori, aproape întregul proletariat din
ţara noastră 39 , şi care „a constituit o puternică afirmare a forţei şi rolului tot mai important al clasei muncitoare în întreaga viaţă socială şi
politică a României" 40 . Poziţia înaintată a Partidului Socialist faţă de problemele fundamentale ale dezvoltării ţării i-au atras simpatia şi încrederea
maselor de oameni ai muncii, a intelectualităţii progresiste, a o. M"nilor
de ştiinţă şi cultură, a altor icategorii sociale. Pentru crearea unui larg
front de opinie în vederea înnoirii societăţii româneşti, partidul clasei
muncitoare a preluat, in noile condiţii, experienţa pozitivă a mişcării
noastre muncitore~ti, cu privire la politica de alianţe cu celelalte forţe
democratice, fără a afecta fizionomia sa proprie. S-a apreciat în mod judicios că tactica partidului faţă de alianţele cu alte forţe democrat" ce şi
progresiste nu trebuie să fie „nici rigidă ca o dogmă, nici inflexibilă ca un
comandament religios", ci ea trebuie să „se preteze împrejurărilor", intrucît încheierea unor alianţe cu forţele „burgheze de stînga", pe probleme
concrete vizînd acţiunea pentru înfăptuirea unora sau a altora din dezideratele democratice, reprezintă, după cum scrie „Socialismul", o politică
„ine\ itabilă şi chiar necesară". Fireşte, în politica sa de alianţe, partidul
a pornit de la aprecierea generală, potrivit căreia, „toate celelalte partide
existente, atît cele reacţionare cit şi cele progresiste, intrucît vor menţinerea proprietăţii private, deci şi a claselor (antagonice) ... sînt ~i ră
min partide de conservare a societăţii de azi" 41 • Erau puncte de vedere
programatice care exprimau conduita generală a Partidului Socialist, preocuparea sa pentru folosirea celor mai adecvate mijloace de acţiune în
vederea apărării intereselor muncitoreşti, a maselor largi populare.
In ansamblul dezvoltării mişcării muncitoreşti, a dezbaterilor principiale pe marginea programului comunist şi a unificării la scară naţională
un loc însemnat l-au avut congresele regionale ale organizaţiilor socialiste,
sindicale şi de tineret din Transilvania, Banat şi Bucovina din vara anului 1920. Ele şi-au reafirmat voinţa „pentru desăvîrşita lor unificare" în
organizaţiile din vechea Românie, dind mandat conducerii mişcării muncitoreşti de la Bucureşti, in care ele însele aveau reprezentanţi, de a grăbi
pregătirile pentru convocarea congresului general, care să „dea formă definitivă (programului) şi să proclame in deplină claritate, unificarea" 42 •
33

A se vedea pe larg Greva generalii din Romania. 1920,

Bucureşti,

1970,

şi u1·mătoarcle.
Nicolae Ceau.~cscu, 60 de ani de slujire dei:otată a poporului, de luptii
dreptate socială şi libertate naţionald, pen,ru. construirea socialismului şi

p. 23G

pentru
ridicarea bunăstării maselor, ventru independenţa patriei, colaborare internaţională
şi poet', Bucureşti, Fditura politicii, 1981.
H Documente din istoria mişelirii muncitoreşti din Romdnia. 1916-1921. p. 204.
•0

„Lupta de clasă" din 1 august 1920. La lucrările congreselor regionale sociasindical, desfăşurate la Cluj, în zilele de 15-17 august 1920, au fost reprezentaţi şi muncitorii din Satu Mare. („Tribuna socialistă" din 22, 29 august, 5, 12,
19 ~i 26 septembrie 1920; „Erdelyi Mun.kăs„ din 21 şi 28 august 1920; Grăitoare sînt
şi articolele: ln parlamentul muncitor esc ele la Cluj, in „Erdelyi Nepszava" din
18 august 1920; După Congres, in „Tribuna socialistă" din 29 august 1920.
42
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!n cadrul amplului proces de unificare a rîndurilor organi1.ate ale
muncitorimii la scara ţării reîntregite, şi în cel al luptelor sociale pentrn
condiţii mai bune de muncă şi de viaţă, pentru consolidarea statului unitar român, pentru întărirea caracterului său democratic, o contribuţie preţioasă a adus şi organizaţia Partidului Socialist din Satu Mare. Ei i s-au
alăturat sindicatele muncitoreşti ca şi organizaţia ti ncretului socialist, care,
în front unitar revoluţionar al tuturor muncitorilor indiferent de naţionalitate au înscris o pagină însemnată în cronica Partidului politic al
clasei muncitoare, a luptei sale pentru România socialistă 11 •
La începutul anului 1921 atrnţia mişcării muncitoreşti a fost concentrată spre pregătirea marelui Congres al partidului, menit să consfinţească
unificarea, să adopte programul Comunist şi să se afilieze la Interna'-i0nala a III-a. In vederea pregătirii acestui eveniment, în vara anului 1920,
o delegaţie a Partidului Socialist, formată clin Gheorghe Cristescu, Constantin Popovici, Eugen Rozvan, Ioan Flueraş, Alexandru DobrogeanuGherea şi David Fabian a plecat la Moscova. în capitala soYietică ca şi la
Harkov delegaţia socialiştilor români a avut numeroase intîlniri şi tratative cu conducătorii Cominternului, cu V. I. Lenin, pentru a stabili principiile şi relaţiile viitoare din partidul revoluţionar al clasei muncitoare
din ţara noastră şi Internaţionala Comunistă. Printre problemele pe care
delegaţia revoluţionarilor români le-a susţinut erau şi cele legate de autonomia şi independenţa partidului, de dreptul său de a-şi elabora de sine
stătăjoare linia politică, corespunzător condiţiilor istorice din România.
participarea la Internaţionala Comunistă fiind considerată ca o expresie
a solidarităţii internaţionale şi nu ca un drept al acesteia de a se amcstecFt
în viaţa Partidului muncitorilor români.
Privită şi sub acest raport, perioada premergătoare congresului general s-a caracterizat printr-o activitate politică, ideologică deosebit de
intensă al cărei expresie grăitoare l-au reprezentat lucrările. consiliul general din 31 ianuarie-2 februarie 1921, publicarea în presa socialistă a
principalelor documente pregătite pentru Congres: Raportul în problema
agrară, Rapor tul cu privire la afiliere, Statutul Partidului. Totodată, au
avut loc dezbateri ampfe în presa de partid pentru definirea liniilor programatice comuniste a partidului în noile condiţii istorice, fixarea formelor de acţiune cele m ai potrivite pentru atingerea obiectivelor revoluţionare, conturar ea noii fizi onomii com11niste a partidului, o fizionomie
dictată de ţelurile strategice revoluţionare şi tactica inspirată din condiţiile caracteristice ale Homâniei în mediul în care trE>buia să acţioneze
Partidul. Toate acestea şi-au găsit expresia în formularea succintă din
ar ticolul 1 al statului ce urma a Ii adoptată de Congres, şi care a fost
discutat, în prealabil, la lucrările Consiliului general din 10-11 octombrie 1920. „Partidul socialist comunist din România - se menţiona în
43 Mai pe larg despre aceasta în Mişcarea muncitoreasccl din judeţul SallL
Mare fn anil avintului. revoluţionar (1918-1921), în SatuMareStCom, 2/1972, p. 5-31
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Statut - urmăreşte organizarea proletariatului pe temeiul luptei de clasă
şi al solidarităţii internaţionale a muncitorilor, pentru cucerirea puterii
politice şi aplicarea dictaturii proletariatului prin regimul politic al sfaturibr în vederea socializării mijloacelor de producţie, adică transformarea
sucict~1ţii capitaliste, bazate pe exploatarea muncii, într-o societate socialbtă41.

După şedinţa Consiliului general din 31 ianuarie-2 februarie 1921,
pregătirile pentru congres au intrat in faza lor nemijlocită. Au avut loc
o c,crie de manifestări importante: Presa socialistă a publicat ordinea de
zi a Congresu'ui, au avut loc adunări alf> secţiunilor partidului care au

ales delegaţi pentru marele forum proletar, consfătuit·ea Uniunilor sindicale şi a Tineretului Socialist sau la rîndul lor, s-au pronunţat asupra documentelor ce urmau a fi dezbătute. Sub titlul Congresul, un corespondent
din Braşov cerea „să mergem la congres şi să întindem mîna noastră fră
ţească muncitorilor din vechea Românie. Să le spunem lor sincer: Fraţi
lor! ... Acum am venit să ne cunoaştem, să unim organizaţiile noastre,
să le facem puternice şi să luptăm cu puteri comune împotriva capitalismului, pentru făurirea unei societăţi noi, mai frumoase" 15• Idei similare
au fost exprimate în fond, la toate adunările secţiunilor care au ales delegaţi pentru congres. A fost o activitate titanică, dc>sfăşurată de cei mai
buni fii ai clasei muncitoare, conştienţi de necesitatea afirmării pe plan
social-politic a partidului politic revoluţionar al proletariatului, capabil
să înfrunte clasele dominante, să organizeze masele muncitoare în vederea
luptei decisive cu societatea capitalistă. Dacă în decembrie 1918, în România întregită clasa muncitoare avea o sumedenie de organi7.aţii politice
si sindicale pe provincii istorice fiecare cu comitetul său central, cu programul său de acţiune, apoi, la marele Congres unificator din mai 1921,
proletariatul român se prezenta unit, cu reprezentanţii aleşi din toate
provinciile istorice şi de toate naţionalităţile, împuterniciţi cu mandat de
a făuri un unic şi puternic partid comunist, la scara întregii ţări, care să
albă la bază un grogram nou de acţiune, corespunzător epocii noi. Asimikrca ideilor comuniste de către majoritatea covîrşitoare a membrilor
Partidului socialist - ceea ce în acel moment însemna recunoaşterea ncC'L'Si tăţii luptei pentru putere, instaurarea dictaturii proletariatului, îndeplinirea misiunii istorice a clasei muncitoare - a fost de natură să ridice la noi cote valorice întreaga activitate revoluţionară, să înlăture pe
<:Ceia care nu puteau ţine pasul cu înoirea generală a ţării şi a partidului,
să întărească şi mai mult unitatea partidului. Referindu-se la excluderea
unor social-democraţi din partid, ziarul „Socialismul" din 6 februarie
•1 Documente
p. C27.

din

istoria

mişcdrii

muncitoreşti

din

Romunia. 1916-1921,

„Vilâgossâg" („Lumina") din 4 mai l!l21. Vezi şi „Socialismul" din 11 mai
19:..1; ,,Fâklya" din 26 aprilie şi 7 mai 1921. Mai pe larg in Presa muncitoreasci.f
şi socialistli din România. l!Jl7-1919 şi 1919-1921, Bucureşti, Editura politică, 1971,
p. 318, 323, ::134, 340-350; 1973, p. 533, 576, G24.
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1921, scrie că prin aceasta „unitatea partidului nu e atinsă şi partidul
întreg rămîne unit împrejurul steagului purtat cu cinste prin atîtea bă
tălii". Tocmai de aceea, în România, Partidul comunist s-a constituit nu
prin sciziunea organizaţiilor muncitoreşti sau prin crearea unui astfel
de partid în afara ţării, cum s-a încercat cu multă insistenţă de către unii,
ci prin unirea eforturilor întregii muncitorimi şi prin menţinerea unităţii rîndurilor sale. înlăturarea la timp, de-a lungul anilor, din organizaţiile muncitoreşti şi sodaliste a o serie de elemente depăşite de vreme
care frînau lupta revoluţionară şi împiedicau adoptarea unei tactici şi
strategii corespunzătoare fiecărei etape istorice a întărit unitatea r indurilor organizate ale clasei muncitoare, a făcut posibilă menţinerea unui
singur partid revoluţionar, a unei singure centrale sindicale. Noua fizlonomie a partidului cere să-i permită plasarea sa în fruntea luptei pentru
izbucnirea şi desfăşurarea victorioasă a revoluţiei, trebuia să preia şi să
dezvolte „tot ceea ce-i revoluţionar în România", să înlăture- tot ceea ce
era perimat, depăşit. Desigur, un asemenea proces revoluţionar avea profunde repercusiuni pc planul conştiinţei maselor şi al structurilor organizatorice ale partidului. În acest sens, ziarul „Socialismul" din 25 februarie 1921, în articolul Transformarea Partidului nostru scria că „Un Partid nu devine comunist numai pentru că-şi schimbă numele şi nici numai
pentru că acceptă anumite directive. Un partid devine comunist de abia
cînd el îşi schimbă structura, şi tipul de organizare, cînd dintr-un partid
de cotizanţi anonimi, el devine un partid de proletari aleşi, convinşi,
conştienţi, încercaţi

în

luptă şi

capabili

să

reziste la

luptă şi să conducă

masele mari la atac".
În aceste împrejurări de amplă efervescenţă politică-ideologică, într-o
atmosferă de mare însufleţire, în dimineaţa zilei de 8 mai 1921, şi-a deschis lucrările, la Bucureşti, marele Congres a l Partidului Socialist sub
preşedinţia deputatului Dumitru Stoiculescu. Congresul era chemat si}
dezbată: Raportul de activitate al Comitetului Executiv, raportul asupra
programului partidului şi de afiliere la Internaţionala Comunistă, statutul
partidului, programul agrar, raportul delegaţiei care a fost în Rusia Sovietică, presa şi propaganda, chcstjunea naţionalităţilor, mişcarea tineretu·
lui şi mişcarea feminină, cooperativele. Chiar şi anunţarea ordinei de zi
demonstrează temeinicia cu care comuniştii dezbăteau, încă de atunci
problemele de interes vital pentru masele populare, problemele majore
ale mişcării muncitoreşti, ale poporului român. La congres au participat
90 de delegaţi din 27 de secţii ale Partidului Socialist, membrii Comitetului Executiv, ai Comisiei Centrale de Control, ai Comisiei Generale a
Sindicate-lor, C. C. al Tineretului, Comitetul Central Femenin, Cercul de
editură, redacţia ziarului „Socialismul". O serie de delegaţi, inclusiv cel
din Satu Mare, neputînd lua parte la lucrările congresului, au aderat la
ele sau au dat mandatul altor delegaţi să-i reprezinte.
Alocuţiunea de deschidere a Congresului a rostit-o Gheorghe Cristescu, în calitatea sa de secretar al Partidului, salutînd delegaţii înt1 nniţi
în Capitala României şi înfierînd poziţia adoptată de cercurile guvernante
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de mişcarea muncitorească, de represiunea luptei sale. In spiritul
principiilor democratice cc caracteriza întreaga noastră mişcare au fost
alese organele de lucru ale forumului Partidului clasei muncitoare: biroul
congresului, comisia de validare a mandatelor, comisia de rezoluţii, în
care au intrat: Mihai Cruceanu, Gheorghe Russ, Andrei Ionescu, Mihai
Macovei, Fotache Dorojan, Alfred Rusch, I, Neagu-Negulescu, T. Albani,
N. Marian, I. Mirescu, Elek KoblOs, E. Stanev, T. Iordăchescu, C. Mânescu, I. Vasiliu, St. Alfoldi, Al. Dobrogcanu-Ghcrea, E. Rozvan, C. Barta etc. După prezentarea raportului comisiei de validare care a precizat că la lucrări participă delegaţi avînd 541 mandate de la peste 45 OOO
de muncitori organi:.::aţi, Congresul a adoptat, o scrie de moţiuni ce vizau
aspecte ale luptei revoluţionare din ţară: pentru amnistie, pentru cei închişi, contra stării de asediu şi a cenzurii, aprecjjnd că jertfele aduse de
numeroşi luptători cauzei socialiste, „vor da roadele aşteptate, ne vor
ajuta în lupta grea a clasei muncitoare şi vor grăbi a.:;tfel triumful marelui ideal socialist" 16• Animaţi de spiritul solidarităţii internaţionaliste,
trăsătura caracteristică a mişcării noastre muncitoreşti incă de la începuturile sale, delegaţii au votat apoi moţiuni prin care se saluta Internaţio ·
nala Comunistă, partide comuniste şi muncitoreşti din diferite ţări, cxprimînd hotărîrca „de a duce lupta necurmată, alături de partidele comuniste
din lumea întreagă, pentru dezrobirea proletariatului şi instituirea unui
regim al sfaturilor de muncitori şi ţărani". O moţiune specială a fost
adoptată în semn de solidaritate cu Revoluţia victorioasă din Rusia, cu
proletariatul rus.
La rîndul său, Congresul a fost salutat de organizaţii muncitoreşti
din întreaga ţară care îşi exprimau dorinţa ca lucrările forumului muncitoresc să se încheie cu deciziunea formării partidului comunist şi adoptării programului său revoluţionar. De asemenea, militanţi ai clasei muncitoare care au fost împiedicaţi de autorităţi să sosească la congres sau
cei cc se aflau la închisoare au salutat congresul. Aceştia din urmă au
declarat, între altele: „Deşi prizonieri ai burgheziei, ziua aceasta e mult
mai frumoasă pentru noi, pentru că ştim că azi reprezentanţii clasei muncitoare clin România şi teritoriile alipite (unite, n.n.) încep cea mai rodnică şi cea mai mult dorită muncă pentru consolidarea puterii clasei
muncitoare de la noi. „Ei şi-au exprimat încrederea că din dezbateri „va
răsări, puternic şi încrezător în victorie, Partidul Comunist din România - conducătorul cel mai viguros al clasei muncitoare - ... singura
chezăşie că triumful cauzei noastre este asigurat'm.
In continuarea lucrărilor sale, Congresul, în ziua a doua, a dezbătut
Raportul Comitetului Executiv, realizînd o retrospectivă a dezvoltării
luptei proletariatului român, subliniindu-se unele fapte ce puneau în
evidenţă „crezul revoluţionar", ce l-a animat, contribuţia sa la desfăşura
rea unor evenimente naţionale (Marea Unire) sau altele cc au marcat
«8 DOClLmente din i storia mişcării muncitoreşti din România. 1916-1921, p fi85.
" Ibidem, p. 687 - Scrisoarea era semnată de Lazăr Măglaşu, Pandelc Bc-
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mişcarea muncitorească internaţională, între care şi
„parte la Conferinţa de la Zimmerwald" care avea să
ţionalei Comuniste de mai tîrziu. Această retrospectivă

aceea de a fi luat
fie nucleul Internaa constituit temeiul
faptelor concrete pentru dezbaterea pe marginea a ceea ce trebuia să fie
spiritul revoluţionar al mişcării muncitoreşti, al practicii politice şi condiţiei generale în care urma să se angreneze Partidul. Discuţiile purtate
asupra raportului s-au caracterizat prin grija deosebită pentru îmbunătă
ţirea întregii activităţi a partidului, pentru promovarea în fruntea sa a
unor oameni destoinici, capabili „să cunoască pulsul vremurilor, spiritul
poporului" oameni care să aibă încredere deplină în mase, să se sprijine
în permanc-nţă pc ele, să le apere fără rezerve interesele. Se avea în vedere mai ales consecvenţa revoluţionară, modul de a gîndi tactica şi stratt>gia Partidului, formele de acţiune prin care să se afirme mişcarea rC'voluţionară a proletariatului. „Fără să ne indîrjim asupra persoanelor
- spunea I. Neagu Negulescu - să ne dăm seama că păcatul cel mare
este felul tacticii urmate pînă acum. Să schimbăm tactica mişcării noastre
dacă vrem să ieşim din făgaşul greşelilor petrecute ... deci nu asupra
persoanelor să stăruim, ci asupra metodei, (pe aceasta) să o schimbăm
ca să ieşim din acest congres mai fraţi şi mai tari ca oricînd"H. Gb. Cristescu a răspuns observaţiilor şi criticilor făcute de delegaţi, după care
raportul a fost aprobat. Intre timp, ca urmare a intervenţiilor repetate
la Ministerul de Interne, a fost ridicat sigiliul de pe sediul Partidului din
str. Sf. Ionică nr. 12, obţinîndu-se permisiunea continuării lucrărilor congresului aici4!l.
In cea de a treia zi a lucrărilor (10 mai), într-o ambianţă mai plă
cu tă căci se aflau în sala mare a Clubului socialist, discuţiile au fost axate
pc problema centrală a Congresului, aceea a adoptării Programului comunist, a consfinţirii centralizării de drept a mi şcării la sc:;.ra ţării reîntregite, şi afilierea sa la Internaţionala a III-a, Comunistă. In acest sens,
Gheorghe Cristescu a făcut, mai intîi, o relatare despre vizita delegaţiei
Partidului socialist la Moscova, despre primirea acesteia de către
V. I. Lenin, despre întilnirile cu reprezentanţii Internaţionalei Comunistc50, apoi a dat dtire adresei Cominternului Către membrii Partidului
4 s Ibidem, p. 695. Reţinem şi observaţiile formulate de Eugen Hozvan, Gh. Nicul!'Scu-Mlzil, D. Grofu, T. Iordăchescu, Gh. Luca, Gh. Plncotan etc. care se opresc
asupra grevei generale, a sensului discuţiilor purtnte cu generalul Averescu, asupra
delegaţiei Partidului Socialist 1n Husia Sm ietică.
•~ In primele două zile lucrările C"n>Sresului s-au dcsfi15urnt 1n ~illilc redacţiei ziarului „Socialismul- din str. Academiei nr. !l5, deoarece sălile Clubului socialist şi deci, !$Î a partidului :;i sindicatelor, erau închise tncă din timoul grevei
generale din octombrie 1920.
so Delegaţia Partidului Socialist a fost primitu la Kremlin, de V. I. L<'nin,
care a apreciat activitatea revoluţionară a Partidului Socialist; ea a an1t. apoi,
intrcvederi la Moscova şi Harkov cu Huharin. Zinoviev, Kollontai, Racovski etc.
După discuţii indelungate cu reprezentanţi ai Cominternului, aceştia au pus drlegaiiel române şase întrebări, de natura răspunsului la ele depinzînd primirea Partidului Socialist din România la Internaţionala Comunist.".!: 1. Declaraţi că in nu-
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socialist din Rom.âni.a şi cc1tre toţi muncitorii comunişti, în car<', pe lingă
unele aprecieri realiste, au fost pronunţate o serie de puncte de vedere
C>ronate, asupra partidului şi realităţilor româneşti, ceea ce a dăunat activităţii viitoare a Partidului.
Raportul ca şi discuţiile au pus în evidenţă procesul de creştere a miş
cării muncitore!:>ti clin România, faptul că „ideea socialistă a fost răspîn
dită în ţară şi a pus în frămîntare masele largi", opţiunea comunistă avindu-şi temeiul în r ealitatea concretă a faptelor, în intransigenţa revoluţionară pusă în evidenţă de partidul clasei noastre! muncitoare încă înaintea izbucnirii război ului. In acelaşi timp, atit în raportul delegaţiei care
a !ost în Rusia, cit şi în uncl0 intervenţii pe marginea lui s-a subliniat că
aprobind în întregime tezele fundamentale ale Internaţionalei Comuniste,
delc_>gaţia română, a exprimat, totodată unele rezerve pe care le avea în
rec_>a ce priveşte interpretarea unor puncte din condiţiile de primire in
Internaţională. în continuare discuţiile au fost axate pe Programul Partidului, acesta r0pre:.::entîncl punctul central al congresului. In Programul
adoptat de Congres, figura ca obiectiv suprem: „trecerea puterii politice
„; economice în mîna muncitorilor de la oraşe şi sate" şi „înfăptu irea
societăţii viitoare care nu-i alta decît comunismul". Realizarea acC'stui
obiectiv se putea face numai prin instaurarea dictaturii proletariatului,
răci, se preci7.a în raport „Nu democraţia burgheză, ci dictatura proletariatului va fi aceea care va asigura triumful socialismului. Pentru atingerea acestui scop masele populare vor lupta după cum va fi rezistenţa
adversarilor pină la conflict înarmat cu puterea de stat capitalistă" 51 • Pledînd pentru exproprierea mijloacelor de producţie şi ele schimb şi trecerea
lor în proprietate socialistă în Raport se manifestă grijă pentru aliaţi,
pentru unica proprietate şi pC'ntru micii meşteşugari care „nici unul, nici
altul nu pot fi ('Xpropriaţi". !n sprijinul alcătuirii Programului comunist,
al transformării partidului socalist în partid comunist şi afili<'rea la
centrala Comunistă de la Moscova s-a pronunţat şi coraportul (inut de
Mihai Cruceanu, ca şi discuţiile ce au avut loc în ziua de 11 mai 1921.
Aşa, dar, a patra zi a lucrărilor, au iost axate mai ales pe tema adoptării Programului Partidului şi afilierii la Internaţionali a 111-a. Discuţiile
melc Comitetul\11 Central al dv. sinteţi d·~ acortl cu cele 21 ele condi\ii? 2 Aceste
teze !,>i condi\il trebuie adoptnte fără rezerve de rătre urmutorul dv. Congres.
3. Declaraţi că imediat după întoarcerea dv. tn Rom'inl 1 Grii:rorovicl, Jumanca,
Fluera" şi cons,Jrţii \'Or fi ex\ lu')i din partid? 4. Declaraţi că vă supuneţi tut.iror
hotliririlor Federaţiei Comunlste Balcan·ce şi cll-i asiguraţi cca mai fierbinte partl t'ipare ~i înţe!<•i.(t•rt> din part<'H 'oastrll? 5. Sinkţi de acord n1 împrcm1ă cu partea
comunistă a delei.raţiei 1·omâ1w, ru participarea Comitetului Executiv al Internaţio
nalei ComunistP, S;1 elaboraţi o listă a noului Comitet Central al partidului român
compusă din comunisti de incrcJcrc•? 6. Puteţi garanta că imf'diat după intoarccrea
dv. ln România organul central 1si va schimba poziţia lii va srr:e in mod comunist?
Delegaţia s-a reîntors în patrie 1n decembrie 1920 (Arhiva C.C. al P.C.R., fond
nr. 1, dosar nr. 4, f. 17-18).
51 Documente clin
p. 133, Ci22.

istoria

mişcării

muncitoreşti

din

https://biblioteca-digitala.ro

România.

1916-1921,

dintre cei ce se pronunţau pentru afilierea fără condiţii şi cei care se manifestau pentru afilierea cu rezerve au reţinut atenţia întregului congres.
Acestea nu constituiau un simplu dialog doctrinar, ci puneau în evidenţă
grija deosebită pentru ceea cc avea să devină partidul, pentru fizionomia
sa politică, ideologică şi organizatorică, pentru capacitatea lui reală de a
conduce lupta clasei muncitoare, a altor categorii de oameni ai muncii.
Trccîndu-se la vot, în scara zilei de 11 mai, ideea aiiUerii fără condiţii a întrunit 428 mandate, 111 s-au pronunţat pentru afilierea dar cu
rezerve, existînd şi 2 voturi informative, un rezultat care il îndreptăţeşte
pe un congresist să conchidă că „unitatea Partidului, în ciuda unor deosebiri de vederci, se menţine", că „deosebirea nu este mare. Ne apropiem şi
deci, să ne întindem cu toţii mina, pentru ca, cu forţe unite să luptăm
pentru binele proletariatului român« 5:?. Prin votul delegaţilor se crează
Partidul Comunist din România, ceea ce a provocat un entuziasm indescriptibil, s-a cîntat de către toţi congresiştii Internaţionala. Luind
cuvîntul Gh. Cristescu, se adresează delegaţilor: „Voturile voastre injectează în. corpul revoluţiei socjale serul dătător de viaţă, care să-i regenereze .forţele, făcînd-o rezistentă în lupta sa pentru dezrobirea proletariatului"53. In felul acesta se încheie cea de a patra zi a lucărilor, cea mai
fructuoasă şi plină de semnificaţii pentru istoria clasei muncitoare, a
poporului român. „Formarea Partidului Comunist din Homânia a reprezentat victoria concepţiei revoluţionare a socialismului ştiinţific, a marxism-leninismului revoluţionar, constituind un moment istoric de importanţă deosebită în mişcarea revoluţionară din ţara noastră, în organizarea
luptei viitoare a proletariatului, a maselor asuprite din România" 54 • Cu
mare însufleţire lucră rile au continuat în ziua a cincea. Au fost discutate
statutul partidului, presa şi propaganda, problema agrară, urmînd ca
pentru celelalte chestiuni, (tineretul, problema naţionalităţilor, feminină etc.) să se formuleze rezoluţii pe care delegaţii să le voteze. Dar :în
după amiaza zilei de 12 mai 1921, cînd dezbaterile erau in toi asupra
problemei agrare, autorităţile civile şi militare au intrat in sală, au arestat
pc toţi delegaţii care au votat afilierea fără nici o rezervă, sub învinuirea
de „complot împotriva siguranţei statului"::;5• In pofida acestei grele îneercări, şi a altora ce au urmat comuniştii au găsit resursele în clasa muncitoare, în popor, pentru depăşirea greutăţilor, pentru afirmarea idealului
revoluţionar. Referindu-SC' la momentul făuririi Partidului Comunist
Român la Congresul din mai 1921 revista „Lupta de clasă" remarca:,,. .. în
mai 1921, primul Congres general al tuturor organizaţiilor din România
~2

Ibidem, p. 724. T. Iordăchescu a declarat „Eu personal rămin in partid,

că sint marxist şi apăr cu sinceritate comunismul".
,,Socialismul" din 12 mai 1921.
54 Nicolae Ceauşescu, 60 de ani de slujire devotată a poportilui, de luptă pentru dreptate socială şi libertate na/ională, pentru constru!rl'a socialismului şi ridicarea bunllstării maselor, pentru independenţa. vatriei, colaborare internaţională
şi pace, Bucureşti, Editura politică, 1981.
ss Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 96, dosar nr. 194, !. 8-9.

convins
~a
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mărită

a hotărît, cu o majoritate zdrobitoare, afilierea la Internaţionala
a III-a Comunistă. Prin această hotărîre, din Partidul socialist al vechiului
Regat şi partidele regionale ... a luat naştere partidul unitar de clasă al
proletariatului din toate ţinuturile României mari: Partidul Comunist din
România"~ 6 •

Eveniment istoric cu ample rezonanţe în istoria României, făurirea,
în mai 1921, a Partidului Comunist Român a însemnat, aşa cum s-a subliniat şi la şedinţa Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din
l O martie 1981 - „un eveniment de insemnătnte istorică in viaţa clasei
norstre muncitoare, a întregului popor, care a marcat o etapă nouă, superio :tră , in mişcarea revoluţionară şi democralică din România, comuniştii
preluind şi clucînd mai departe idealurile luptei de eliberare naţională şi
socială a poporului nostru cele mai bune tradiţii ale mişcării muncitoreşti
ş1 socialiste";;7•
Partidul Comunist Român, partidul acţiunii revoluţionare nemijlocite, avea să lupte fără răgaz, cu tenacitate şi eroism, pentru împlinirea
misiunii istorice a proletariatului român, acea a răsturnării de la putere
a regimului politic burghez şi a împlinirii aspiraţiilor vitale ale naţiunii
noastre, pentru construirea unei societăţi noi pc pămîntul României. Privită într-o retrospectivă istorică, vasta activitate desfăşurată de P.C.R.,
pusă în slujba intereselor şi aspiraţiilor celor mai nobile ale poporului şi
\ării întregi, oferă un tablou măreţ de realizări şi victorii a căror apoteoză
o reprezintă fău rirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate pe pă
mintul Românjei.

se „Lupta de
~1

clasă" din august 1931.
„Scinteia" cUn 11 martie 1981.

27 - Studii

şi comunlcărl,

V-VI.
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ASPECTE ALE APLICARil
REFORMEI AGRARE DIN ANUL 1921
IN JUDEŢUL SATU MARE
BUJOR

DULGĂU

In anii de început ai epocii contemporane clin istoria României, una
din problemele fundamentale care îşi reclamau cu acuitate rezolvarea,
era indiscutabil problema pămîntului. De modul ei de rezolvare depindea
atit progresul economic al ţării, cit şi ameliorarea situaţiei maselor de
ţărani.

Trista experienţă dobincUtă cu prilejul marilor răscoale ţărăneşti din
anul 1907 precum şi teama faţă de valul revoluţionar aflat în continuă
creştere, îndeosebi în lumea satelor, au silit cercurile guvernante din România să iniţieze unele măsuri in această direcţie. Promisă ţăranilor soldaţj de pe front în primăvara anului 1917, şi înscrisă fără efecte practice, în constituţia din vara aceluiaşi an, reforma agrară avea să fie legiferată parţial in decembrie 1918, cînd a fost publicat decr etul privind
('Xproprierea unei însemnate părţi clin pămînturile moşierimii. La 17 iulie 1921, cînd reforma agrară a fost legiferată definitiv, a început aplicarea efectivă a exproprierii.
Potrivit normelor stabilite de guvernul Averescu, s-a asigurat exproprierea a 6 120 OOO ha dintre care 3 998 753 ha de teren ar abil, adică
cca. 660/o din suprafaţa stăpînită de marji mo şieri. Restul suprafeţei de
peste două milioane ha era format din islazuri şi păduri care în cea mai
mare parte au devenit proprietate comunală de care ţăranii beneficiau în
schimbul unor taxe.1
Pentru pămintul expropriat, moşierii urmau să primească o răscum
părare egală cu de 40 de ori media anuală a preţului regional de arendă
ln anii 1917-1922. ln judeţul Satu Mare, preţul mijlociu de răscumpă
rare era stabilit la 200 lei/iugăr plus 78 lei pentru măsurători şi parcelare!!. Prin efectul legii din iulie 1921, au fost împroprietărite de-a lungul
anilor aproape un milion şi jumătate de familii cu 3 464 OOO ha de pămînt.:i
1 vezi D. Sandru, Re.forma agrară
din 1921 in România, Bucureşti, 1975,
p. 250-252.
2 cf. Arhivele Statului Satu Mare, fond Consilieratul agricol al judeţului
Satu Mare, dosar 953/1922, f. 3.
3 D. Sandru, op. cit., p. 250-252.
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In

judeţul

Satu Mare4, ca de altfel în întreaga ţară, lucrările de reformă agrară s-au desfăşurat anevoios şi fără a fi respectate întru totul
prevederile legii, fapt ce a generat în multe cazuri îndreptăţite nemulţumiri din partea ţărănimii. Intr-un memoriu din 4 aprilie 1922, sătenii
din Halmeu îşi exprimau îngrijorarea din cauza tărăgănării exproprierilor
din plasa Ugocea;;. Locuitorii din comuna Apa îl informau pc prefectul judeţului Satu Mare că marii proprietari de aici se opun aplicării reform •i,
ameninţîndu-1 pe secretarul comunal1i, iar cei din Cărăşeu se perindau
de mai bine de un an de zil0 de la o autoritate la alta pentru aplicarea
legii.7 Nemulţumiţi erau şi voluntarii români din Carei a căror cerere de
împroprietărire a fost respinsă, motiv pentru care secţia din localitate a
Uniunii Voluntarilor va organiza o adunare de protest în ziua de 31 august 1925.s
În numeroase cazuri exproprierea nu s-a efectuat pînă la limitele
stabilite de lege. In acest sens putem aminti că numai în plasa Satu Mare,
la finele anului 1924, existau încă 46 ele moşii de peste 200 iugăre fiecarc.9 Ţăranii din Lazuri, Bercu, Botiz şi Vetiş erau neliniştiţi deoarece
nu au fost împroprietăriţi cu locuri de casă, iar cel din Atea, Agriş, Micula, Sătmărel, Livada şi Ambud fiindcă proprietarii foloseau în continuare pămînturile expropriate de la ei prin lege.10 Societatea Anon i mă
Forestieră „Beltiug'' deţinea întinse suprafeţe de păduri în comunele
Socond, Soconzel, Cuţa, Bolda, Sandra, Beltiug, Dobra, Hodişa şi Solduba
însumînd 9573 iugăre. Prin diferite mijloace ilegale, deşi societate absenteistă, ea a reuşit să salveze de la expropriere 7244 iugăre. 11 Instituţiile
de cult din judeţul Satu Marc posedau şi ele însemnate suprafeţe de pă
mînt şi în loc să fie expropriate pînă la limitele legale, dimpotrivă au
mai primit terenuri în plus.12 Cei mai mari proprietari funciari din judeţ
proveneau din familiile Karolyi1 3, Vecsey, Teleky, Poppenhcim, Degen4 Administrativ-teritorial intre anii 1926-1940 judeţul Satu Marc era impllrîn 8 pluşl: Satu Mare, Baia Mare, Oaş, Ardud, Seini, Somcuta Mare, Copalnlc
Mănăştur şi Ugocea. Menţionăm ci1 în toamna anului 1925 plasa Carei a trecut tn
ţit

componenţa judeţului

Sălaj,

iar plasa Copalnlc Mănăştm (judeţul
Mare.
fond Consilieratul agricol al

integrată 1n cuprinsul judeţului Satu
~ Arhivele Statului Satu Mare,

Someş)

a fost

judeţului Satu
Mare, dosar 3/1921, f. 31-34.
s loc. cit., dosar 1811923, f. 1-2.
7 „Satu Mare", nr. 84 din 2-1 octombrie 1923.
8 „Neamul nostru" (Careii Mari), nr. 35 din 29 august 1925.
9 Arhivele Statulul Satu Mare, fond Consilieratul agricol al judeţului Satu
Marc, dosar 25/1924, f. 66.
io loc. cit., dosar 28/ 1924, f. 13.
11 D. Sandru. Cu privire la aplicarea reformei agrare din 1921 in satele din
Munţii Codrului, în Satu Mare Studii şi comunicări, voi. IV, 1980, p. 257.
12 Idem. Reforma agrară din 1921 în România, p 16-1.
13 Cel mai mare moşier din judeţ, contele Ludovic Kârolyi deţinea în anul
l 918 teren arabil în suprafaţă de 18 840 iug şi 33 660 iugă1·c de pădure, cf. ArhivclP
St.atului Satu Marc, îond Consiliera tul agricol al judeţului Salu Marc, dosar 479/ Hl'.H,

f. 1.
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şi S. A. Forestieră „Beltiug". Astfel
deţinea proprietăţi în 38 de localităţi din judeţ,

feld, precum

contele Ludovic Kcirolyi
fiindu-i expropriate în

jur de 45 OOO iugăre.14
In plasa Somcuta Mare, proprietarii cei mai mari erau conţii Teleky
(Iosif, Ioan, Carol şi Paul), care deţineau proprietăţi în toate comunele
componente ale plasei. 15 Baronul Vasile Vecsey deţinea peste 14 OOO iugăre de teren arabil, păduri şi fineţe în localităţile Livada, Iojib, Medieşu Aurit, Cămîrzana, Călineşti, Oraşu Nou şi Tîrşolţ. 10 Numai din
pădurile expropriate de la acesta au fost împroprietărite 27 de comune cu
păduri comunale totalizînd 4-149 iugăre.17 Fină ce aceste comune să intre
definitiv în posesia cotelor de pădure comunală, baronul Vecsey a reuşit să defrişeze 1 400 iugăre de pădure în comuna Livada. Astfel, proprietarul oferea comunelor împroprietărite teren arabil în loc de pădure,
autorităţile văzîndu-se nevoite să facă o redistribuire a pădurilor comunale, evident în suprafeţe micşorate. 1 8
Episcopiei greco-catolice maghiare de Hajdudorog i-au fost expropriate prin reforma agrară aproximativ 2 OOO iugăre din moşiile deţinute
în comunele Bixad, Trip, Tur, Negreşti, Tîrşolţ, Lechinţa şi Boineşti din
care au fost împroprietăriţi 273 de locuitori, mănăstirea basilitană din
Bixad cu 85 iugăre, au fost distribuite 73 locuri de case, restul răminind
rezervă de stat. 19 ln plasa Oaş, în temeiul legii agrare, au fost expropriate
mo~iile deţinute de o serie de societăţi ca: S. A. Industria Lemnului Satu
Mare, Banca centrală de parcelare Budapesta şi Banca „Kisvârda", moşii
concentrate în localităţile Certeze, Racşa, Prilog şi Negreşfr10 .
Potrivit prevederilor legale după satisfacerea îndreptăţiţilor, din rezervele de stat constituite urmau să fie împroprietărite şi instituţiile. In
foarte multe cazuri însă, ele şi-au lăsat în părăsire locurile primite ori
le-au dat în arendă. De exemplu în Ilalmeu, Casa de cultură şi Casa naţională abia în anul 1939 şi-au cultivat pentru prima dată pămînturile
primite.2 1 Adevărul este că la nivelul comunelor au fost create rezerve
de 100-250 iugăre, fără a satisface pe deplin, în unele locuri chiar de loc,
necesităţile ţăranilor cu pămint şi păşune. In comuna Apa s-au atribuit
14 Acesta avea proprietăţi in localităţile: Ardud, Mădăras, Tcrcbcşti, Pişcari,
Giungl, Ghirlşa, Tătăreşti, Chilia, Rătcşti, Alexăndresti, Poiana Codrului, Moftinu
Mic, Ghilvaci, Berveni, Sinmiclăuş, Craidorolţ, Tiream, Borleşti, Cruclşor, Iegherişte, Bicău, Uba, Buzeşti, Bîrgău, Buşag, Aciua, Sirbl, C!ctrlAu, Tăuţil de Jos, Merişor, Satu Mare, Homorodu de Jos, Mijloc şi Sus, Medişa, Solduba, SU, Măriuş
(cf. Arh. st. Satu Mare, fond Consllicratul agricol al judeţului .Satu Mare, dosar 476/1921, f. 5.
JS Ibidem, dosar 11/1923, f. 103.
10 Ibidem., dosar 402/1922, f. 19.
7
1 Ibidem„ dosar 408/1922, f. 32.
ia D. Sandru, op. cit„ p. 210.
19 Arhivele Statului Satu Marc, fond Consilicratul agricol al judeţului Satu
Mare, dosar 817/1921, f. 27.
20 Ibidem, dosar 294 1922, f. 4.
21 D. Sandru, op. cit., p. 165.
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locuitorilor loturi tip, de două iugăre, -rămînînd neîmproprietăriţi 200 de
locuitori timp în care în comună se crease o rezervă de 250 iugăre 22 • La
fel în pÎasa Ugocea, unde din 25 de comune 11 n-au fost satisfăcute cu
pămint suficient, 23 comunelor Bicău şi Remetea Oaşului din plasa Seini
nu li s-au atribuit loturi de împroprietărire24 iar în plasa Somcuta Mare,
în 9 comune nu s-au expropriat de loc terenuri arabile_:n La această situaţie s-a adăugat şi faptul că multe moşii au fost expropria te în aşa fel incit
pămîntul cel mai rău s-a dat ţărănimii.~ 6
Organele însărcinate cu aplicarea r eformei agragre au contribuit în
mod nemijlocit, prin hotăririle pronunţate la crearea şi întreţinerea unei
stări de spirit extrem de încordate. Această star<' a fost mai pronunţată în
comunele şi satele din Codru27 , unde ţăranii au fost frustaţi de drepturile
ce li se cuvC'neau prin soluţiile injuste aplicatC' în privinţa exproprierii
moşiilor lui Ludovic Karolyi2 a şi mai ales cele aparţinînd lui Mauriciu
Ţischler şi societăţii „Beltiug". Conform legii pentru reforma agrară clin
Transilvania, aceste trei moşii trebuiau expropriate în întregime, proprietarii lor fiind absenteişti iar potrivit prevederilor din art. 26 şi 33,
fiind vorba de o regiune de deal unde existenţa locuitorilor era asigurată
prin creşterea vitelor, ar fi trebuit fixat lotul-tip de 3-5 iugăre atît
pentru pădure cit şi pentru păşune, ori organele competente scutind suprafeţe mari ale Forestierei „Beltiug" şi ale lui Mauriciu Tischler, iar o
mare parte a moşicl lui Ludovic Karolyi, singura expropriată în întregim0,~<J fiind declarată rezervă de stat, îndreptăţiţHor li s-au fixat urmă
toarele loturi-tip: 3 iugăre, arător; 2 iugăre, păşune şi 1-2 iugăre pă
dure.30 Astfel, unele comune au rămas complet fără pădure, Socond şi
Sandra, altele fără păşune, Soconzel iar 601 capi de familie din Beltiug
au primit doar 74 iugăre de pădure. 31 Ani de zile ţăranii din cele 9 comune din Codru au bătut drumurile pe Ja diferite autorităţi căutîndu-şi
dreptatea. Uneori se înregistrau in aceste locuri şi r evolte ale ţăranilor
din cauza nesatisfacerii de către autorităţi ale cererilor îndreptăţite ale
ţ2ranilor. Un raport al prefectului judeţului din 20 februarie 1930, caracIbidem, p. 163.
Arhivele Statului Satu Mare, fond Consilieratul agricol al judeţului Satu
Mare, rlosar 60/1925, f. 2.
24 Ibidem, f. 4.
25 Ibidem, f. 8.
~a Satu Mare, nr. 63 din 12 august 1923 şi nr. 43 din 9 oct. 1932.
zi vc?.i, D. Sandru, Cu privire la aplicarea reformei agrare din 1921 în satele
din Munţii Codrului, p. 257-266.
2
~ D. Sandru. in lucrarea „Reforma agrară din 1921 in România" citea7.ă greşit
la p. 186, ca proprietar pe Vasile Kârolyl.
29 Acest act a făcut obiectul mai multor procese pentru despăgubiri, intentate
de contele L. Kărolyi contra statului român (unul şi 1n faţa Tribunalului arbitrar
mixt de Ja Paris cu nr. 335 din 4 martie 1934), procese care nu erau terminate
nici in anul 1938. cf. Muzeul judeţean Satu Mare, inv. nr. 14.733, f. 1-2.
30 „Renaşterea" (Satu Mare), nr. 1 din 15 ianuarie 1932.
31 Ib idem.
2'
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tcriza starea de spirit a locuitorilor din Codru ca fiind „foarte agitată" 32,
ajungîndu-se deseori la conflicte cu autorităţile şi jandarmeria, cel din
anul 1932 soldîndu-se cu doi morţi şi doi răniţi. 33 Abia la 4 iulie 1937 în
prezenţa ministrului Valer Pop cele 9 comune din Codru au fost împroprietărite cu 3 222 jugăre şi 705 stînjeni pătraţi de pădure şi păşune,
totalizînd cu ceea ce s-a primit mai înainte de la stat, p<:ste 5 OOO de jugăre pădure şi păşune34 • Se punea astfel capăt unui conflict dintre ţărani
şi societatet Forestieră „Beltiug" ce dura din anul 1923.
Din moşia oraşului Satu Mare au fost expropriate 8 233 iugăre35 , de
care au beneficiat 468 de îndreptăţiţi, apoi unităţile militare care au primit cite 5-10 ha pentru constituirea grădinilor de zarzavat, şcolile profesionale, elementar e şi liceele cu internatele acestora, parohiile, Spitalul
orăşenesc, Orfelinatul I.0.V.R, Compania de jandarmi clin Mintiu, -197
jugăre au fost desţinate pentru teren de instrucţie, precum şi localităţilor
învecinate Ville Satu Mare (1 240 iugăre), A.maţi {32-l jugăre) şi Ruşeni
(311 iugăre).36 în cursul anilor l 925-1926 au fost împroprietăriţi cu loturi
de pămînt şi funcţionarii oraşului 37 . Din cele 5 888 iugăre cit însumau cele
patru păduri din hotarul oraşului (Pădurea Marc, Noroicni, Mociar şi
Cer) au fost expropriate 2 602 iugăre pentru scopuri de utilitate publică. 3 8
Urbanistica oraşului a suferit şi ca modificări în urma apli cării reformei
agrare, în sensul că prin împroprietărirea locuitorilor cu locuri de casă
au luat fiinţă 75 de străzi noi, în lungime totală de 19,900 1an39•
Deşi, plasa Carei a făcut parte din judeţul Sălaj în perioada inter~
belică, considerăm uti-1 să redăm în cîteva cifre sintetice rezultatele aplicării reformei agrare în această zonă. Cele mai întinse m oşii dln plasă
aparţineau conţilor Ludovic, Iosif şi Iuliu Karolyi, Siegfrid Poppenheim,
Melinda Kârolyi şi Iosif Dcgcnfclcl. 40 Menţionăm faptul că din suprafaţa
de 99 525 de iugăre cît însuma plasa Carei, 45 799 iugăre aparţineau latifundiarilor maghiarL 41 În cele 23 de l ocalită ţi ale plăşii au fost expropriate
în total 28 244 de iugăre 173 stp„ din care 13 032 iugăre au fost atribuite
pentru 4 137 de îndreptăţiţi. 4 2 Astfel în Sanislău au fost expropriate de
la contele Iosif Kârolyi 10 011 iugăre 297 stp. În Ver.endiu, de la
D. Sandru, Cu privire la aplicarea reformei agrare din 1921 în satele dia
Codrului, p. 262.
M Ibidem, p. 265.
34 Gazeta f'ătmarului, nr. 197 din 11 iulie 1937.
35 Arhivele Statului Satu Marc, fond Consilieratul agricol al judeţului Satu
Mare, dosar 700/1923, I. 84.
32
Munţii

38

Ibidem.

„Satu Mare", nr. 51 din 28 iunie 1925 şi 86 din 9 mal 1926.
Arhivele Statului Satu Marc, fond Consilicratul agricol al judeţului Satu
Mare, dosar 597/1924, f. 59.
39 Idem, fond Prefectura judeţului Satu Mare, dosar 55/1940, f. 23.
40 Ioan German, Plasa Carei, judeţul Sălaj, Editura Librăria şi Tipografia
„Cultura~ Societate Cooperativă Carei, 1938, p. 180-183.
41 Ibidem, p. 179.
•~ Ibidem, p. 184.
37

38
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contele Vasile Karolyi au fost expropriate 808 iugăre şi 52 stp. La
Moftinul Mic, de la contele Ludovic Karolyi au fost expropriate 1069
iugăre şi 1 516 stp. 43 De remarcat este faptul că de prevederile legii
agrare au beneficiat în egală măsură şi naţionalităţile conlocuitoare. Astfel, pe lîngă cei 1 935 de români au primit pămînt 1 664 de şvabi,
502 maghiari şi 36 de alte naţionalităţi. 44 Odată cu aceste loturi au fost
atribuite şi locuri de casă în suprafaţă de 400-800 stp. Au fost distribuite în total 1117 locuri de casă în întindere de 568 iugăre 214 stp.•s In
hotarul oraşului Carei au fost expropriate 3 784 iugăre de teren 46, suprafaţă din care au fost împroprietăriţi 1 080 de îndreptăţiţi cu 1 834 iugăre
plus 951 de locuri de casă, rczervîndu-se in interes obştesc 960 iugăre 47 •
Lucrările de măsurare şi parcelare a terenurilor expropriate s-au
efectuat în general, cu mare întîrziere. In cursul anului 1935, aceste
lucrări încă nu fuseseră efectuate asupra moşiilor expropriate de la oraşul Baia Mare, Banca Râureana, Societatea „Ţara Oaşului" din Copalnic
Mănăştur şi contele Iosif Telcky. 48 Pentru remedierea acestor stări de
lucruri prefectul judeţului propunea în raportul său din 14 ianuarie 1936
prezentat Comisiei Interimare a judeţului Satu Mare, să se acorde creditele necesare efectuării măsurilor de către organele cadastrale şi silvice,
să fie efectuate, concomitent cu lucrările de parcelare şi operaţiunile în
Cartea Funduară. In acelaşi raport, se solicita grabnica intervenţie pe
lingă Ministerul Justiţiei ca să dispună organelor judecătoreşti să rezolve
cu precădere chestiunile restante de reforma agrară. 49
Incepînd cu anii 1924-1925, după evaluarea cu aproximaţie a rezervelor de stat, în paralel cu împroprietărirea îndreptăţiţilor s-a desfăşurat
şi acţiunea de colonizare în judeţul Satu Mare, fapt ce a complicat şi mai
mult aplicarea în practică a reformei agrare.
Documentele vremii ilustrează cit se poate de elocvent faptul că
lucrările de expropriere şi mai ales cele de împroprietărire efectuate în
judeţul nostru, din motivele amintite, au fost tărăgănate aproximativ timp
de două decenii, cînd se poate vorbi de o situaţie definitivă privind rezultatele reformei agrare precum şi consecinţele ei asupra structurii proprietăţii funciare. (vezi anexele I, II şi III).
Astfel, in temeiul legii din iulie 1921, în judeţul Satu Mare au fost
expropriate în total 120 306 ha50 din care au fost împroprietărite 20 242
43 ~atu
44

t$
46

Mari!, nr. 76 din 20 septembrie 1922.
I. German, op. cit., p. 184.
lbilem.

De la Melinda Karolyi 3 236 iugăre, Steib Martin 86 iugăre, Czukor Martin
323 iugăre, Noem Gyula 81 iugăre, oraşul Carei 35 iugăre şi Biserica luterană
23 iugăre, cf. Arh. St. Satu Mare fond Prc!ectura judeţului Satu Marc, dosar 88 '1942, f. 72.
41
Ibidem, f. 73.
o Ibidem, dosar 51935, f. 34.
40 Ibidem, f. 29.
60 Idem, fond Consilieratul agricol al judeţului Satu Mare, dosar 733/1925, f. 14.
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familii cu o suprafaţă de 34 395 ha, pentru locurile de casă distribuindu-se
2 524 iugăre. 5 1 • Din rezervele de stat constituite, 13 795 jugăre de teren au
fost afectate împroprietăririi celor 722 de familii colonizate în judeţul
Satu Mare. 52
In linii marj, reforma agrară clin anul 1921, a ameliorat pentru mo-

ment situaţia maselor rurale, a restrîns cu circa şase milioane de hectare
întinderea de teren ce o deţinea moşierimea. Insă la nivelul satului românesc, moşierimea va continua să reprezinte un factor capabil de a influenţa evoluţia problemei agrarre în perioada interbelică, păstrind în
continuare întinse suprafeţe de pămînt cultivabil, de păşune ş.i păduri.
Deşi au beneficiat de reforma agrară mal bine de un milion de familii, în
numeroase sate suprafeţele prjmite au fost mici, insuficiente întreţinerii
unei familii. Mai mult, un număr ridicat de familii cu pă.rnînt puţin nu
au putut beneficia de această împroprietărire, ca să nu mai amintim de
faptul că la sate s-a menţionat, în continuare, un proletariat agricol complet lipsit de pămînt. Se poate deci aprecia că soluţia din 1921 a fost
departe de a fi satisfăcătoare, nicidecum definitivă, constituind doar o
etapă pe calea viitoarelor prefaceri în viaţa satului românesc.
Anexa 1
Situaţia definitivă

a

îm1rroprietăririlor

efectuate în temeiul

legii din 1921*
Nr.

Naţionalitatea

împroprietăriţi

Intindere to ha

%

români
maghiari
germani
evrei
ruteni
slovaci

14 256
3 694
1121
95
979
97

26 054
3 947
2 765
78
1361
190

75,70
11,50
8,00
0,20
4,00
0,60

Total

20242

34 395

100,00

* Arhjvele

Statului Satu Mare, fond Prefectura

judeţului

Satu Mare,

do-

sar 55/1940, f. 33.
51
Idem, fond Prefectura judeţului Satu Mare, dosar 55/ 1940, f. 33. (In actul
original, se indică eronat cifra de 20 245 de împroprietăriţi din cauza unei greşeli
de calcul. Preluată greşit şi in lucrarea „Satu Mare. Monografie". Editura SportTurism, Bucureşti, 1980, p. 54.)

52

Ibidem, p. 32.
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Anexa II
Repartiţia proprietăţii

în

judeţul

Satu Mare

pe categorii de proprietari (1940)*

l

categoria proprietarilor

Num!lr propriei.ari

Proprietari pină la 10 ha
Proprietari de la 10 la 100 ha
Proprietari peste 100 ha
Total

I

lntlderea în ha

68 519
4 265
145

189 912
80 652
59 270

45
19
14

72 929

329 834

78

61132

14

la care se adaugă pădurile
statului şi comunelor
Teren neproductiv
Total

%

J.

33 234

suprafaţa judeţului

8

t

100

424 200

• Arhivele Statului Satu Mare, fond Prefectura judeţului Satu Mare, dosar
55/1940, f. 16.

Anexa III
P roprietatea funciară în jucle'ful Satu Mare pe naţionalităţi (1940)*

Naţionali-

tatea

români
maghiari
germani
evrei
ruteni

slovaci
Total

o.o' ....

~~
~·&

I

·c

....o„
„
o.
.·c

' cu cd

.$ !'!"'
.s~.s

Proprietatea mare
(peste 100 ha.)

Proprietatea mijlocie
(10-100 ha.)

Proprietatea mică
(pină la 10 ha.J

QJ

o~

't:

t

...o„
„
c.

1a:i<â

:§ ~ .Q

~o.

.s 'O"'c...

QJ

-;f!

• 'C
c.

~

73

47176
12 992
4 976
1'168
1378
529

137 567
30 880
12 888
2 736
4 6<10
1201

72,4
16,2
7,0
1,4
2,4
0,6

2 392
1087
446
207
121
9

46 771
17 895
7 876
6 131
1858
121

58,0
22,4
7,6
2,3
0,5

16

68 519

189 012

100.0

4 265

80 652

100,0

145

9,2

55
1

-

·~~
~

.s.s

'O

.9

44 562
11490

3 046
172

oe

75,0
19,0

-

5,0
1,0

-

-

59 270

100,0

• Arhivele Statului Satu Mare, fond Prefectura judeţului Satu Mare, dosar
55,1940, f. 16.
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ASPEKTE DER ANWENDUNG
DER AGRARREFORM
IM JAHRE 1921
IM KREIS SATU MARE
(Inhalt)

Diese Arbeit bezwekt die Iluustration auf Grun1de der Dokumenten
der Urkundes·ammlung und der Preisse der Zeit, di-e Weise der Anwerdung der landwirtsohaftlkhen Gesetzgebung des Sommers 1921 irm Kreise
Sathmar.
Die Dokurnente der zeit vernaschauliohen sehr ausdrucksvoll die
Tatsache, dass die Expropriationsarbeiien und die Bodenverlichungsarbeiten wurden •auf Grunde verschiedener Ursachen etwa zwei Iahrzentelaug vorenthalten. Nach diescn kann man von einer abschliessenden
Situation, betreffend das Resultat der Agrarreform und auch die Folgen
der Reform auf den sozialen Aufbau auf dem Lande und auf das Grundbesitztum, sprechen.
So, auf Grunde des Gesetzes vom Iulie 1921, wurde im Kreis Sathmar au 20 242 Familien 34 395 ha Boden verlichen. Es ist zu abhalten,
dass von der Bodenverleihung auch die mit dem rumanischen Volk im
Kampf fi.ir den Boden verbrtiderten Nationalităbcn einen Vorteil gezogen baben.
Die Agrarreform .aus dem Iahre 1921 bildete nur eine Etappe auf
dem Wege der zuktinftigen Verăuderungen im Leben der rumănischen
Di:irfer, die ihre Vervollkomm.ung in den Iahren des sozialistisohen Aufbaus finden wird.
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ASPECTE PRIVIND REFORMA AGRARA
DIN 1945 lN JUDEŢUL SATU MARE
BUJOR DULGAU
SERGIU VASIL MARINESCU

Imediat după instaurarea guvernului revoluţionar democratic dr.
Pc.>tru Groza, a fost legiferată reforma agrară, care, in mod practic fu~ese înfăptuită în cea mai marc parte pe cale revoluţionară, inainte de
intrarea ei în vigoare.
Pe baza legii din 23 martie 1945 au fost expropriate 1 468 946 ha teren aparţinînd elementelor fasciste şi celor care au colaborat cu Germania nazistă, criminalilor de război şi celor vinovaţi de dezastrul ţării,
precum şi terenurile agricole ce depăşeau suprafaţa de 50 ha ale celorlalţi moşieri. Pămîntul a fost dat ţăranHor în deplină proprietate şi fără
nici o despăgubire către moşieri.
Spre r ezolvarea acestei sarcini şi-au concentrat atenţia organizaţiile
P.C.R. din judeţul nostru 1, ca de altfel toate forţele democratice, masele
populare, ţărănimea din judeţ. Comitetul judeţean P.C.R. Satu Mare a
organizat, incă de la inceputul anului 1945, numeroase .consfătuiri cu
cadrele de partid şi cu muncitorii trimişi la sate pentru a sprijini înfăp
tuirea reformei agrare, unde au fost analizate condiţiile specifice ale fiecărei comune, elaborîndu-se măsuri concrete pentru înfăptuirea imediată
a reformei în fiecare sat, fiecare mo-şie 2 •
Cu data de 15 ianuarie 1945 înregistrăm 'deja prima cerere de împroprietărire într-un memoriu al locuitorilor din comuna Comlăuşa (plasa
Ugocea} 3•
ln comune s-au constituit comitete locale de împropri etărire, alcă
tuite din 7~15 membri care intocmeau liste'.l.e de îndreptăţiţi precum şi
listele de bunuri ce treceau în patrimoniul statului. Aceste co.misii erau
coordonate la rîndul lor de comisii de plasă, care urmau să soluţioneze
şi diferendele ivite în urma aplicării legii de expropriere.
Ordonanţa din 12 martie 1945 a rpre'iectului judeţului Satu Mare
prevedea ca, la împărţirea pămîntului să se ţină seama de mai multe
1 Administrativ-teritorial, în anul 1945, judeţul Satu Mare cuprindea 8 plăşi:
Satu Mare, Baia Mare, Copalnic Mănăştur, Seini, Şomcuta Mare, Negreşti, Halmeu
şi Ardud. In 1946, iau !ilnţă încă 2 plăşi: Someş şi Ardusat.
2 Sătmărenii în luptll pentru socialism. Satu Mare, 1974, p. 57.
3 Arhivele Statului Satu Mare,
fond Prefectura judeţului Satu Mare, dosar 18/1945, filele 1-5.
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criterii, să fie împroprietăriţi in primul rînd, aşa cum se proceda în întreaga ţară, „aoei care luptă pe frontul împotriva fascismului, familiile
lor, văduvele şi 'Orfanii războiului eliberator, precum şi cei care au fost
deportaţi de fascişti, cu familiile lor" 4 • Acelaşi document sublini·a că de
împropl"ietărire v1or beneficia toţi ţăranii în drept, indiferent de naţio
nalitate sau religie.
Lucrările de expropriere s-au desfăşurat în condiţii destul de .anevoioase aVînd în vedere că o serie de moşieri români şi maghiari, făcind
front comun şi fiind ajutaţi de elementele fasciste rămase în aparatul
de stat au recurs '1a tot arsenalul de mij'loace pentru a de2)bina masele
ţărăneşti române şi maghiare, în lupta lor comună pentru reformă. !n
Ardud, unii dintre proprietarii expropriaţi provocau pagube ţăranilor
împroprietăriţi, ridicîndu-le reool:t·a încă verde 5 ; în comuna Gherţa Mică
unii agitatori făceau propagandă printre ţăranii împroprietăriţi să-şi
vîndă loturile primite deoarece nu aveau cu ce le lucra. După cum reiese din nota informativă transmisă de comandantul Legiunii de jandarmi Satu Mare către prefect, s-au şi înregistrat 11 cazuri de vînzare
a lotului în această comunăc.
Cazuri de împotrivire la expropriere se remarcă la Ardud, Rătcşti,
Beltiug şi Socond7 sau de sustragere de la e~propriere: Titu Demian,
conducătorul judeţean a1 partildului manist, aVînd 119 iugăre in Mărti
neşti, dr. Vi:etor Marcu cu 118 iugăre în Şomcuta, Pop Gheorghe cu 362
iugăre in Botiz, dr. Ioan Hossu cu 108 iugăre în Botiz, Lazin Teodor cu
119 iugăre în Dorolţ, Ioan Puşcaş cu 119 iugăre în Apateu, ş.a. 8 .
După definitivarea '1iste1'or cu îndreptăţiţii la pămînt, comisia judeţeană de reformă agrară şi-a început lucrările pe teren la 23 mai 1946.
La •această dată, fuseseră deja e:xipvopriate, potrivit calculelor hîrtiei,
aproximativ 25 OOO iugăre de la 2 500 de proprietari. In iulie 1946 existau deja 15 OOO de ţărani împroprietăriţi şi alte 800 de cereri avizate favorabil9, ceea ce denotă .că lucrările se desfăşurau într-un ri1rrn alert. S-a
expropriat cu acest prilej şi inventarul viu: bovine, cabaline, oi, porci
ş.a. , care au trecut în patrimoniul statului, mai exact Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Comuna Culiciu Mare a fost prima din judeţ unde
s-au încheiat lucrările de expropriere „prin strădaniile inginerului Doja
şi a spiritului de dreptate cu care a lucrat comitetul local de reformă
agrară" 10 •
Sătmărenii in luptă pentru socialism, Satu Mare, 1974, p . 58.
Arhivele Statului Satu Mare, fond Prefectura jud. Satu Mare, dos. 88/1946,
fila 11.
s Ibidem, fila 19.
7
Ibidem, fila 21.
s „Sătmarul" nr. 276 din 1 iulie 1947.
9 Arhivele Statului Satu Mare, fond Prefectura jud. Satu Mare, dos. 81/ 1946,
fila 13.
10 „Sătmarul" nr. 102 din 15 noiembrie 1946.
4

5
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Pc lingă lotul tip de 2 iugăre, cei fără casă au fost împroprietăriţi
cu cite un loc de casă în suprafaţă de 0,400-0,900 jugăre, la preţul
de 10,80 lei stînjenul pătrat 11 • Bunăoară, în septembrie 1945, au fost împroprietăriţi cu locuri de casă 61 locuitori din Tătăreşti, constituindu-se
o nouă vatră de sat, în partea de miazăzi a comunei, numită „Tireac" 12•
Problematică era împroprietărirea ţăranilor din plasa Oaş, avind în
vedere faptul că aici pămîntul arabil era puţin iar solul sărăcăcios. Sesizată de această stare de lucruri, Camera de Agricultură a judeţului
Satu Mare solicita •prin adresa din 23 mai 1945 Comisiei de plasă pentru
Reforma agrară Satu-Mare ca: „avînd în vede~e faptul <:ă locuitorii plăşii
Satu Mare au fost în marea lor majoritate împroprietăriţi prin legea
din 1921 şi, în plus, aceasta din 1945, lotul tip în comunele Livada, Micula şi Agriş, învecinate cu plasa Oaş, să fie mai mic, urmind să se
transfere din plasa Satu Mare îndreptăţiţilor din Oaş, circa 1 500 iugăre
sub formă de loturi tip de 3 iugăre" 13 •
Cert este, că, din moşiile conţilor Sztaray Mihai şi Kende Sigismund
din Livada, care par a fi fost şi cele mai întinse moşii din judeţ la acea
dată, au fost împroprietăriţi ţărani din Gherţa Mică, Certeze, !Iuta Certcze, Boineşti, Bixad, Călineşti, Racşa, Dumbrava şi Livada 1 ~.
Moşii mari erau concentrate in zona Ardud-Beltiug, unde au fost
împroprietăriţi locuitori din satele şi comunele învecinate: Ghirişa,
Giungi, Bolda, Răteşti , Mădăras şi Şandra 15 •
Potrivit prevederilor 1egii de refurmă agrară, păminturilc celor fugiţi cu arlillatele germane şi maghiare erau expropriate în întregime.
In judeţul nostru, astflel de cazuri au avut loc în comunele Homorodu
de Jos, Lipău, Cărăşeu, Borleşti şi Sîi unde au 'fost expropriate pămin
turile şvabilor fugiţi 1 o.
ln plasa Ardusat, majoritatea locuitorilor au :fost împroprietăriţi din
întinsele moşii aparţinînd lui Degcnfe~d Paul şi Maximilian17, iar cei din
plasa Şomcuta Mare din moşiile conţilor Teleki Paul şi Teleki Adam18•
De asemenea, vom întîlni multe cazuri de împroprietărire a locuitorilor din plasa Baia Marc (Firiza, Chiuzbaia, Baia Mare, Ilba) cu loturi în Sîi şi Borleşti, pc moşiile şvabilor fugiţi, sau în Medieşul Aurit 111•
In comunde învecinate cu municipiul Satu Mare - Apateu, Amaţi,
J\.mbud, Păulcşti, Pctin, Sutimărel şi Culciu Mare - sute de ţărani au
şi

11

fila 13.
i2

Arhivele Statului Satu Mare, fond Pretura

plăşii

Arhivele Statului Satu Mare, i'o·1d Camera de

Satu Marc, dos. 8, 1946,
Agricultură

Man\ dos. 419 11945, filele 66- 67.
1· Idem, dos. 2619-15, fila 6.
11
Idem, dos. 989/1945, filele 19-29.
10 Idem, dos. 982/1945, filele 1-100.
io Idem, dos. 1058/19-15, filele 1-94.
17 Idem, dos. 1002/1945, filele 1-95.
18 Irlem, dos. 1039/1945, filele 1-52.
io Idem, dos. 1053/1945, filele 1-100.
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fost ~mproprietăriţi din moşiile expropriate de 1a Boszormcnyi Carol şi
Emil, Ilie C. Barbul, Horvath Gheorghe, Szarka Andrei ş.a. 20 •
Din suprafeţele expropriate cu destinaţia rezervă de stat, au fost
create în cadrul comunelor loturi pentru grădina comunală de legume
în suprafaţă de cite 200 m.p. de familie21 sau rezerve de cite 0,5-1,5 ha,
în vederea înfiinţării plantaţiilor de duzi pentru intensificarea culturii
duzilor şi creşterii viermilor de mătase22 •
Tot din rezerva de stat, o parte era destinată împroprietăririi cavalerilor ordinului „Mihai Viteazul", cum a fost spre exemplu în plasa
Satu Mare, unde această rezervă însuma 95 ha 23• Rezervele de stat, la
nivel de comune, variu, în general, intre 5-20 ha.
In munidpiul Satu Mare au fost împroprietăriţi un total de 935 ţă
rani, din care 339 în partea Mintiu (Nemethi) unde s-au expropriat 612
iugăre, iar in partea de dincolo de pod au fost împroprietăriţi restul de
596 ţărani din moşiile lui Farkas Alexa (98 ţărani), Horvath Ioan (47 ţă
rani), Antal Emilia (250 ţărani) ş.a. 2~ Aceste moşii se situau în hotarul
oraşului Satu Mare, în partea numită „Ritu Mare", „Calea Viilor", „Drumul Amaţului" sau „Drumul Sătmărelului" 25.
Se cuvine să ilustrăm în cîtcva cifre sintetice şi aspecte ale aplicării reformei agrare în plăşile Oarei şi Tăşnad, care făceau parte la acc>a
dată din judeţul Sălaj. Astfel, memoriul intoomit de Comisia de verificare a Reformei Agrare din plasa Carei şi purtînd data de 2 octombrie
1946, arăta că in cele 24 de comune ale p1ăşii au fost expropriate
2 577,8 ha de la 224 proprietari cu care au fost împroprietăriţi 2 495 locuitori26. Dintre moşiile expropriate, cele mai mari erau ale familiei e<>ntelui Eszterhcizi cu 804 iugăre, Berger Adalbert - 590 iugăre, ambele
în Carei, apoi moşia lui Domahidy Ştefan din Domăneşti - 580 iugăre
şi Majtenyi Nicolae din Moftinu Mic 195 iugăre 27 •
Din adresa Ooolului Agricol Carei, aflăm că toate bunurHe, proprietate a contelui Kârolyi au fost declarate rezervă de stat şi trecute
în patrimoniul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, exceptînd castelul din Carei, care a fost trecut în patrimoniul Ministerului de Război28•
Prin ordinul M.A.D. nr. 155012/1946, fosta proprietate Karolyi din Carei, in suprafaţă de 105 iug. 887 stj. p. împreună cu clădirile şi plantaţiile afierente au fost făcute rezervă de stat in vederea înfiinţării Şcolii
de agricultură şi a unei fenme de stat29•
1

20
21

22
2a
24

25

26
27

28

29

I dem, dos. 419/ 1945, fila 46.
I dem., dos. 419/1945, fila 1.
I dem, dos. 419/1945, :Cila 2.
Idem, dos. 419/1945, fila 171.
Idem, dos. 400/1945, filele 1-15.
Idem, dos. 408/ 1945, filele 25 şi 40.
Arhivele Statului Satu Mare, fond Pretura Plăşii Carei, dos. 3/ 1945, fila 40.
I dem, dos. 3/1945, fila 53.
Idem, dos. 3/1945, fila 12.
Idem, dos. 3/1945, flla 11.
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In plasa Tăşnad, în urma lucrărilor de reformă agrară, au fost ,e xpropriate 30 de proprietăţi, oscilînd între 14-89 ha, însumînd o suprafaţă totală de 1 307,25 ha3o.
!ncepînd cu toamna anului 1946, Prefectura jud eţului Satu Mare a
început acţiunea de distribuire a titlurilor de proprietate.
Ziarul „Sătmarul" din 17 septembrie 1946 ne informează despre distribuirea celor 1 200 titluri de proprietate pentru ţăranii din plasa Halmeu, care singuri şi-au făcut măsurătorile pe terein31 • La 30 septembrie
la Supuru de Jos 32, 6 octombrie la Ardud 33, 10 octombrie la Culciu
M::ire34, erau distribuite în cadru festiv, în prezenţa a mii de ţărani, titlurile de proprietate mult aşteptate.
In oraşul Satu Mare, primele titluri de proprietate au fost înmînate, personal, de prim-ministrul Petru Groza pe „Arena Sportivă", cu
ocazia manifestărilor prilejuite de vizita sa de lucru în oraşul nostru,
în ziua de 13 octombrie 194635 •
In virtutea Decretului-Lege pentru înfăptuirea Reformei Agrare nr.
187/1945, a fost expropriat, în judeţul nostru, un total general de
19 617, 72 ha (32 710 iugăre), din care 15 166,08 ha au fost distribuite celor 16 140 de ţărani împropri etăriţi, 1170,80 ha au fost afectate pentru
păşuni comunale, 1 645,35 ha reprezenta terenul necultivabil (conace, pă
duri, eleştee, parcuri, bălţi), iar restul rezerva de stat36•
Inventarul viu şi mort a rămas în întregime statului cu excepţia a
84 pluguri şi 67 grape care au fost atribuite îndreptăţiţilor 37 •
Iintr-un raport al Prefecturii judeţului Satu Mare priVind repartiţia
proprietăţHor agricole din judeţ, se arăta că pînă la reforma agrară din
1945 existau 22 de moşieri cu posesiuni peste 500 ha, 356 gospodării mari
de 50-500 ha, 761 gospodării mijlocii cu 20-50 ha şi 44 43'1 gospodării
mici cu 1-20 ha. După aplicarea reformei agrare existau doar 3 gospodării mari, 986 gospodării mijlocii şi 46 566 gospodării mici 38• Deci,
se poate lesne constata că au fost lichidate marile proprietăţi şi moşie
rLmea din judeţul nostru. Menţionăm că „Forestiera Beltiug" mai deţi
nea incă în martie 1947 cca 5 OOO iugăre, care, ulterior, au fost expropriate în acelaşi an39.
so Arhivele Statului Satu Mare,

fond

Pretura

plăşii

Tăşnad,

dos. 5/1946,

fila 34.
31 „Sătmarul",
82 „FAklya",
33 „Sătmarul".

nr. 54 din 17 septembrie 1946.

nr. 9 din 6 octombrie 1946.
nr. 68 din 9 octombrie 1946.

s4 Idem, nr. 102 din 15 noiembrie 1946.

Arhivele Statului Satu Mare, fond Prefectura judeţului Satu Mare, dosar 21/1946, filele 9-10.
3
a Idem, dos. 48/1946, fila 99.
35

37

Ibidem.

Arhivele Statului Satu Mare, fond Prefectura jud. Satu Mare (Armistiţiul).
dos. 22/1946, fila 80.
39 „Sătmarul", nr. 210 din 21 martie 1947.
38

28 - Studlt

şt comunicări,

V-VI.
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Au fos.t dcsliinţate, in totalitate, 1 224 de moşii şi, în baza articolului 13, au fost create, ~n acelaşi timp, 4 noi ferme de stat: Dorolţ
(115,10 ha), Mcdicşul AurH (111,65 ha), Mărtineşti (95,53 ha) şi Ardud
(61 ha) 40 .
ln toată perioada lucrărilor de reformă agrară, au fost repartizate
ţăranilor pentru însămînţări 825 570 kg griu, 150 193 kg secară, 129 953 kg
or-.t, 10 OOO kg seminţe de trifoi, 375 OOO kg porumb, 370 OOO kg ovăz,
2 OOO kg fasole, 562 OOO kg :floarea SQarelui, etc. 41•
Pentru pregătirea cadrelor necesare agriculturii, la Livada a fost
in.fiinţată o şcoală medie agricolă, în clădirea expropriată de la contele
Mihai Sztaray42•
Ulterior, în baza Decretului-Lege nr. 83 din 2 martie 1949 privin'd
desăvîrşirea reformei agrare din 1945, au fost lichidate resturile proprietăţilor moşiereşti de pînă la 50 ha. In virtutea acestei legi, au fost
expropriate în judeţul Satu Mare încă 6 455,60 ha teren, care au fost
distribuite celor nevoiaşi 4 3 •
Infăptuită pe calea revoluţionară, în condiţiile unei ascuţite lupte
de clasă, reforma agrară, înfăptuită de guv0rnul democratic 'Cir. Petru
Groza, a avut ca rezultat principal desfiinţarea celei mai reacţionare
clase din România - moşierimea. Prin legiferarea şi efectuarea reformei
agrare a fost soluţionată problema fundamentală a desăvîrşirii revoluţiei
burghezo-democratice; în toiul luptei pentru pămînt, s-a închegat şi consolidat alianţa de nezdruncinat dintre clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare.

•o „Lupt a poporulu i", nr. 15 din 23. noiembrie 194G.
•1

'

I bidem.
I b i :lem.

43 Arhiwle Statului Satu Mare, fon d Prefectura jud. Satu Mare, dos. G6,19-!9,
mele 3- 9.
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ASPEKTE DER ANWENDUNG
DER AGRARREFORM
IM JAHRE 1945
IM KREIS SATU MARE
(Inhalt)

Man kann im Allgemeinen, class die Agrarreform aus dem Iahre
1921 dic Situation der Bauernschaft momentan verbessert und das Landgut der Gutbesitzer eingeschr~inkt hat, ohne aber ihren Einfluss auf die
Entwicklung des Agrarproblcms zwischen den zwei Waltkroegen abzubrechen.
Einc grosse Anzehl von Famiiien die wenig Grund besasscn konnte
keinen Vorleil von diescr Bodervcrk>ihung ziehen, und auch am Lande
blieb auch wcitcrhin ein landwirt - schaftliches Proletariat das lreinen
Boden besass.
FUr clic Losung dieses Problcms konzen trierten sich clic Parteiorganisationcn aus dem Kreis und auch allc andere demokratischen Krăfte,
die Volkmassen, die Bauernschaf t.
Auf Grunde des Agrargesetzes vom Marz 1945, im Krcis Sathmar
wurdc fiir 16 140 Familien insgesamt 15 166 ha Boden verlichcn. So
wurdc> das grossc Besitztum und dic Gulsbesitzer im Krcise liquidiert
und die kleincn und mittleren Wirtschaften haben sich befcsligt.
Spiiter, auf Grunde des Gcsctz - Dckretes Nummer 83 vom Mărz
1049, bctrcfend die V·ervollkomrnung dcr Agrarrefomn, Wurdcn clic Rcste
der Eigentiimmcr der Gutsbesitzer bis 50 ha liquicUcrt, so wurdcn noch
6 455 ha vom liber 100 Gursbesitzcrn enteignct.

28°
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ORGANIZAŢIA JUDEŢEANA

SATU MARE A P.C.R. (1944-1946)
IOAN CORNEANU
Odată cu victoria de la 6 Martie 1945, revoluţia democrat-populară
a intrat într-o nouă fază de dezvoltare: „Victoria de la 6 Martie 1945
- subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu - a îns€mnal un moment de
cotitură în desfăşurarea procesului revoluţionar din patria noastră, deschizînd calea înlăturării pentru totdeauna de la cîrma ţării a claselor
exploatatoare şi instaurării depline a puterii poporului, a unor profunde
transformări cu caracter democratic, înfăptuirii victorioase a revoluţiei
socialiste şi trecerii la construirea socialismului în România" 1 .
Marile transformări revoluţionare din aceşti ani, precum şi din
epoca eroică a edificării societăţii socialiste multilateral dezvoltate în
patria noastră „se datoresc - după cum subliniază tovarăşul Nicolae
Ceauşescu Partidului Comunist Român, care s-a dovedit la înăl
ţimea măreţiei sale, menirii istorice, la înălţimea răspunderii, faţă
de cauza socialismului şi comunismului"2 • Desigur, drumul stră
bătut de partid în această epocă nu a fost neted şi nici lipsit
de greutăţi. Caracterizîncl această realitate din activitatea partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia că în această epocă de
adinci transformări revoluţionare, „Uneori ne-a lipsit, experienţa şi cunoştinţa necesară pentru a găsi şi adopta soluţiile cele mai indicate.
Aceasta se datoreşte faptului că în anii Hcgalităţii par tidul nostru nu a
acordat întotdeauna atenţia corespunzătoare studierii atente a problemelor dezvoltării economice şi sociale a României, particularităţi concrete
şi raportului de forţe din cadrul societăţii româneşti ( ... ), Consecinţele s-au evidenţiat mai pregnant după preluarea puterii, cînd partidul
a fost pus în faţa unor probleme pentru care nu era îndeajuns de pregătit ( ...). Deşi este vorba de etapa depăşită - secretarul gene ral al partidului nostru arată că - este necesar să reamintim acest lucru pentru a
înţelege mai bine greutăţile pe care a trebuit să le învingem, pentru a
preţui şi mai mult marile realizări pc care le-am obţinut şi mai ales, pentru a trage învăţăminte de viitor reţinînd necesitatea de a studia permanent realităţile de a asigura concordanţa între linia politică a partidului şi
1 Nicolae Ceauşescu, Romania pe drumul construirii societliţii socialisle multilateral dezvoltate, volumul 5, Editura politici!, Bucureşti, 1971, p. 689-690.
2 Nicolae Ceauşescu, Romdnia pe drumul desăvirşirii construcţiei socialiste,
volumul 3, Editura politică, Bucureşti, 1969, p. 909.
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nevoile dezvoltării sociale de a aplica principiile generale la condiţiile
noastre concrete"3.
In aceste mari procese istorice s-a înscris organic şi activitatea organizaţiilor Partidului Comunist Român din judeţul Satu Mare, precum
şi a tuturor forţelor democratice şi revoluţionare din acest colţ de ţară
românesc. Astfel, în istoria judeţului Satu Mare încope o nouă eră, era
marilor înfăptuiri politice, social-economice, care au început în istoria
întregului popor român. Cu 25 Octombrie 1944, norii hortismului şi fascismului care işi aveau umbrele peste ultimele fîşil de pămînt românesc s-au
risipit, iar deasupra şi a acestei zone a ţării strălucea falnic tricolorul
românesc.
In viaţa sătmărenilor acest început de eră nouă a fost deosebit de
greu, datorită efectelor provocate de regimul de ocupaţie şi crunta teroare horthisto-fascistă din anii 1940-1944, a distrugerilor de bunur.
materiale şi pierderi de vieţi omeneşti ca urmare a operaţiunilor militare intense desfăşurate pe teritoriul judeţului Satu Marc în ultimele
zile înaintea eliberării, precum şi faptul că j udcţul Satu Mare a fost un
anumit timp, zonă situată în imediata apropiere a spatelui frontului, iar
apoi un principal nod de comunicaţii spre Iron't. Această situaţie a lă
sat urmări asupra vieţii economice şi sociale ale judeţului Satu Marc,
precum şi a oamenilor muncii de aici. Atit documentele epocii cit şi
realitatea trăită atunci împreună cu alţi compatrioţi, atestă faptul că ;udeţul Satu Mare a fost grC'u lovit de ocupaţia străină .şi de război. „Potrivit unor calcule estimative valoarea distrugerilor materiale provocat»
judeţului Satu Mare de către trupele hortisto-fasciste, se ridică la suma
de peste 9 miliarde de lei, curs 1944"4.
Odată cu retragerea lor, trupele hortistc şi naziste, sub presiunea armatelor române şi sovietice, pc lingă faptul că au distrus tot ce au întilnit în calea lor, în acelaşi timp au ridicat şi au dus importante bunun
materiale, maşini, unelte, vite, cereale etc.
Caractcrizînd această situaţie economică grea, Comitetul Regional
Satu Marc al Partidului Comunist Român, raporta în august 1945, Comitetului Central al P.C.R.: „Fabricile din judeţ, unele sint distruse complect, aVtclc parţial. Reţeaua de drumuri naţionale a judeţului a fost
minată şi distrusă de trupele fasciste şi hortiste în retragere. Din 70
poduri 69 au fost distruse', legătmile forovio.re Sighet-Halmeu-Satt4
Marc sînt distruse, iar ambele poduri peste Someş din Satu Mare se află
în albia rîului" 5 . La aceasta se adaugă faptul că „localităţi întregi din
mediul rural au fost distruse de focul războiului, au dispărut numeroase
gospodării ţărăneşti, şeptelul s-a redus aproape pînă la dispariţie. Lo3 Nlcolac Ceauliescu, Romdnia pe drumuZ desăvîrşirii construcţiei socialiste?,
volumul 2, Editura politică, BucurC!;ti, 1968, p. 254-255.
4
Sătmlfrenii în luptlf pentru. socialism 1944-1974, Satu Marc, 1974, p. 51.
5 Arhiva Comitetului, Judeţean P.C.R. Maramureş, Fond 2, Dosar 1, 1945,
fila 18-19.
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<'alităţile Săbişa,

Homorodul de Jos, Micula, Necopoi. au fost arse aproape

.în în tregime"s.

ln acelaşi timp industria, transporturile, comunicaţiile, sistemul ban·<'ar şi de credit, precum şi agricullura din judeţ, erau afectate în cel
mai înalt grad de urmările războiului şi a ocupaţiei hortiste. într-un
document al Prefecturii judeţului Satu Mare din 10 iulir 1945 se specifică: „Industria judeţului în afară de patru industrii (în sens de întreprinderi, n.n.) este complect distrusă din cauza bombardamentefor
aeriene !?i terestre" 7 . „La aceasta se adaugă faptul că circulaţia pe liniile
f<'rate spre Baia Mare-Jibou-Dej-Cluj-Satu Mare--Ardud--Şomcuta
Mar<.>, era întreruptă. in ceea ce priveşte transporturile rutiere, din cauza
podurilor distruse, care sunt numai provizoriu refăcute, iar drumurile
nu sunt impietruite din cauza lipsei materialelor, circulaţia se face greu"s.
Grav afectate au fost Hniile telefonice „fiind distruse de către trupele
hortiste şi fasciste care au trecut prin aceas tă regiune'' 9 •
1n ceea ce priveşte agricultura, greutăţile erau provocate şi de 'lipsa
vilelor oare în mare •p arte au fost rechiziţionate de trupele nazisto-hortiste, şi a uneltelor de muncă, în mod deosebit căruţe, pluguri, maşini
de semănat şi recoltat. Din cauza operaţiunilor militare, în toamna anului 1944 s-au însemînţat numai 36 018 ha din suprafaţa totală arabilă de
158 577 ha cit avea judeţul Satu Mare în acel timp.
După eliberare, Partidul Comunist Român nu a mai revenit la unele
forme organizatorice existente înainte de război, ca de pildă comitetele
de partid te-ritoriale. A fost însă păstrată forma organizatorică a regionaklor şi judeţenelor de partid. La Satu Mare se constituie Regionala
P.C.R. Satu Mare, in oomponenţa căreia intrau patru judeţe: Satu Mare,
Maramureş, Sălaj şi Bihor. Jn afară de comitetele judeţene P.C.R. Maramureş, Sălaj, Bihor, în regionala Satu Mare, au fost create două comitete raionale de partid, cu sediul la Satu Mare şi respectiv Baia Marc,
în componenţa cărora intrau un număr de comitete de plasă din jurul
acestor oraşe, fără a se respecta apartenenţa plăşilor respective la judeţele din care făceau parte din punclt de vedere administrativ. De exemplu, „plasa Carei, făcea parte din punct de vedere administrativ. din
judeţul Sălaj, iar din punct de vedere al structurii organizatorice a P.C.R.
a aparţinut un anumit timp de raionala P.C.R. Satu Marc, iar organizaţiile l'.C R. dintr-un număr d<' plăşi din jurul oraşului Baia Marc, deşi
administrativ făceau parte din judeţul Satu Marc sau Maramureş, aparţineau organizaţiei raionale Baia Marc. Comitetele haionale P.C.R. Satu Marc şi Baia Mare, erau asimil'ate din punct de vedere al drepturilor
statutare cu comitetele judeţene P.C.R. şi se subordonau comitetului re11 Arhivl'lc Statului
Satu Marc, Fond Primăria
nr. :1s2, 1945.
1 Arhivele Stat.ului, Satu Marc, Fond Prefectura
viciul Admlnistrativ, Document nr. 550, 19.J5.

comunei
Judeţului

a. Ibidem.
Ibidem.

8
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gional. Regionala P.C.R. Satu Mare a .activat pma m august 1945, cind
îşi mută s ediul la Oradea, iar raionala P.C.R., Satu Mare subordonindu-se în continuare acestui comite t regional P.C.R.
Raionalele P.C.R. Satu Mare şi Baia Mare, s-au desfiinţat în august
1946, cind structura organizatorică a organizaţiilor P.C.R. şi de pe aceste
teritorii se reaşează potrivit împărţirii teritorial administrative a ţării 1• 1 0.
In limitele acestei structuri organizatorice a activat şi s-<a dezvoltat
şi organizaţiile P.C.R. de pe teritoriul actualului judeţ Satu Mare, în
perioada de după eliberare, pmă 11a unificar€ia Partidului Comunist Român cu Partidul Social Democrat ~i crearea partidului unic al clasei
muncitoare la începutul anului 1948.
Organizarea Comitetului Regional Satu Mare al P.C.R. încă îinainte
de 6 martie 1945, a impulsionat sensibil activitatea de partid atît în
municipiul Satu Mare dt ~i în împrejurimi şi ca urmare a faptului că
iregionala, cu sediul la Satu Mare, avea contact cu un număr mai mare
de comunişti cu activitatea ilegală, cu o vasJtă experienţă în munca de
partid, care au avut un rol important în Teorganizarea activităţii de
partid în aceste noi împrejurări is-torice.
Primele ştiri despre situaţia numerică a regionalei P.C.R. Satu Mare
le avem din „luna aprilie 1945, cînd efectivul raionalei P.C.R. era de
250 membri. în zilele de 23-25 mai 1945 la Satu MaTe a avut loc o
consfătuire cu activul de partid din regionala P.C.R. La acea dată efectivul de partid din regionala P .C.R. Satu Mare se :ridica la 469 membrii
din care 443 bărbaţi şi 26 femei, iar din punct de vedere .al compoziţiei
naţionale 59 la sută erau români, restul maghiari, evrei şi alte naţiona
lităţi".

Efectivele organizaţiilor P.C.H. din regională, inclusiv din raionala
P.C.R. Satu Mare, au crescut Tapid, astfel că în iunie 1945, numai raionala P.C.R. Satu Mare avea un efectiv de 971 de membri, din care
484 muncitori, 299 ţărani, 47 mici meseriaşi, 39 intelectuali şi 105 funcţionari"11.

Ceea ce este foarte important de subliniat ieste că şi aici, în primă
şi vara anului 1945, pa:r'ltidul comunist îşi extindea mult reţeaua sa
organizatori·că în mediul rural, urmare firească a activităţii politice a
maselor ţărăneşti îndeosebi în lupta pentTu infăptuirea reformei agrare
şi realizarea însămînţărilor din primăvara anului 1945. Cu a.ceste ocazii
partidul comunist şi-a intensificat activitatea la sate. Aşa se explică faptul că: „în luna iulie 1945, numărul celulelor de partid la sate ajunge
la 31, avînd ponderea cea mai mare, urmind apoi celulele din fabrici a
căror număr se ridică la 15, la instituţii 13, iar pe circumscripţii 9 celule. La această dată organizaţia raională Satu Mafie a P.C.R. avea in
vara

ro Arhiva Comitetului Judeţean P.C.R. Maramureş, Fond 1, Dosar 1, 1946,
fila 47; vezi şi Sătmărenii în luptă pentru .socialism, pagina 53-55.
11
Arhiva Comitetului Judeţean P.C.R. Maramureş, Fond 1, Dosar nr. 6/194:i,
fila 14.
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struclura sa organizatorică 3 comitete de sector, în municipiul Satu Mare
4 comitete de plasă" 12 •
Aceeaşi concluzie rezultă din analiza datelor statistice referitoare la
structura organizaţiei raionale P.C.R. Satu Mare pc luna august Hl·l5.
„D,1că la 27 iulie în raionala P.C.R. Satu Mare existau 540 membrii de
p; rtid ţărani, la 27 august numărul acestora a crescut la 765 de membri , ia r numărul celulelor de partid la sate, sporeşte de la 31 la -17.
Efecli vul total al raionalei P.C.R. Satu Mare la această dată esL<.' de
1927 membri. Ceea cc se constată este faptul că cel mai mare numar de
ţărani membri al P.C.R., erau din zonele apropiate de oraşe, mai ales
<le oraşul Satu Marc, tocmai ca rezultat al influen\Gi muncitorimii asupra ţărănimii şi a activităţii politice desfăşurate de partid prin intermediul muncitorimii la sate. Din cele 5 plăşi care intrau în componenţa raionalei P.C.R. Satu Mare în august HJ-15 (Satu Marc, Ardud, Seini, Halmeu şi Oaş), cel mai mare număr de ţărani membri ai P.C.R. erau în
plasa Satu Mare - 445, urmată de plasa Halmeu - 165, apropiată deci
ele plasa Satu Marc. Concluzia o sprijinim şi pe faptul că la intrarea
în componen ţa raionalei P.C.R. Satu Mare a plăşii Carei, în luna noiembrie 1945, cu centrul de plasă în aceSt oraş, în comunele limitrofe, existau 816 membri de partid proveniţi din rîndul ţărănimii'• 13 .
Trebuie subliniat faptul că, problemele legate de activitatea de partid în această zonă a ţării, a constituit obiect de preocupare deosebită
din partea conducerii Partidului Comunist Român. Această apreciere o
subliniem şi prin faptul că în luna iulie 1945 este numit secretar politic
al Regionalei P.C.H.. Satu Mare - Leontin Sălăgean - , care pînă atunci
îndeplinea această funcţie la Comitetul Regional Banat al P.C.R.
După preluarea acestei sarcini, Leon'tin Sălăgean a desfăşurat o susţinută activitate pentru ridicarea muncii de partid la nivelul sarcinilor
mari ce se ridicau in faţa partidului comunist, in această condiţie istorică.
ln urma unui control efectuat în cele patru judeţe care intrau în
componenţa Regionalei P.C.R. Satu Mare, judeţele Bihor, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare la 11 iulie 1945 are loc o consfătuire la Comitetul Regional P.C.R. Satu Mare, în care sînt prezentate concluziile acestui control, realizîndu-se o analiză amplă a tuturor problemelor muncii
de partid de aici. Vom reda în rezumat desfăşurarea acestei consfă
tuiri începînd cu cuvîntul lui Leontin Sălăgean, rostit la deschidere, aşa
cum a fost reţinut în procesul verbal întocmit cu acel prilej: „Avem
sarcini istorice, iar activitatea noastră de pînă acum n-a fost fructuoasă
- arăta vorbitorul - iremarcînd faptul că cercurile reacţionare desfă
şoară o febrilă activitate politică, pentru a diminua influenţa în masa
forţelor de stînga, muncitoreşti-ţărăneşti; Leontin Sălăgcan critica faptul că unii activişti ai P.C.R. şi a allor forţe de slînga nu puneau pe
şi

12
13

Ibidem.

Arhiva Comi tetului
!ilelc 15. 36.

Judeţean
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lor, combaterea cercurilor reacţionare printr-o
„Suntem acum la o răscruce şi depinde de muncii
noastră dacă vom reuşi sau nu să facem o viaţă mai bună m uncitorilor. Nu este suficient să dorim realizarea, trebuie să şi muncim
pentru ea". El critica apoi faptul că munca organiz<atorică a -organizaţiilor de partid nu răspundea, în măsură necesară, sarcinilor mari care
le stăteau în faţă, precum şi liniei politice juste a partidului. „Degeaba
este bună linia politică dacă nu avem o viaţă de organizaţie bine construită" . Leontin Sălăgean accentua într-un mod deosebit faptul că „trebuie să avem simţ de răspundere, să muncim şi să executăm corect dispoziţiunile Comitetului nostru Central"'~. La consfătuire s-au subliniat
o seamă de sarcini ce au revenit organizaţiilor de partid în domeniul
organizatoric, pentru sporirea necontenită a efectivului partidului prin
atragerea spre P.C.R. a celor mai bune elemente din rîndul maselor mun citoare. In acest sens s-a remarcat faptul că „partidul avea organizaţii
puternice într-o seamă de întreprinderi de marc importanţă, unde viata
de partid se desfăşoară in condiţiuni bune, influenţind hotărîtor asupra
activităţii de producţie, cxemplificînd în acest sens Uzinele „Unio", unde
existau 49 comunişti care desfăşurau u vie activitate pentru înviorarea
şi creşterea producţici" 15• Se sublinia de asemenea că P.C.R. „avea o reţea rerativ întinsă de organizaţii în mediul urban, ca şi faptul că activitatea partidului în rîndul ţărănimii era tot mai intensă 1 G.
Subliniindu-se faptul că Organizaţia P.C.R. raională Satu Mare a
întreprins unele acţiuni pentru a elimina cauzele care impietau asupra
unităţii de •acţiuni în cadrul Frontului Unic Muncitoresc, a celor două
partide muncitoreşti, la consfătuirea s-a remarcat faptul că „în viitor se
vor lua :măsuri pentru consolidarea Frontului Unic Muncitoresc, ceea ce
în realitate s-a şi petrecut"n.
Un moment important din viaţa de partid 1a acestei zone, a maselor
muncitbare, a tuturor forţelor revoluţionare 5ătmărene l-a +eonstituit
Conferinţa Regionalei P.C.R. Satu Mare, care şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 19 şi 20 august 1945. Conferinţa s-a ocupat, în mod firesc,
cic toate problemele cu caracter economic, social şi politic ce se ridicau
în faţa comuniştilor, a tuturor oamenilor muncii de aici, pe prim plan
situindu--se cele cu caracter economic. In raportul prezentat Conferinţei,
Leontin Sălăgean a subliniat faptul că „Refacerea şi dcmocratiz<area ţării
este cheia, este condiţiunea de bază, fără realizarea căreia nu putem ajunge ţelul nostru final, încetarea exploatării omului de către om"ts. lrt
acest sens Conferinţa a subliniat necesitatea mobilizării tuturor forţelor
sociale şi naţionale pentru r edresarea economică, precum şi pentru crca~a
prim plan al

activităţii

asiduă muncă politică:

1
• Arhiva Comitetului Judeţean P.C.R. Maramureş, Fond l, Dosar 2, Proc•'"
verbal din 11 iuUe 1945.

J.;
111
11
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

Arhiva Comitetului Judeţean P.C.R. Bihor, Fond J, Dosar 1, fila :l5.
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condiţiilor

dezvoltării ţării pc calea democraţiei şi progresului. Important de subHniat este faptul că la Conferinţă s-a subliniat, că in
lupta pentru redresarea economică rolul hotărîtor revenea clasei muncitoare. Rezultă din acest text faptul că şi pentru comuniştii săt
măreni devenea limpede necesitatea afirmată de partid în documentele sale de a angaja in procesul redresării economice toate !or·
ţcle care puteau contribui la redresarea economică a ţării. Un accent deosebit s-a pus în timpul conferinţei pe acele aspecte deosebite care priveau
democratizarea ţării, înlăturarea din viaţa publică, de stat, a elementelor
reacţionare, fasclste, hortiste şi şoviniste. în acest context, se impunea cu
stringenţă soluţionarea problemei call2elor care au alimentat şi întreţinut şovinismul, dezbinarea între oamenii muncii români şi maghiari şi
pentru crearea unui climat de luptă şi acţiune unită in soopul dezvoltării ţării pe noile căi de progres şi cirvilizaţie 'în faV'Oarea maselor muncitoare indiferent ide naţionalitate. La aceasta se referea Leontin Sălă
gcan cînd spunea la Conferinţă că „noi, comuniştii putem să realizăm
asemenea condiţii ca în Ardeal (şi nu numai in Transilvania) să nu mai
<.>Xiste asuprire naţională" întrucît acum „pentru prima oară sunt îndeplinite condiţiile necesare oa popoarele de aici (masele muncitoare române şi maghiare n.n.), să realizeze libertatea lor, şi prin eliberarea lor
d(' arma nocivă a şovinismului" 1 9.
In Conferinţă au fost apoi dezbătute căile prin care să fie mobilizate masele muncitoare pentru înfăptuirea politicii guvernului, pentru
sprijinirea guvernului Dr. Petru Groza în efortul său de redresare ~i
dezvoltare democratică a ţării. Această problemă avea aici importanţă
deosebită, mai ales 'că elemente rcacţiioniare române şi maghiare, evident
de pc poziţii diferite, incintau masele împotriva guvernului democr atic,
La Conferinţă s-au subliniat faptul că „mulţi n-au înţeles linia guvernului
n-au lămurit masele ce înseamnă acest guvern" - unul din motivele pentru care legile emise de „guvernul nostru nu s-au putut realiza în întregime"20. Conferinţa a trasat sarcina comuniştilor de a milita pentru „SU'iţinerca guvernului" pentru „aplicarea legilor aduse de guvern" 21 • In acest
sens s-a indicat o scamă de sarcini pe linia aplicării in viaţă a legilor cu
caracter economic adoptate de guvern la 2 mai 1945, privitoare la reglementarea salariilor şi înfiinţarea ecosomatelor, regimul preţurilor şi circulaţiei mărfurilor, cprimarea speculei şi a sabotajului economic. „Cunoaş
tem cu toţii legile economice date de guvern - se spunea în raportul Comitetului Regional- legi prin care însuşi poporul este chemat să combată
specula, sabotajul, să contrlcze activitatea fabricilor (... ). Legile acestea
1>unt instrumente de prim rang pentru ridicarea situaţiei economice,
pentru asigurarea aprovizionării muncitorimii, însă ele trebuie aplicate,
111

20

Arhiva Comitetului Judeţean P.C.R. Bihor, Fond 1, Dosar 1, fila 35.
Al"hiva Comitetului Judeţean P.C.R. Maramu1·cş, Fond 1, Dosar 2, fila 3.

21

Ibidem.
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iar aplicarea lor depinde într-o măsură determinată de noi" 22• Această
viziune era expresia preocupărilor generale ale partidului pentru a crea
în rîndul maselor largi populare, o optică nouă faţă de puterea de stat,
de guvern, de legislaţie, întrucît noua putere populară era expresia v-0inţei maselor largi, iar aplicarea programului acestuia nu era posibilă <lecit prin strînsă unitate de acţiuni dintre mase şi guvern. Numeroase
probleme au fost dezbătute în legătură cu îmbunătăţirea condiţiilor de
trai a maselor, combaterea fenomenelor negative din economie - speculă, sabotaj economic etc.
Un domeniu important care a stat în faţa ConferinţC'i a fost acela
referitor la viaţa de partid, precum şi la sarcinile ce re\eneau comuniştilor pentru organizarea şi conducerea maselor muncitoare în amplul
proces de consolidare a regimului democratic. Subliniind necesitatea
efortului pentru consolidarea Politică şi organizaoorică a partidului, întărirea 10găturilor lui cu masele, Conferinţa a trasat sarcini „pentru întărirea unităţii de acţiuni dintre comunişti şi social-democraţi în cadrul
Frontului Unic Muncitoresc, pentru îmbunătăţirea conlucrării dintre Partidul Comunist, Frontul PlugariLor şi celelalte organizaţii revoluţionar<',
democratice"33•
Avînd în vedere problematica vastă şi spiritul în care au fost abordate fenomenele referitoare la activitatea partidului în această zonă a
ţării , apreciem consfătuirea, ca unul din cele mai importante momc-nle
in viaţa organizaţiilor de partid de aici, din perioada anterioară conferinţei din august 1945.
Se poate aprecia astfel că crearea unei structuri organizatorice închegate, care să cuprindă principalele domenii ale vieţii materiale şi
spirituale din judeţ, se încheia în va!"a anului 1945, eveniment marcat
de către Conferinţa regionalei P.C.R. Satu Mare. Această apreciere nu
semnifică faptul că problemele legate de creşterea politică şi organizatorică a P.C.R. în această )X'rioadă, ca şi ulterior, s-au încheiat. Sensul
aprecierii este că în preajma Conferinţei, Regionala de partid Satu Mare,
organizaţia regională şi respectiv raională Satu Mare avea deja o structură organizatorică închegată şi un efectiv de membrii, corespunzător
condiţiilor concrete istorice de atunci.
După Conferinţa Raională, organizaţiile P.C.R. şi-au sporit rîndurile, şi-au consolidat capacitatea lor politică şi organizatorică „In septembrie 1945, efectivul raionalei P.C.R. Satu Marc, era de 3 171 membri, iar in octombrie de 3 715 membri (fără plasa Carei, care încă nu
făcea parte din raionala Satu Marc), pentru ca în luna decembrie să
ajungă la 6165 membri (împreună cu plasa Carei, care a intrat în componenţa raionalei Satu Mare)" 21 . In organizaţia raională P.C.R. Satu Mare,
1

:!2 Arhiva Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice de pc lingă C.C al
P.C.R. Inventar XIII, Dosar 142, fila 372.
3
•
ibidem.
21
' Arhiva Comitetului Judeţean P.C.R. Bihor, Dosar 3/1945, fila 15.
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fondul principal de membri intraţi în partid l-au constituit muncitorii,
ţăranii, intelectualii şi alţi oameni ai muncii. De pildă, „din e!cctivul total de 4 218 membri existenţi în noiembrie 1945, 2 026 erau muncitori,
1596 ţărani, 295 mici meseriaşi, 107 intelectuali şi 197 funcţionari'' 2 .;.
Acest efectiv al organizaţiei raionale Salu Marc era cuprins într-o reţea
întinsă de organizaţii de partid, care acopereau toate sectoarele economicosciale ale raionalei. Este semnificativ faptul că „în decembrie 1945 existau
comitete de partid in toate plăşile clin subordinea raionalei, adică 6 comitete de plasă. Din cele lH comune ale raionalei, în 25 existau celule ele
partid, iar în 19 comune se desfăşurau acţiuni pentru crearea organizaţii
lor partidului comunist1' 2G.
Un rol important în lupta maselor muncitoare şi din această zonă
a ţării în procesul general de consolidare a democraţiei, a partidului, l-a
avut Conforinţa Naţională a P.C.R. din 16-21 octombrie 19-1:5. „O mare
însemnătate a avut Conferinţa Naţională a partidului din octombrie
19~5, care a dus la elaborarea unei orientări politice clare cu privire la
obiectivele partidului în noua etapă de dezvoltare, a întăririi un ilăţii
partidului, a asigurat creşterea influenţei şi a rolului său trasînd sarcina
intensificării lupt.ci pentru unitatea clasei muncitoare, pentru unirea tuturor forţelor democratice'· 27 •
De~bătind problemele fundamentale ale luptei poporului român pentru consolidarea puterii democrat-populare pe plan economic, Conferinţa
a făcut o analiză multilatc-rală a problemelor complexe ce se r idicau în
faţa partidului coml.lnist, a poporului român în acea etapă istorică şi
mai ales în perspectiva dezvoltării ulterioare a României. In condiţiile
concrete ale ţării de la sfîrşitul anului 1945, cînd începeau să se conture2e mai clar perspectivele dezvoltării ţării, in condiţiile în care majoritatea mijl'Oacelor de producţie, comerţul, sistemul bancar, se aflau
încă in mîinile burgheziei, Conferinţa Naţională a stabilit sarcinile imediate ale r efacerii economice a ţării, în strînsă legătură şi subordonate
perspectivelor viitorului socialist. In cadrul acestui program, locul primordial a fost acordat industriei grele, de care depindea întregul proces de reorganizare pe baze noi a eoonomiei. Pornind de la faptul că
pentru progresul ţării nu era vorba numai de a reface ceea ce s-a distrus, ci şi de a construi şi a dezvolta economia ţării pe baze noi, moderne, Conferinţa a stabilit ca: „la baza acţiunii de refacere şi r<.'construire trebuie să stea refacerea şi dezvoltarea industriei grele, industria
grea constituie pivotul în jurul căruia întreaga economie se va dezvolta
în condiţii noi, progresul ţării noastre C"Ste în directă ş i nemijlocită le15

Ibidem, fila 115.
fila 26.

~ Ibidem,

27 Nicolae Ceauşescu, Expunerea la adunarea festivă consacrată anivrrsări1
a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, Scinteia, nr. 12040/9

mai 1981.
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gătură cu programul industrializării ţării şi că de tăria industrială a ţării
depinde în mare măsură, însăşi independenţa statului nostru" 2s.
Conferinţa a aco~dat de asemenea o atenţie deosebită vieţii de partid. Constatînld faptul că par.titlul oomunist a repurtat importante succese în dezvoltarea sa politică şi organizatorică, Conferinţa a trasat o
scamă de sarcini pc linia creşterii organizatorice a partidului, la nivelul
influenţei sale politice în mase. 1n acest sens ca a cerut muncii poHtke
t?i organizatorice în rîndurile mundtorilor şi ţăranilor, .a intelectualilor;
ridicarea generală a nivelului polHic şi ideologic al cadrelor şi membrilor de partid, imprimarea unui spirit sănătos, critic şi autocritic îo întreaga activitate de partid.
Perioada care a urmat Conferinţei Naţionale, a fost caracterizată,
din punctul de vedere al situaţiei organizatorice şi politice a organizaţiilor P.C.H. Satu Marc, printr-o continuă consolidare a rîndurilor, creş
terea capacităţii lor de organizare şi conducere a maselor, orie111tarea
lor spre partidul comunlsL, a noi detaşamenit.c ele muncitori, ţărani, intelectuali şi alte categorii sociale. Sarcinile trasate de Conferinţa Naţio
Jială în domeniul vieţii de par:t.id, au prins viaţă tot mai mult, ceea ce
s-a repercutat pozitiv în cadrul campaniei electorale a forţelor democratice împotriva reacţiun ii din anul 1946.
In luna noiembrie 1945 în componenţa organizaţiei raionale P.C.R.
Satu Mare a intrat şi plasa Carei, prin aceasta raionala P.C.R. are acum
6 plăşi. Efectivul partidului - principala formă şi mijloc de consolidare
a capacităţii organizatorice a partidului - a continuat să crească pe un
fond general sănătos, în ciuda 'faptului că şi în judeţul Satu Mare, încep să se facă simţite efectele negative ale lipsei de vigilenţă şi insuficient discernămîn•t în ceea ce priveşte primirile de partid.
La sfi.r.şitul lunii dC:'cembrie 1945, adică în preajma pregătirii campaniei electorale organizaţia raională a P.C.R. Satu Mare, avea în componenţa sa aproape întregul teritoriu <:are astăzi constituie judeţul Satu
Mare. în privinţa primirilor în partid, raionala P.C.R. Satu Mare se orientează tot mai mult spre mediul rural, concomitent cu preocuparea permanentă pentru primirea în partid cu prioritate a muncitorilor. Se intensifică activitatea pentru creşterea nivelului politic, ideologic al m embrilor
de partid, a tuturor cadrelor şi a tuturor membrilor organelor conducă
toare de partid.
„Din punct de vQ-Clcre al structurii organizatorice, raionala P.C.R.
Satu Mare, dispunea la 2..J: decembrie 1945 de 6 165 membrii de partid,
înrc'gistrîndu-se o creştere de 10,6 la sută faţă de luna precedentă.
Ac0astă creştere a rezultat mai cu seamă prin sporirea efectivelor partiidului în mediul rural şi in deosebi în zona Ţării Caşului. Spre pildă,
în timp ce în municipiul Satu Mare efectivul partidului a crescut cu
~s La Conferinţa Naţionalii din octombrie 19-15, Partidul Comunist avea un
efectiv de 256 835 membrii, Vezi Gheorghe Tuţui, Dewoltarea Partidului Comunist
Român tn anii 1944-1948, in Anale de istorie, an XVI nr. 6/1970, p. 6.
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56 membrii, in plasa Tării Oaşului acest efectiv a crescut cu -170 m embrii respectiv cu 37,6 la sută. A urmat apoi in ordine plasa Ardud cu
H,2 la sută, plasa Halmeu cu 12 la sută, plasa Seini cu 7 la sută. ln
plăşilc Satu Mare şi Carei procentul de creştere a efectivului partiduJuj
a fost cu mult mai mic, respectiv 2 la sută in plasa Carei şi 5,6 la sută
în plasa Satu Mare" 20•
Această situaţie demonstrează faptul că, orgaruzaţiile Raionalei P.C.R.
Satu Mare şi-au de-plasat treptat actiYitatea privind primirile în partid
în plăşile mai îndepărtate de oraşele mari - Satu Marc şi CarC'i, adică
acolo unde a fost neg'lijaLă această latură a muncii de partid pînă atunci,
respectiv în zonele eminamente ţărăneşti, care erau mai puţin frecventate, controlate şi ajutate dC' a ctivul de partid şi neglijate din punct de
vedere al primirilor în partid.
Acest efectiv al partidului din raionala P.C.R. Satu Marc era cuprins în următoarea structură organizatorică: „6 comitete de plasă, 19 celule de partid în întreprinderi, 10 celule de partid în instituţii, 26 celule
de pru·tjd in cantine şi 126 celule de partid săteşti şi comunale30•
Important de subliniat că la acea dată, aproape în toate localităţilc
rurale din raionala P.C.R. Satu Mare, existau organizaţii de partid. Spre
pildă „în plasa Satu Mare din 38 de sate în 30 erau orgaruzaţii de partid,
în plasa Carei, din 24 de sate în 22 existau organizaţii de partid, în
plasa Ardud din 26 sate, în 24 existau organizaţii de partid, în plasa
Halmeu în toate cele 19 sate existau organizaţii de partid, în plasa Seini
din 20 de sate în 13 existau organizaţii de partid, iar în plasa Oaş unde
existau 17 localităţi, aproape în toate satele, - c-0nsemna un document al organizaţiei raionale P.C.R. Satu Marc, din decembrie 1945 - ,
erau organizaţii de partid"31 •
Această creştere a numărului membrilor partidului comunist este
expresia creşterii influenţei partidului comunist în rîndul maselor largi
populare, precum şi a capacităţii sale de-a cuprinde mase tot mai largi
în sfera activităţii sale politice.
ln afara acestor preocupări, după Conferinţa Naţională a Partidului, raionala P.C.R. Satu Mare a acordat o atenţie mai marc, faţă de
trecut, creşterii nivelului politic şi ideologic al efectivului partidului,
corespunzător rolului mare cc revenea organizaţiilor ele partid în organizarea şi conducerea maselor. Spre exemplu 1n municipiul Satu Mare
a fost creată o bibliotecă destinată special organizaţiilor de partid, a fost
creată şi o şcoală de cadre. Cadrele de conducere din raionala P.C.R.
Satu Mare se deplasau cu mai multă regularitate în organizaţiile de partid pC'ntru a face diferite expuneri clînd răspunsuri problemelor de ordin politic, ideologic şi economic.
~'fi

Arhiva Comitetului

Judeţean

P.C.R.

Maramureş,

Fond 1, Dosar 14fHH5.

fila 36.
~0 Ibidem, fila 36.
31

Loc. cit., Dosar 1-1 11945, Filele 28, 30.
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Referitor la corelaţia dintre activitatea pentru creşterea organizaa partidului şi cea pentru educarea politică a efectivului acestuia, Raportul Comitetului Raional P.C.R. Satu Mare, pentru luna decembrie 1945, consemna referindu-se la zona Oaş „Aici partidul se extinde cu o repezeală nemaipomenită pc linia organizatorică. O dată am
făcut o adunare publică în comuna Negreşti, unde au luat parte 350400 de oşeni. Rezultatul a fost bun. A doua oară o adunare generalu
de partid cu activul de bază la Negreşti, unde am prelucrat linia politică a partidului, statutul P.C.R. Rezoluţia, legile economice etc.'' 32 •
Un eYeniment politic important, care a avut loc la începutul anului 1946, l-a constituit înmînarca pentru prima dată de la eliberare, în
mod f.estiv, a carnetelor ide membru de partid. „în ziua de 23 ianuarie
19-16, în sala „CECIL" din Satu Mare, au fost convocaţi membrii de
partid care urmau să primească carnetele de membru, participînd şi u'1
important număr de alţi oameni ai muncii care la rîndul lor au cerut
să fie primiţi în rî11durile Partidului Comunist Român. La tribună s-au
perindat numeroşi comunişti, care au intrat în partid imediat după eliberare şi care participau activ la marile bătălii de reconstrucţie. Unul
dintre acei care a primit carnetul spunea că acest document „este o mare
decoraţie, deoarece dovedeşte că cine-l are, merită să fie considerat lucrător de frunte în munca pentru o soartă mai bună a milioanelor <lP
oameni ai muncii. Dar această decoraţie - spunea el - impune şi mai
mtlri îndatoriri pentru purtătorul •Carnetului". La rîndul său secretarul
de partid Bak6 Arpad, spunea că „în partidul nostru vin acei care se
angajează voluntar la înfăptuirea viitorului mai bun ( ... ) cei care consideră ca o cinste să fie membru de partid"aa.
Ca urmare a intensificării activităţii şi în acest domeniu, organizaţia raională P.C.R. Satu Mare şi-a consolidat necontenit rîndurile în
cursul anului 1946. Această realitate este atestată de următoarele cifre:
în februarie 1946 raionala P.C.R. Satu Mare număra 7 665 membri de
partid, iar în octombrie 1946, judeţeana P.C.R. Satu Mare avea 9 371
membri, pentru ca in decembrie a aceluiaşi an să sporească la 11 033
membri" 34 •
In acelaşi timp trc>buie subliniat faptul că, sub aspectul compoziţiei
sociale, organizaţiile de partid din judeţul Satu Mare se dezvoltă pc baze
sănătoase, în partid inlrînd elementele cele mai înaintate din rindurilc
clasei muncitoare, tărănirnii, intelectualităţii şi a altor categorii sociale.
Astfel „în august 1945 din efectivul total de membri de partid, 49 la sută
erau muncitori, 37 la sută erau ţărani, 8 la sută mici meseriaşi, 4 la sută
funcţionari şi 2 la sută intelcctuali" 35•
torică

3

~

=•

Loc. cit., Dosar ll/l 945, fila 30.
„Szabad €lct" (Viaţa LiberA), din 29 ianuarie 1946.
Arhiva Comitetului Judeţean P.C.R. Maramureş, Fond l, Dosar 11/1946,

35

Ibidem.

33

fila 8.
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Din punct de vedere al structurii organizatorice, in august 1946 cele
raionale P.C.R. Satu Marc şi Baia Mare se contopesc, iar plasa
Carei reintră din nou în componenţa organizaţiei judeţene P.C.R. Să
laj. In acest mod, începînd din august 1946, la Satu Mare va exista un
comitet judeţean P.C.R. în a cifrul componenţă int11nu toate comitetele
de plas(t şi c.;elulele de partid de pe teritoriul administrativ al judeţului
Satu Mare, cuprinzînd următoarele plăşi Seini, Ardud, IIalmeu, Ardusad, Mănăştur, Somcuta Marc, Baia Mare, Satu Marc, Someş . 1n afară
de acestea, anul 1946 a însC'mnat un important pas în domeniul crcşberii
caiităţii muncii de partid, îmbogăţirii experienţei cadrelor şi organizaţiilor de partid, creşterii capacităţii lor de a organiza şi cuprinde masele
de oameni ai muncii.
Procesul de organizare a activităţii partidului comunist în noile condiţii de după eliberare, în act"astă zonă sătmăreană, se poate considera
încheiat, potrivit situaţiei organizatorice a partidului la nivelul întregii
ţări această acţiune s-a încheiat abia în luna august 19 H3.
două

*
Concomitent cu organizarea propriilor rindw·i şi adoptarea activisale, potrivit noilor condiţii ele după eliberare, Partidul Comunist
Român, a acordat o mare atenţie organizării maselor largi populare, sporirii formelor şi mijloacelor conducerii luptei lor de către partid pentru
Infftptuirea marilor transformări sociale şi revoluţionare cerute de mase,
de procesul istoric obiectiv.
Referindu-se la această latură hotărîtoare a activităţii partidului,
to\ arăşul Nicolae Ceauşescu subliniază că : „Munca de organizare a partidului a fost impletită cu o largă activitate politică de masă, cu puternice acţiuni şi mari demonstraţii desfăşurate în ţară, la care par ticipau
oamc-ni ai muncii de toate categoriile ( ... ). In ace'laşi timp s-a trecut
la organizarea activităţii Sindicatelor Unite, a Unhtnîi Tineretului Comunist, a Frontului Plugarilor, a Uniunii Patriotice, a organizaţiilor de
femei, de mici meseriaşi, a Uniunii Populare Maghiare, a organizaţiei
preoţilor democraţi şi a altor organizaţii democratice" 36 •
In acest amplu proces s-au înscris organic şi masele populare din
judeţul Satu Mare, precum şi activitatea tuturor organizaţiilor Partidului Comunist Român. Desigur particularităţile vieţii politice din această
zonă şi perioadă a ţării, la care ne-am referit, s-au concretizat şi '.in
această latură a activităţii politice şi organizatorice a Partidului Comunist Român , a organizaţiilor de masă rev.oluţionare şi democratice.
După cum rezultă din sursele pe care le-am cercetat, imediat după
eliberare, organizaţiile P.C.R. s-au preocupat de crearea sau reorganizarea activităţii Sindicatelor, Uniunii Populare Maghiare, Frontului Plutăţii

ao Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii. societăţii socialiste multilateral dezvoltate, volum 4, Editura politică, Bucureşti, 1970, p. 627-628.
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şi comunlcăr1,
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garilor, Unhmii Tineretului Comunist, Uniunii Patrioţilor, A.R.L.U.S.
etc. Procesul de organizare a clasei muncitoare în sindicate a început
imediat după -eliberare, adică în octombrie 1944. 1n ianuarie 1945, numai în oraşul Carei, Sindicatele Unite cuprindeau peste 2 OOO de salariaţi. Comitetele sindicale din .întreprinderi, dobîndeau un rol tot mai
însemnat, in procesul revoluţionar al luptei pentru instaurarea puterii
populare. Ele au participat efectiv la „lupta pentru dcfascizarea întreprinderilor, pentru sporirea eforturilor de război a ţării. Sindicatele au
întreprins o seamă de acţiuni pentru rezolvarea problemelor sociale şi
politice ale acestei epoci"37 • în februarie 1945, de exemplu „Comitetul de
Intreprindere Orăşenească Satu Mare (Intreprinderea de Gospodărire
Comunală n.n.), participa efectiv la efortul pentru asigurarea energiei
electrice atît a oraşului cît şi a întreprinderilor industriale, o atenţie
sporită acordînd-o Uzinelor „Unio" Satu Mare, care îşi reluau activitatea"aa. In perioada ce a urmat, Sindicatele Untie de pe raza Raionalei Satu
Mare, au cuprjns în rîndurile lor un număr mare de muncitori, funcţio
nari şi alte categorii de salariaţi, „avînd în septembrie 1945, 5 224 de
membri" 39. Din studiul documentelor rezultă totuşi că în primăvara şi
vara anului 1945, „,organizaţille P.C.R. din această parte a ţării acordau
o atenţie redusă mişcării sinclicale" 4o.
Un rol important în organizarea maselor populare sătmărene l-a
avut Uniunea Populară Maghiară. ln judeţul Satu Mare creearea organjzaţiilor Uniunii Populare Maghiare a început mai tirziu, respectiv spre
sfirşitul lunii februarie 1945. Organizarea populaţiei maghiare a început
cu crearea aşa numitei „Societatea Populară Maghiară", constituită cu
scopul de a prezenta interesele acestei populaţii. Din luările de
cuvînt prilejuite de crearea acestei organizaţii in municipiul Satu Mare.
rezultă că ea îşi propunea să lupte împotriva urmărilor regimului hortisto-fascist, a şovinismului şi dezbinării naţionale. „Regimul urii şi a şovi
nismului a căzut - spunea primarul municipiului Satu Mare, Matolcsi
Lajos - şi trebuie să dispară şi rămăşiţele lui din su!lete. Trebuie să alcătuim o societate pe principii în care omul să nu fie judecat după religia şi naţionalitatea lui"4 1• Pe fondul acestor realităţi, va lua naştere
Uniunea Populară Maghiară.
La 28 februarie 1945, ziarul „Uj Elet" (Viaţa Nouă), publică un articol intitulat „Ce este Uniunea Populară Maghiară şi care este scopul
ei?", în care sînt definite 5oopurHe fundamentale ale organizaţiei. Constatînd cu temei faptul că „Rămăşiţele concepţiei hortisto-fasciste nu
au dispărut" şi că pentru a dispare aceste rămăşiţe şi pentru ca ele,
„să fie plivite" cît mai r epede din sufletul oamenilor, fapt care are
37 „Sătmărenii în luptă pentru socialism", p. 55.
as Arhiva Comitet1llui Judeţean P.C.R. Maramureş, Fond 1, Dosar 1/1945, document nr. 195 din 17 februarie 1945.
311
Loc. cit„ Dosar 11/1945, fila 7.
• 0 „O; ltlet" (Viaţa Nouă), din 10 februarie 1945.
41 Ibidem.
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nevoie de o îndrUtr1are organizată şi o puternică propagandă în mase
„Uniunea Populară Maghiară", - 'Consemnează articolul, - „trebuie să
îndeplinească o sarcină foartJe importantă: educarea maselor în mod dir ect, cu ajutorul cuvintului, cu 'o cazia diferitelor consfătuiri şi adunări
Un important moment care atestă înţelegerea de care organizaţia
U.P.M. din judeţul Satu Mare a rolului său de forţă politică activă pentru angajarea populaţiei muncitoare maghiare, în efortul tuturor forţelor democratice român~ti, pentru consolidarea regimului revoluţionar
d emocratic al statului român, 1--a constituit publicar ea „Chemarea oomună a Un':iunii Populare Maghiare şi a Frontului Plugarilor, către loc uitorii judeţului Satu Mare" la 15 mai 1945.
1n ceea ce priveşte Frontul Plugarilor, la 19 aprilie 1945 în presa
locală, apărea ştirea că „Frontul Plugarilor a realizat peste tot rezultate
organizatorice considerabile. Frontul Plugarilor are deja peste 30 OOO de
membri în judeţ" 42 , şi „nu există aproape nici un sat românesc în care să
nu fi fost înfiinţate organizaţii locale, care activează în colaborare fră
ţe ască cu oamenii muncii maghiari. Cu acelaşi prilej se anunţa constituirea organizaţiei judeţene a Frontului Plugarilor43 .
Frontul Plugarilor şi Uniunea Populară Maghiară, cuprindeau mase
mari ale celor ce muncesc - româm, maghiari, organizîndu-se în judeţul
Satu Mare, aproximativ în aceiaşi perioadă, adică în primăvara anului
1945, mai ales după instaurarea Guvernului democratic condus de Dr. Petru Groza.
1n legătură cu constituirea celorlalte organizaţii revoluţionare, democratice din judeţ - Uniunea Tineretului Comunist, Apărarea Patriotică
etc. ne lipsesc informaţii pentru perioada pină la începutul anului 1945,
dar este cert că şi acestea s-au constituit spre sfîrşitul anului 1944. In februarie 1945, ziarul „Oj Elet" (Viaţa Nouă), publică informaţia că „în oraşul Carei s-au deplasat delegaţi din partea Partidului Comunist Român,
a Uniunii Tineretului Comunist şi a Sindicatelor, pentru a organiza Apă
rarea Patriotică şi a altor organizaţii democratice" 14 • Cu acelaşi prilej se dă
un comunicat al organizaţiei judeţene U.T.C. referitor la unele probleme
organizatorice, de unde deducem că la acea dată, Uniunea Tineretului
C omunist era deja o organizaţie închegată, la nivel de judeţ.
In aprilie 1945 apar în documente, primele date referitoare la efect ivul unor organizaţii rev oluţionare, democratice din judeţul Satu Mare:
„ Frontul Plugarilor - 30 OOO m embrii, Uniunea Populară Maghiară 13 OOO membrii, Uniunea Tiner etului Comunist - 1 200 membrii, Apăra
r ea Patriotică - 1 200 membrii" 45. In septembrie 1945 sînt menţionate
efectivele tuturor organizaţiilor revoluţionare , democratice din judeţul
4

~

„Uj Blet'' (Viaţa Nouă), din 19 ap r ilie 1945.
Ibi d em.
u „'()j Elet" (Viaţa Nouă), din 28 f ebruarie 1945.

43

45

Loc. cit., Fond 1, Dosar 12/1945.
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Satu Mare, deci nu numai din raza de activltale a raionalei P.C.R. Satu
Marc. Potrivit documentelor, aceste efective erau următoarele: „Sindicatele - 8 771 membrii, Frontul Plugarilor - 31 OOO membrii, Uniunea
Populară Maghiară 15 630 membrii, Apărarea Patriotică - 3 121 membrii, Tineretul Progresist - 1 210 membrii4G.
Aceste cifre le socotim relative, întrucît nu a existat o evidenţă riguroasă asupra efectivelor acestor organizaţii, motiv pentru care în diferite
documente, în aceeaşi perioadă se dădeau cifre diferite. Totuşi considerăm că aceste cifre sînt cele mai apropiate de realitate, concluzia fiind
deprinsă prin compararea lor cu alte cifre, din alte documente de dinainte şi de după perioada la care se raportea:tă aceste date.
Dar, independent de aceste cifre, concluzia fundamentală este acea,
că prin efortul comuni~tilor şi din această parte a României, în primă
vara anului 19-15, în judeţul Satu Mare, exista un puternic front organizat, al forţelor democratice, angajat ferm sub conducerea Partidului
Comunist Român, în vastă operă de consolidare a puterii revoluţionar
democratic instaurată la 6 Martie 1945.
Masele populare, forţele democratice în frunte cu comuniştii , au desfăşurat şi în aceste condiţii, ample bătălii politice, acţiuni revoluţionare,
înscriindu-se în efortul general al întregului popor român, pentru renaş
tere democratică generală a României. După 6 Martie 1945, această participare va cunoaşte o amploare tot mai marc, ridicîndu-se la dimensiunile
şi integrindu-se organic în lupta revoluţionară a poporului român, ce se
desfăşura in întreaga ţară. In fruntea luptei revoluţionare a maselor muncitoare sătmărene, a organizaţiilor revoluţionare şi democratice, în toate
domeniile vieţii materiale şi spirituale ale epocii, s-au situat ferm comuniştii, organizaţiile Partidului Comunist Român, pentru redresarea economiei, democratizar ea vieţii publice, consolidarea puterii revoluţionar
democratice.

•6
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ETNOGRAFIE
MEŞTEŞUGUL STICLARITULUI

LA POIANA CODRULUI
(Judeţul

Satu Mare)
I.

IURAŞCIGC

Literatura istorică şi tehnică de specialitate atestă existenţa obiectelor de sticlă pe teritoriul Egiptului antic incă în mileniul al şaptelea
î.c.n.1, în secolele unnătoarc, producerea sticlei este atestată pe o arie
geografică din ce în ce mai vastă 2 •
La începutul erei noastre, centre importante în producerea sticlei
erau Alexandria şi apoi Roma, unde s-a reuşit să se cunoască şi unele
procedee de fasonare.
Pe teritoriul României meşteşugul sticlăritului a fost prima dată
practicat la Tomis, mărturie în acest sens o constituie cuptoarele de topit
sticlă, descoperite în urma săpăturilor arheologice 3 • Tot în urma săpătu
rilor arheologice au fost descoperite fragmente sau obiecte întregi de
sticlă şi pe teritoriul judeţului Satu Mare. La Medieşu Aurit, în aşezarea
dacilor liberi s-au descoperit resturile unui pahar de stidă şi o mărgea
de sticlă aurită - considerate de S. Dumitraşcu şi T. Bader, ,,piese de
import" 4, în localitatea Berca două fragmente de sticlă din epoca romană5, iar la Ghenei un pahar de sticlă foarte detcriorat6 •
Pe plan european meşteşugul s-a afirmat la modul cel mai prcl;tigios la Veneţia cu meşteri aduşi din Constantinopole, în timpul cruciadelor, iar în sec. X IV-XVII secretul producerii sticlei de bună calitate
a fost răspîndit pe întregul continent.
A~rea documentară a acestui meşteşug la noi în ţară datează din
anul 622 Tr ei decenii mai tîrziu este amintită documentar şi fabrica de
sticlă
lingă Tirgovişte. In 1740, Grigore Ghica, emite un hrisov pentru
înfiinţarea în ţinutul Romanului a primei fabrici de sticlă din Mold-ova.
1

Petru

Baltă,

Sticla

şi apllcaţiile

ei actuale, Ed. Ene. de buzunar,

Bucureşti

1969, p. 8.
2

Ibidem, p. 9.
V. Canarachc, Muzeul de arheologic din Constanţa, Muzeul rcg. Dobrogea,
l!l67, p. 66--68.
4 S. Dumitraşcu , T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşu Aurit, Muzeul de istoric Satu Mare, 1967, p. 41.
) Materiale în col. Mwcului judeţean Satu Marc, inv. 313/2. Informaţie Gh.
Lazin.
s I. Nemeti, Descoperiri funerare din sec. V. e.n. lingă Carei, in Acta Musei
3

Napocensis, IV, 1967, p. 506.
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In Transilvania

şi

Banat, cea mai veche

fabrică

de

sticlă

despre care

există documente scrise, este cea de la '3eliu, judeţul Arad. De la această
dată

încoace urmele scrise referitoare la meşteşugul sticlăritului la noi în
sînt din cc în ce mai numeroase.
In secolele XVII-XVIII, documentele vremii, scot în evidenţă pe
teritoriul ţării noastre, inclusiv şi pe meleagurile sătmărene 7 , un negoţ
foarte prosper cu potasă din cenuşă de lemn de fag, care se exporta in
mai multe ţări europene. Ceva mai tîrziu, în prima jumătate a secolului
al XIX-lea, condiţiile economice favorizează construirea în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania a numeroase fabrici sau ateliere d~ producere a ~idei, printre care şi cel de la Poiana Codrului, atestat documentar la 801 .
Tradiţia
cală susţine că ncest atelier a fost construit pentru intîia
dată in pădurile din apropierea localităţii Crucişor, mutindu-se succesiv,
odată cu consumarea lemnului din pădurile ce îl înconjurau, în apropierea localităţile Iegerişte şi fL'Cîndu-se în cele din urmă definitiv, în localitatea Poiana Codrului. De remarcat este, că pe lingă existenţa întinselor
păduri de fag, la înfiinţarea atelierului pe aceste meleaguri a contribuit
şi prezenţa în munţii Făgetului (Codrului), la circa 8-10 km depărtare
de Poiana Codrului, a cvarţului şi calcarului de bună calitate, componenţi
de bază ai materiei prime folosite la producerea sticlei.
Sticlarii de profesie erau de origine germană9, veniţi pe meleagurile
Sătmarului. cu ocazia colonizărilor intreprinse de cătreţ contele Kârolyi,
iar mina de lucru ajutătoare o alcătuiau lucrătorii ,din partea locului,
precum şi cei veniţi din Slovacia sau de prin părţile Ujgorodului. (pl. LII).
Proprietatea iniţială a contelui Kârolyi, căruia de altfel ii aparţineau
şi toate pămînturile din împrejurimi, atelierul, şi apoi fabrica a fost arendată în decursul deceniilor mai multor persoane, iar în urma actului de
naţionalizare a principalelor mij.Ioace de producţie din 1948 a trecut pentru totdeauna in proprietatea statului.
Pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea construcţia sticlăriei avea mai
mult înfăţişarea unui şopron, construit din lemn şi acoperit cu şindrilă,
cu un singur cuptor de topit sticlă de dimensiuni reduse, unde lucra un
număr de circa 30-40 de muncitori.
1n 1926 fabrica se închide şi va fi redeschisă abia după 19 ani, adică
în anul 1945 10. De menţionat este că pe teritoriul actual al judeţului Satu
Mare, ca de pildă, la Huta (comuna Huta-Ccrteze), sau in judeţul vecin,
Maramureş, în localitatea Piatra, au existat, de asemenea, ateliere-bute
de sticlă, care însă din diferite motive m ai puţin sau mai mult cunoscute au fost închise. Datorită acestei instabilităţi în activitatea atelierelor
ţară

7

Jak6 Zsigmond, A magyarpataki es a kalini hamuzsirhuta tortenete, Ed.

Bucureşti, 1956, p. 48-49.
8 Arhiva fabricii de

sticlă

din Poiana Codrului,

o Ibidem.
10 Ibidem.
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sau fabricilor de sticlă, mîna de lucru calificată, specializată se îndreaptă
spre alte fabrici de acelaşi profil. (pl. LUI). Astfel observăm ca în cărţile
de muncă ale sticlarilor de la sfirşitul secolului nl XIX-lea şi începutul
secolului XX, să fie consemnate nenumărate locuri de muncă, din diferite
colţuri ale ţării.
Privitor la meşteşugul sticlăritului de la Poiana Codrului, se poate
constata, că pe lingă unele aspecte tehnologice de bază venite din Germania, Austria, Boemi a, sau alte ţări europene, el a folosit în fazele pînă
la obţinerea produsului finit şi o mulţime de procedee legate de: transportarea materialului k>mnos, scosul şi transportul bolovanilor de cvarţ,
de calcar, arderea calcarului, confecţionarea tiparelor de lut şi de lemn
şi terminînd cu adaptarea obiectelor la gustul şi nevoile populaţiei consumatoare etc., care îşi au izvorul în ingeniozitatea şi înţelepciunea autohtonă. De pildă lemnul folosit atît la producerea potasei, cît şi la topitul
sticlei era adus la Poiana Codrului, pînă la fabrică, pe o distanţă de mai
mulţi kilometri cu ajutorul unui mijloc foarte răspîndit la noi în ţară,
în exploatările forestiere, la transportul lemnului de fag sau a buştenilor
de brad; jgheabul de scîndură în care se slobozea apa captată cu ajutorul
stăvilarului. Apa introdusă în acestejghcaburi datorită înclinaţiei terenului capătă viteză suficientă pentru a transporta lemnul pînă la destinaţie.

Calcarul ars este, alături de cvarţul şi potasa, un component de bază
al sticlei. Din această cauză construcţia cuptoarelor de ars var precum
şi procedeul de ardere folosit la Poiana Codrului prezintă un interes deosebit pentru disciplina etnografică.
Cuptoarele de ars var - varniţele - ce se construiau la Poiana Codrului sînt de' tipul celor îngropate. De regulă, săpate in terenuri in pantă.
In rest, procedeul de ardere afară de unele particularităţi locale, urmează
reguli comune văruritului de la noi din ţară.
1n meşteşugul sticlăritului, după pregătirea materiei prime de bună
calitate, adică după zdrobirea bolovanilor de cvarţ sau de var, măcinarea
cvarţului şi a varului, pregătirea potasei, respectarea proporţiilor între
aceşti trei componenţi de bază, un rol de deosebită însemnătate îl are
cuptorul de topit şi sist<>mul de încălzire al acestuia.
După cum am amintit, la Poiana Codrului, construcţia care adăpostea
cuptoarele de topit sticla, în faza preindustrială, a avut înfăţişarea unui
şopron. Cu multiple dezavantaje şi cu un timp de lucru limitat.
In evolu ţia cuptorului folosit la topirea sticlei de la Poiana Codrului,
evoluţie care se poate observa şi la alte ateliere de sticlărie de la noi din
ţară sau din Cehoslovacia, s-au cunoscut trei etape însemnate. Prima, de
fapt şi cea mai arhaică, este aceea a folosirii focului direct la topitul
sticlei (pl. LIV). Cea de-a doua, superioară, constă in folosirea lemnului
gazat. Intr-o parte a cuptorului lemnul este descompus in gaze, care pină
la locul de ardere sînt oxigenate şi cn rezultat se obţinc o temperatură
mult superioară faţă de procedeul precedent. Acest al doilea tip de cup-
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tor care foloseşte lemnul gazat, faţă de cel precedent, prezintă avantaj şi
sub aspectul reglării caloriilor termice necesare (pl. LV). Ultimul tip de
cuptor este cel care foloseşte combustibilul gazos sau lichid.
Cuplorul cu ardere directă, după cum îl cle„criu sticlarii cei mai bă
trîni este foarte asemănător cu construcţia unei varniţe, de forma unei
cupole. Se construia de către sticlari folosindu-se lutul şi argila arsă şi
măcinată, rezultată din cuptoarele vechi. Această argilă amestecată cu
lut este folosită la construcţia noilor cuptoare ca un material refractar.
Un cuptor de mărime obişnuită avea circa patru oale-creuzete de circa
80 kg fiecare. In dreptul fiecărei oale, în peretele cuplorului, există un
orificiu de alimentare cu materie primă şi de scoatere a sticlei în star e
topită, pentru suflar e.
Tipul următor de cuptor prezintă o evoluţie spectaculoasă în concepţia sistemului de ardere şi in circuitul căldurii. Forma cuptorului în
<·umparaţie cu cel precedent rămine în continuare neschimbată , dar creşte
în schimb numărul oalelor de topit sticlă precum şi capacitatea lor. Timpul de folosire a unui cuptor dura în medie un an de zile. De obicei, înspre
primăvară după trecerea pericolului de îngheţ sticlarii se ocupau de reconstrucţia cuptoarelor.
Odată ce materia primă introdusă în oalele cuptorului era topită, urma de fapt cea mai grea operaţie, aceea de suflare.
Sticla topită se ia din oală cu ajutorul unei ţevi metalice, formate
din partea metalică şi un miner de lemn, de care se ţine şi în care se
suflă. Partea metalică la ţevile de suflat mai noi arc capătul dintr-un mat<'rial r0fractar. De remarcat că această un ealtă în decursul timpului a
cunoscut cele mai puţine modificări. (fig. 1). Forma sa a rămas în întregime neschimbată. S-au adus numai unele modificări, îmbunătăţiri laturci sale privitoare la rezistenţa refractară a materialului. Sticla în stare
topită, scoasă cu ajutorul ţen~l de suflat, în r aport de obiectele ce se preconizau a fi executate, se sufla în nişte tipare, la început de lut, apoi de
lc-mn lucrat cu daltă sau strung, iar mai nou metalice. Sticlarii cu pricep0re şi cxperientă mai mare realizau o gamă foarte variată de obiecte de
-;ticlă, lipsindu-se de tipar. 1n afară de suflatul obiectelor de sticlă, adică
ele conturarea formt>i acestor obiecte, meşteşugul sliclă ri tului mai înglobează şi alte activităţi cum ar fi de pildă, colorarea sticlei. Şi în această

fli•

I

I

[

b

Fig. 1. - Ţeavă de suflet sticlă: a) por~iunea de oţel refractar; b) \cava în ansamblu; ~) manşonul de lemn.
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5
privinţă la Poiana Codrului sticlarii cunosc o gamă foarte variată de coloranţi naturali folosiţi la obţinerea sticlei de diferite culori, in procedee
legate de pictarea obiectelor de sticlă sau gravar ea lor. Atît pictura cît şi

gravura aplicată pe obiectele de sticlă de la Poiana Coqrului, asemănător
cu ornamentica ceramicii populare de' Vama ca şi asemănător cu creaţia
noastră populară în general, s-au dezvoltat într-o mare interdependenţă
faţă de mediul înconjurător.
La Poiana Codrului, în decursul timpului, s-au lucrat diferite obiecte
de sticlă. Cel dintîi s-au făcut - susţin informaţiile culese - obiectele
de sticlă folosite de cîrciumi şi crame, obiecte de sticlă destinate nevoilor
casnice: opaiţe, sticlă pentru lampă de iluminat, borcane şi damigene etc.
Incepînd cu primul deceniu al secolului XX aceste din urmă obiecte se
făceau împletite cu nuiele. Impletitul damigenelor cu nuiele, alături de
împletitul din pănuşi şi papură practicat în nord-vestul României, prezintă de asemenea aspecte artistice demne de menţionat. Pe lîngă cele
amintite, la Poiana Codrului, s-au lucrat şi obiectele' destinate uzului farmaceutic precum şi glazură. Este vorba despre aceea glazură care afară
de rostul său cel mai obişnuit, constituia cîmpul de desfăşurare a picturii
de sticlă de la noi din tară.
,
Desfacerea obiecteior de sticlă a atelierului de la Poiana Cldruh1i a
cuprins o arie geografică foarte vastă. Sticlarii au ajuns cu produsele lor
încărcate în căruţe pînă în părţile Banatului sau la Debreţin (R. P. Ungară), concurînd cu obiectele de sticlărie lucrate in Cehoslovacia. Desfacerea obiectelor de sticlă ca şi a celor ceramice s-a făcut sub două forme ,
pe bani sau pe produse agricole. Meseria de sticlar, după oum rezultă din
documentele cercetate, se obţinea pe baza efectuării unui stagiu de ucenicie, caracteristic şi pentru alte meserii din cadrul sistemului de organizare a meseriaşilor din Transilvania în bresle.
Tradiţia privitoare la practicarea sticlăritului acumulată, în decursul timpului, a constituit în anii revoluţiei şi construcţiei socialiste baza
edificării la Poiana Codrului a unei mari şi moderne intreprinderi de
sticlă a cărei gamă foarte largă de produse de bună calitate se bucură de
o deosebită apreciere atît pe piaţa internă, cit şi pe cea mondială.
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GLASBLlt.SEREI IN POIANA CODRULUI
(Inhalt)

Das Material behandclt, zu Beginn, im allgemeincn die Geschichte
der Glasblaserei und im besonderen die Entwiklung dieser auf dem
Teritorium Rumanicns, einschliefilich des Kreises Satu Mare. Anschliessend wird hervorgehoben, an Hand von Dokumenten, erganzt mit Argumente der lokalen Eigcnart, die Entwiklung dcr Glaserzeugung in Poiana
Codrului.
Eine bcsondere Stellung, im Inhalt des Materials, nimmt das etnographische Aspekt dieses Handwcrks ein: Besorgung und Bearbcitung des
R~hmaterials, die Entwicklung der Schmelzofentypen, der Einflufi der
Volkskultur aus der Zone „Codru" (Bilck), der Werdegang der Formen
und Ornamente der Erzeugnisse aus Glas in Poiana Codrului n.a.
Der Autor schliefit den Artikel mit der Moglichkeit des Absatzes der
Erzeugnisse aus dieser Ortschaft, in der Vorindustriellen Periode, wie
auch die Moglichkeit der Verbreitung dieser.
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PRACTICI TRADIŢIONALE
ALE PRELUCRARII CINEPII :
FIERTUL ŞI LAUTUL TORTURILOR
IN ŢARA OAŞULUI
LUCIAN CUCUIET

Cultura cînepii, prin răspîndirea şi impor tanţa prelucrării în industria casnică textilă din Ţara Caşului, a reprezentat nevoia permanentă a
unei însemnate producţii1. Ponderea îndelungată a clnepil s-a reflectat
şi in conţinutul specific al unor credinţe şi obiceiuri. Aceste manifestări
includeau şi comunicau forme de gîndire şi de atitudine concretizate
prin dorinţa de a asigura rodnicia cînepii şi o activitate spornică de prelucrare cu momente diferite.
In cultivarea şi prelucrarea cînepii, semănatul, culesul, topitul2, m eliţatul, călcatula, periatul, torsul, răşchiaţul, fierberea, lăutul, depănatul,
urzitul, învelitul, neveditul şi ţesutul constituie operaţiile unei ocupaţii
casnic~. tnglobînd semnificaţii sociale care s-au stabilit în desfăşurarea
unor r eguli şi acţiuni de tip tradiţional în mod deosebit în cadrul clăcii.
Firele alese - fuior, bărbie, căieruţă (bărbie scurtă), şi cîlţii buni
- sînt întrebuinţate, în funcţie de categoria de produse, ca urzeală şi
băteală, pentru confecţionarea portului (cămăşi, „pindileu", gaci, zadie,
straiţă, desagă, năframă „chischineu"), a textilelor de interior (ştergare,
feţe de masă, cearşafuri de pat, feţe de pernă, perdele) şi a obiectelor
de uz gospodăresc (saci, funii).
1

Focşa,

Gh.

Ţara

Oaşului,

Studiu etnografic, Cultura materială. vol. II.

şi producţiei textile transllvlinene, inclusiv despre domeniul Satu Mare, sînt reluate de Delia Bratu
Bucureşti,

1975, p. 157. Preci7.Ari documentare asupra contextului

Contribuţii

la studiul industriei casnice t extile transilvdnene,

tn ,,AMET", X, 1978,

p. 212-213.
~ Arh. St. Satu Mare, Fond Tribunalul Judeţean Satu Marc, Acte urbariale,
satul Prilog, Examen et Fassiones Ad Novem Puncta Possessionis R6sa Pallag din 6 ianuarie 1773 - consemnează topitul cînepH: „Apă pentru topltul cinepii;
in hotarul dumneavoastră nu stnt topile, ci se găsesc in hotarul localităţii vecine 14
(traducere).
a In zona Oaş pentru înmuierea fibrelor aspre de ctnepă, s-a procedat prin
călcatul cu picioarele şi cu ajutorul tipului de instalaţie, roata cu spiţe, numită
„clilciltoarc", descrisă de Ivan Iuraşciuc, Instalaţia popularii - „ciilcdtoare de fuioare", în „AMET pe anii 1971-1973", p. 326-327 şi menţionatli de Corneliu
Bucur, Evoluţie şi tipologie fn siStematica instalaţiilor tradiţionale din România,
in „Ciblnium", 1974-1978, p. 127.
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Cînepa toarsă şi depănată de pe fus pe răşchitor pentru a se nufirek 1, înainte de a fi utilizată trebuie să fie supusă unei fierberi,
prin care „tortul se mai înălbeşte, devine mai moale";;· Torturile sînt
aşezate în fierbător realizat dintr-un trunchi de arbore scobit în mijloc.
ln genere, acest vas este din lemn de fag, tei, măr, păr, arin, fiin d fără
şi cu fund. In fierbător6 , pentru care se folosesc diferite denumiri locale
i11 zona Oaş : toc (în Bixad, Trip, Certeze, Turţ), diboc (în Cămîrzana),
ficrbător (în Ghcrţa Mică) şi ciubăr (în Racşa, Vama, Ghcrţa Marc, Că
lincşti) , torturile se fierb iarna, timp de trei zile consecutiv.
Inainte de a fi puse în fierbător, în mod obişnuit, sint înmuiate în
leşie. Rînduite rotund în vas, torturile sînt presărate cu un strat subţire de cenuşă. Deasupra, pe o ţesătură uzată care are r olul să oprească
ieşi rea aburilor, păstrînd căldura, se pune o cantil at:e. mai mare de cenuşă car0 depinde de numărul torturilor. Cenuşa folosită este din lemn
de fag, întrucît acest fel de cenuşă nu frige, nu roşeşte7 torturile.
De obicei, se aştern paie de ovăz pe fiecare tort, atît pentru a nu
se arde torturile de cenuşă, cît mai ales pentru a fi torturile galbene.
Este amintit la Trip şi faptul că pentru albirea acestora se mai puneau
şi ouă dcasupras.
ln partea de jos a tocurilor fără fund, neportative, se rîndui cştc în
mod obligatoriu un strat îndesat din paie de ovăz care au fost bătute
sau treierate. ln interiorul fierbă torului portativ se obişnuieşte să se
fixeze un mic suport din lemn, în formă de cruce, deasupra căruia sînt
aşezate paie. Bra ţele suportului se sprijină pe f,undul vasului prevăzut
cu un orificiu pentru scurgere. De regulă în timpul fierberii numită „în
colb" sau „în aburi" sînt necesare aproximativ 1~-12 căldări de apă.
Operaţia de turnare a apei peste cenuşă începe dimineaţa9 • Atît apa
curată, cit şi leşia scursă care este reîncălzită, de fi ecare dată fiind mai
fierbinte, se toarn ă uniform deasupra torturilor în răstimp de 8-10
măra

' Pentru cinepa toarsă, in zona Oaş, sint cunoscute următoarele unităţi de
3 fire formează o numărătură, 30 de numărături constiluie o jirebie,
Iar 10-12 jirebii alcătuiesc un tort. Potorul (denumire folosită în Racşa, Ccrteze.
Gherţa Micu, Gherţa Mare) este compus din 60 de numărături, un tort avînd
5--6 potori
s Tudor Pamfile, Industria casnică la români, Bucureşti, 1910, p. 212.
G Găletar sau pirlău, denumiri amintite in: T. Pamfile, op. cit., Marcela
Focşa, Tehnici tradiţionale pentru prelucrarea clnepii, in „Cibinium", 1967-1968,
p. 151, N icolae Dunăre, Ţesături, alesături, cusături şi împletituri populare, in
„Arta populară din Valea Jiului", Bucureşti, l!JG3, p. 217.
7
Racşa, inf. Ghiriti Maria, 48 ani.
8 Citcva referiri la credinţe şi practici
legate dl' fiertul torturilor sînt
prezentate de Ion Muşlca şi Ovidiu Bîrlea, Tipologia folclorului din r dspunsnrile la chestionarele lt4i. B. P. Hasdeu, Editura Minerva, Bucure!lti, 1970, p. 463
!ii sint semnalate intr-un studlu aprofundat de Nicolae Bot, Cînepa în creclinţele şi practicile magice româneşti, ln „AMET 1968-1970", p. 288.
9 Nicolae Dunăre, op. cit., p. 216.
m ăsură:
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Fig. 1. Scoaterea torturilor din toc -

Bixad.

ore. A doua zi, torturile sînt scoase din fierbător, scuturate „zvulturate"
.şi reaşC'zate, dar invers şi uneori fără a presăra cenuşă pe fiecare tort.
A treia zi, torturile „sînt lăsate să dospească şi să fiarbă cu foc puternic
în elc" 10• Ca să se ţeasă mai uşor 11 şi pentru a putea fi folosite peste
firele torturilor „aşa trebuie turnat ca ~ă audă, că n-aud, fiind tari, aşa
trebuie turnat ca pe mutu să grăiască" 1 ~. Exprimarea acestor sugestii
metaforice relc,·ă implicaţia practică a unui mod şi moment în prelu<'rarea cinepii.
Cînd l Pşia devine n<'agră, torturile sînt scoase din ficrbător ffig. 1)
.şi sînt aduse la rîu pentru a fi limpezite. Perioada pentru lăutul lorturilor13 corespunde unui interval de timp, cînd nu sînt interdicţii comportamentale „în luna februarie, cînd sînt nunţi, în cîşlegi" 1 ~.
La claca torturilor sînt chemate vecine, rude, fine, naşe, prietene,
atestînd prin caracterul de întrajutor are reciprocă în C'adrul colcctivit[1ţii săteşti, valoarea socială a unui obicei legat de muncă. In acest context al clădi care stabileşte o asociere şi în virtutea respectării unor
norme tradiţionale de conduită în desfăşurarea ciclului de operaţii ale
10
11

Bixad. inf. Moi1 Maria, G.J ani.
Valer Butură, Etnografia poporului român, Cultura materială, Editura
Dacia, Clu,i·Napoca, 1978, p. 293.
12
Bixad, inf. Tătar Irlnca, 65 ani.
13 Această manifestare este însemnată de Marina MarineSC'U, Arta populară
românească. Ţesături dProrative, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p, 20; Nicolae Dunăre, Tehnicile textilelor popu.lare româneşti din Valea superioară a CriŞIL ui Negru, in „Contribuţii la cunoaşterea etnografici din ţara Crişurilor", nr. 10,
Oradea, 1!)71, p. 23; Valentin Bălnţan, Tinjaua - obicei tradiţional clin Maramureş, in „R.E.F.'4, 13, 1968, nr. 2, p. 159; Ioniţă G. Andron, Ţara Oaşului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977, ilustraţiile 80 şi 81.
14 Bixad, inf. Brc:i:an Irinca, 70 ani.
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prelucrării cinepii, lăutul are loc în cadrul timpului „profan", în zilele de joi
sau de sîmbătă. Constituind numai o
clacă nevestească 1 5, clăcaşele se adună
la ora fixată şi pornesc pe jos de la
gazda torturilor spre rîu. Fiecare femeie
poartă cite un pranic pentru bătut torturile (fig. 2) şi un scaun mai înalt pentru lăut, gazda transportînd torturile.
Acţiunea lăutului s-a desfăşurat, atît pe
scînduri situate transversal peste rîu, de
pildă la Bixad, cît şi pe piatră, la Moişeni. Prezenţa bărbaţilor este legată in
mod special numai de împrejurarea cînd
se fac copcii în gheaţa riului, unde se
ţine lăutul, iar în unele cazuri şi de
storsul torturilor prin răsucire.
Fiecare tort este adunat sau „încheiat" în trei, aşezat pe scaun, prănicat şi
scuturat în apă „zvi.llturat", aceste operaţii succesive de lăut repetîndu-se de
trei sau de patru ori, pînă la albirea
torturilor (fig. 3 şi 4). Torturile urmează
Fig. 2. Pranice pentru lăut, Muzeul
ŢărH Oaşului _Negreşti-Oaş.
să fie scuturate şi uscate cîteva zile
pentru a putea fi depanate.
Lăutul constituie nu numai o clacă de ajutor, ţinută pe rînd de către
femei, claca torturilor înseamnă şi o sărbătoare a lăutoarelor, denumită
„ospăţul" sau „praznicul" torturilor. Această clacă reprezintă un motiv
autentic de întrecere prin care se remarcă ambiţia, hărnicia şi mindria
femeilor.
In timpul petrecerii, după tradiţie şi cinste, se mănîncă (supă de
răstăuţi, boace cu păsat, carne friptă, prăjituri „turte" şi pancove „cocuţi"), se bea (pălincă şi vin) şi se joacă ţipurind pină la miezul nopţii.
La ospăţul torturilor, majoritatea versurilor ţîpurite în cadrul jocului „Danţu torturilor", acesta pierzîndu-şi treptat numele şi chiar uzanţa,
prezentînd caracter de dans comun16, sînt satirice şi fac aluzii la diferite
stări care sînt redate într-o subtilă ironie batjocoritoare 17, expresie firească a unei strigături.
15

Dumitru

Colţea, Contribuţii

la monografia etnografică a satului Cărăsău,

1n ,,Biharea", VI, Oradea, 1979, p. 202.
18
17

Ion Someşan, Danţul în Oaş, 1978, p. 14.
Gh. Vrabie, Retorica folclorului, Editura Minerva,
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Bucureşti,

1978, p. 278.
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Fig. 3.

Lăutul

torturilor la

Racşa.

Tipuriturile cîntate in ritmul melodici de joc de către neveste şi
fete se disting prin tonul constatativ şi imperativ1R pentru participante
şi instrumentele muzicale, fluierul sau vioara care le însoţesc.
Unele împrejurări din viaţa satului, cum sint de pildă „drumurile
pe jos, mai ales cele în seară şi noapte'" 9 observaţie însemnată de Ovidiu

Fig. 4.

Lăutul

torturilor la Bixad.

Romulus .Antonescu, Pentru o nouă metodă de analiză a poeziei populat·e
modaltzarea, in „Blharea", VI, Oradea, 1979, p. 266.
l9 Ovidiu Papadima, Literaturll populară romdnd, E.P.L., Bucureşti, 1968,
p. 145.
18

-
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Papadima, sînt şi în Oaş o altă ipostază frecventă de prelungire a unor
strigături satirice. După incheierea ospăţului, cînd merg spre casă, lău
toarel<' ţîpuresc cu uiaga in mină, creînd veselie.
Variantele de ţipurituri clin Ţara Caşului 0xprimă în conţinutul lor
literar aluzH hazlii şi satirice, motive specifice şi însuşiri dobîndile în
multiplele activităţi de cultivare şi prelucrare a cî110pii.
l.

mărirea bărbatului:
Săracu şi

al meu bărbat
mi-o semănat.
Ia aşa bărbatul meu,
Ia coasa şi o cosea
Şi furcuţa şi o adună
Cînepă

Şi mă fă nevastă bună20 .

2. aluzia la lipsa de interes:

Cîn0pa mîndrii di an
li în pod într-un suman
Şi cca de astă vară,
O încîlccsc cînii pe afară 21 •
3. descrierea

condiţiilor

de

muncă şi

a

pregătirii

Raiul vecinelor mele
Multe o zis că n- am vedere,
Fost-o vedere, n-o fost,
Noi ne-am gătat de tors
Mai iute ca pînă-n postn.
Şi

cu m-am

gătat

de tors

Două săptămîni în post,
Torcătoare n-am avut

Nici din Trip, nici din Bixad,
Numai de la noi din sat23 •
Io

aseară

Pînă

am tors prea mult
ce am picat în fus 24 •

: 0 Gherţa Mare, inf. Babă Maria, 40 ani.
2 1 Cărnir7.ana, inf. Dobie Maria, 70 ani.

22 Cămîrzana,
23 Cămlrzana,
21 Cămlrzana,

inf. Bolde Maria, 50 ani.
inf. Ciorbă Irina, 56 ani.
inf. Dron Maria, 40 ani.
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firului de

cîn c pă:

4. motivlll explicativ al

desfăşurării

torsului:

Şi ale melc torturi beau apă
Cîce nu le-am t-Ors cu clncă 2 5.
Douăzeci
clacă

Cu

Pînă

de torturi am
n-am tors şohan
acum in aiesta an 26•

5. aluziu la lipsa de interes
Pasăre

de

şi

pasiune pentru tors:

primăvară,

Mult mă întrebi
Că pus-am teară,
Dar cu teară nu am pus
N-am avut furcă, nici ftts27 •
Cîncpa mîndrii s-o tors
Coborind pe scară-n gios
Şi cu oala şi cu poala,
Numai să o calce boala 2 ~.
Tors-o mindra cinepa
Ducînd mălai cu straiţa20.
6. aluzia la dra!"oste:
Cînd o
Eu am
Cînd o
Eu am

fost fusari cu .fuse,
fost la crîşmă dusă.
fost spătar cu spete,
fost în codru verde3o.

Cîncpa mîndril cca deasă
De trei ori treabă culeasă
Şi o dată tăvălită
Şi apol să hie topită31 .
7. aluzia la

pregătirea

torturilor:

Cele cc pun torturi iute
Alea fac valuri mai scurte.
~6 Căllneştl, inf. Gherăstău Ana, 31 ani.
~8 Gherta Mică, inf. Nichituţ Ana, 54 ani.
ZI Racşa, inf. Ghirltl Maria, 48 ani.
28 Racşa, lnf. Ghlriti lrinca, 28 ani.
29 Racşa, inf. Ghlriti Maria.

30 -

30

Idem.

31

Cămirzana,

Studll

inf. Dobie Maria.

şi comunlcăr1,

V-VI.
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Noi le-am pune mai la urmă
om fa teara mai lungă32.

Şi

8. ocara femeilor:
Torturile-s ca bumbacul,
Dacă mi le-o fiert bărbatul3 3 .
Torturile-s ca bumbacul,
Că mi le-a lăut bărbatul3 4 •
9. dorinţa fetelor şi nevestelor de a petrece împreună la lăutul şi
ospăţul

torturilor:
Să
Să

se facă cînepa,
avem la ce ne aduna.
De mult îi de astă toamnă,
De cind tot şădeam pe poamă35.
Ciudă li-e bărbaţilor
Pe claca torturilor,
N-are ce să le hie ciudă,
Că asta îi a noastră trudă36 •
Ţîpuresc şi-mi pare bine,
Că mi-s mîndre torturilc37 •

Şapte

torturi am lăut
am băut,
Pranicu nu l-am pierdut,
Hai mîndrule, că-i vedea
Că-i sub subsoara mea3s.
Şapte păhare

Deschide ferestrele
S-audă vecinele,
C-am lăut torturile39.
Lăut-am torturile
Cu toate vecini1e40.
32

Idem.

33 Gher~a
34 Gherţa

Mare, inf. Bodan Ana, 60 ani.
Mare. inf. Nemeş Ana, 72 ani.
as Racşa, inf. Ghiriti Irinca.
38 Bixad, inf. Brezan Irinca. 70 ani.
37
Cămtrzana, inf. Bolde Maria.
38 Ghcrţa Mică, inf. Nichituţ Ana.
as Gherţa Mare, inf. Nemeş Anuţa, 68 ani.
-40 Căllneştl, lnf. Gherăstău Ana.
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ii vecina,
n-am chemat şi pe ea41 •

Supărată

Că

Stau vecinii şi ne ascultă,
Nu se duc în mare gută.
Ei cînd mulătuiesc,
Io nu stau să-i străjuiesc 42 •
Pe nimeni nu suduim
Numai ne mulătuim43.
Cui nu-i place veselie
La ospăţ să nu mai vie
Să nu hie mînios,
Că ospăţul îi veselos44 •
Două

Patru

torturi am lăut,
păhare am băut4 5.

Tot mai beau cite o gură,
Că pe noi valea ne adună.
De ce să nu beau pălincă,
Că o capăt de nimică4 a.
Pălincuţă stimpărată
N-am lăut de ieri, de alaltă

Cită pălincă am băut,
Altu n-o băut borcut
N-o băut că n-o avut47 •
Pălincuţă dulce, acră
Şi eu am băut la clacă4 B.

Denumite de către localnici, ţipurituri, iuituri sau strîgete, strigă
turile satirice sint caracterizate „printr-o vervă glumeaţă şi incisivă care
este un apanaj al femeilor" şi aparţin după opinia aceluiaşi autor recunoscut unui spaţiu de masivă frecvenţă 49 a strigăturilor.
41
' 2

Idem.

Gherţa

Mare, inf. Nemeş Anuţa.
inf. Vasile Maria, 77 ani.
'' Bixad, inf. Molş Maria, 64 ani.
~ Racşa, inf. Ghiriti Maria.
•e Cămirzana, inf. Dobie Maria.
43 Călineştl,

47

Idem.

48 Călineştl,

•9

inf. Vasile Maria.
Ovidiu Papadima, op. cit„ p. 160-161.
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Lăutul
păstrată în

torturilor din Ţara Oaşului se defineşte ca o clacă cu joc,
ansamblul obiceiurilor prin permanenţa valorii morale a unui
„model de acţiune socială, de întrajutorare, de distracţie şi de dobîndire
a prestigiului în cadrul grupului"50• in strînsă corelaţie cu efectul de
restrîngere a activităţii tradiţionale de prelucrare a dnepii, manifestarea
actuală a acestui gen de clacă devine în mod obiectiv mai rară , ca fapt
al culturii populare.

şo

rare în

Contribuţii la studiul formelor
claca, în „AMET", X, 1978, p. 258.

Iuliana Blaga,
muncă

-
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t1•adiţionale

de întrajuto-

TRADITIONELLE HANFBEARBEITUNG
IN OASCHERLAND
(LAUGEN UND WASCHEN)
(Zusammenfassung)

Das vorliegcnde Material hat sicb zum Ziel gcsetzt, liber einige Praklikcn der Bearbcitung des Hanfes: Kochen (Auslaugen, Bleichcn) und
Waschcn des Hanfes in Ţara Oaşului (Oascherland) zu berichten.
Das Kochen (Bleichen) des Henfgarne, geschieht im Winlcr und
dauert 3 Tagc. Die Hanfgarne WC'rden in einem Holzgefasz gelangt („toc"
- Pute, „diboc" - Bottich, „ficrbălor" - Kochcr, „ciubăr" Zuber).
Das Kochen (Auslaugen, Blcichen) ist nicht nur einc gegenseitige
Hilfeleistung der Frauen, sondern ist ein Volksbrauch (Feier) der Frauen
und wird „ ospătul" oder „praznicul" (Festgelage, Schmaus) der Game
gcnnanl.
Diese Tatigkeit, mit Unterhaltung (Tanz) geschieht im Monat Februar, in der „profanen" Zeit, wann keine Ver bote sind (komportamentale, Glauben) . Bei dieser Gclegcnheit werdcn gesungen odcr gesprochen :
artverschiedenc „strigături satirice" (satir ischc Verschcn) von den
Dorfbcwohner „ţîpurituri", „iuituri", „strîgete" (Jauchzer) gennant und
haben în ihren liternr ischem Inhalt bumoristische und satirische Andeu.tungen.
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DREGATORIILE lN ORGANIZAREA
TRADIŢIONALA A CETELOR
DE FECIORI DIN ŢARA NOASTRA*
I ON CH EL CEA

Pentru a ne da seama de modul de organizare a cetelor de feciori din
socotim necesar o proiectare în trecut, spre a primi o certitudine în plus asupra temei ce o prezentăm, trecutul, prezentul ~i viitorul
nefiind decît modalităţi de lucru. Aceste faze la un loc nu alcătuiesc decît o biografie a problemei. Trecut şi prezent, istorie şi etnografie sint
prezentate aici ca un tot. Incepem a prezenta dregătoriile aşa cum rezultă
din răspunsurile l a chestionar ul Obiceiurile de iarnă (1927), existente în
Arhiva de Folclor a Muzeului Etnografic - Cluj-Napoca .
ţara noastiră

•
Jude. Autoritatea peste feciori în timpul constituir ii lor în „ceată"
sub numele de „jude" o vedem prea importantă pentru a o trece cu vederea. Mai ales că aceasta ne dă pr ilejul să rectificăm unele rezultate
istorice sau unele indicaţii neverosimile.
Această autoritate, unde se găseşte, se vede a fi un ecou, încă viu,
al primelor noastre organizaţiuni de stat, ce au supravieţu it, contrar unor
păreri, in „obiceiuri". Judelui îi e proprie o regiune întreagă, în miezul
ţării: Braşovul, Făgăraşul, Tîrnava Mare, Alba şi Sibiul. In unele părţi
ca Odorhel, terminologic vorbind, funcţiunea de jude stă în cumpănă cu
cea de „ghirău", ceea ce ne pune în faţa unui proces lexical în curs de
soluţionare.

dregătorie populară la întovărăşire, s-a mai putut
sate: Cetea şi Gioagiu, judeţul Alba, unde avem
peste fe<:iori un „jude mic" şi unul „mare". In comuna Dealul Frumos,
T-vn Mare, feciorii strînşi la colindat au peste ei de asemenea două căpc-

Astfel, judele ca

găsi

în

următoarele

• Sub-capitol din lucrarea Tovlfrăş!i de feciori şi fete în viaţa poporului rotrecută ca tezll de doctorat in etnografie, (principal) şi sociologie (secundar),
la Universitatea din Cluj (W39). 245 p., din care s-au mai publicat două capitole:
Organizarea tradiţionald a tineretului în viaţa satelor noastre. in ,.Revista Fundaţiilor Regale". IX (1942). Nr. 5. p. 340-362 şi (cu unele adosuri). Lăt urenii. Contribuţie la istoria societiiţii tradiţionale a românilor. „Apulum". 1967, p. 503-536.
Menţionăm că subic>ctul n-a fost tratat nici in lucrările mai noi, ca aceea a lui
Traian Herseni. Forme striivechi. de cultură poporană românească. Studiu de paleoetnograJie a cetelor de feciori din Ţara Oltului. Ed. Dacia. 1977.

man,
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tenii, „jude mare" şi „jude mic" .1 De la judele cel mare feciorii in vaţrt
colindele şi în toate este ajutat de judele cel mic. Tot astfel în Drăuşcni
acelaşi judeţ: la colindat, de fiecare ceată ni se dă o căpetenie numită
„jude". El primeşte banii şi tot el este acela care la urmă îi împarte la
toţi, în aşa fel ca să rămîie fiecare mulţumit. 2 In aceeaşi comună, la gruparea tinerilor colindători cu steaua este mai mare tot un „jude".
Acelaşi lucru il întîlnim şl în comuna Racoviţa jud. Sibiu: la colindat, căpetenia poartă numele de „jude", avînd a încasa banii şi a conduce
întru toate petrecerea tineretului în tot timpul sărbătorilor. In Pauca
(acelaşi judeţ), acelaşi conducător se numeşte de asemenea, „jude" şi arc
în această calitate, între altele, dreptul de a exclude din ceată pe feciorii
ce foc „sfadă" la umblatul cu „turca" .4
Gh. Tulbure, în contribuţia sa amintită mai jos atestă şi el în IIalmeag-T-va Mare existenţa acestei dregătorii populare. Numai că, precum
în Odorhei titulatura sa era in cumpănă cu ung. „ghirău", aici avem
„jude" sau „vătaf", de unde se vede că procesul de clarificare al acestor
două titulaturi, jude-t•ătaf nu e incă încheiat. Ni se dă „jude sau vătaf".
De fapt vătaful ca dregătorie populară, mai tirzie şi de origine slavă, a
absorbit şi a dislocat o mare parte din dregătoriile noastre în bună parte,
înlocuindu-le. Procesul nu s-a terminat nici astăzi. S-a păstrat, ceea ce
pentru noi este cu totul interesant, „judia'', (în Halmeag), sau „strinsura''
feciorilor, designîndu-se „casa feciorilor", cum i se mai spune. 5 în această
comună judele păstrează titulatura tot timpul anului, pînă la celălalt
Crăciun°.

In Ţara Oltului, comunele Ţinţari şi Vlădeni, femeile bătrîne şi acum
spun primarului „jude", ceea ce concordă cu o altă indicaţie, rămasă de
la S. Fl. Marian7 , unde, fiind vorba de nunta din Munţii Apuseni, găseşte
cu call' să noteze că „fata greşită era invitată printr-un gornic comunal
la primărie, unde „judele, doi juraţi şi mai mulţi gornici o aşteptau",
ceea cc nu face, adăugăm noi, decît să ne întărim în aceeaşi idee pe care
va trebui să ne-o facem referitor la supravieţuirea aceleiaşi instituţii
istorice, avînd în frunte judele, care e caracteristică primelor noaslrealcătuiri de stat.
De aceea, nu poate fi o simplă „întîmplarc", scrie prof. Ion Lupaşs,
că Athanarich, regele Goţilor, din veacul al !V-lea, purta titlul de „dux''
1

Comunică

Iosif Ioan, ArhiYa de Folclor a Muzeului Etnografie Cluj. Cu0L

nr. 132 (prescurtat: A.F.M.E).
2
Ibld. p. 3-4.
3 lbid. p. 6.
• Jnf. Valer Teuc;an, A.F.M.E. caet. Nr. 3:37.
~ V. cap. de faţă al. 7.
6 Gh. Tulbure. Strinsul feciorilor la Crăciun fn „Transilvania". 1905.
7
Nunta la Români. 1890. p. 772.
8 N. Drăgan. Ctminte şi obiceiuri, în „Anuarul Arhivei de Folklor" I. 1933,
p. 4. Ion Lupas. Studii, conferinţe şi comunicări istorice, 1928, p. 49. Acelaşi lucru
la v. Pârvan, Contribuţii epigrafice, p. 152.
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şi

pe acela de „judex", care indică o instituţie nord-danubiană de origine
curat românească.
Dar chestiunea „jude" a fost foarte mult discutată. De aceea este important să arătăm că această instituţie s-a păstrat cu ocazia întovărăşirii
feciorilor şi anume tocmai acolo unele formăm miezul alcătuirii noastre
cntice: în Transilvania. Şi cum această instituţie stă la baza organizaţiei
noastre de stat, ne propunem, aducînd-o în legătură etnografică, să o pri-

Yiin

şi istoriceşte.

Mai întîi se admite întrutotul, că atît cnezatul cit şi vocvodatul, ca
organizaţii politice şi militare, in afară de numire, n-au nimic slav în ele.8
Termenul de domn (dominus-um), iar jude, judece, pl. judeci (judex-icem),
şi jurat (juratus-um) 0 , pot fi deci considerate pe drept, ca ultime rudimente din vechea constituţie municipală romană. 10
N. Iorga 11 arată acelaşi lucru, atunci cînd spune că pe deasupra satului la noi, avem un teritoriu de vale, dar nu direct, ci post roman; o instituţie spontană, populară, ce înlocLJieşte dominaţia romană; ar fi judeţul,
teritoriul judelui. Chiar mai tîrziu, cînd o altă stratificare administrativpolitică îşi face loc în părţile noastre, termenul de „cnezat" trebuie tradus prin judeţ autonom, sau judeţe „state", încheia acesta în altă parte 1'.?.
Această instituţie, arăta acelaşi autor, peste întunericul izvoarelor,
leagă antichitatea cu timpurile cunoscute documentar. Ion Lupaş, prin
indicaţia sa de mai sus, căuta să stabilească aceeaşi legătură, pe care,
după toate mărturiile, o atestă şi datele noastre folclorice şi etnografice,
asupra cărora vrem să stăruim în prezent. N. Iorga respinge ideea că ar
exista vreun raport (după D. Onciu: Fazele istorice a popomlui şi statului român), intre duumvirii-judecători romani şi judecii sau juzii noştri
vcchi. 13
într-adevăr, Onciu credea că jude este un nume naţional „mai vechiu"
al cnezilor români de peste munţi (Ardeal), in sti tuţie găsită d ealtfel şi
la românii de peste Dunăre, 14 care a trecut şi la Ruteni.
Pentru noi însă nu aceasta ar fi de arătat, ci faptul că l0gătura dintre formele instituţionale de stat, de la cele mai vechi, se poate face prin
<'tnografie, şi acum, ceea ce e mare lucru. Această dregătorie o putem
privi ca pe cea mai veche. In urmă vor veni alte forme, ceea ce ne arată
<~ă sîntem în prezenţa mai multor stratificări de elemente, in special forma
„Yataf" se extinde tot mai mult. Se ·vede cît de colo că slavii ne-au impus ulterior numiri, aşa precum constatăm în vremuri ceYa mai noi, o
D Ibid.
10

p. 4.
I. Nistor. Emigrării<' dP. peste mun(i, 1914, p. Bl 7 5i Die geschichtliche
Bedeutung der Rumănnen und die Anfange ihrer siatLichen Organisation. Cerniluţi, 1913.
11
Le caracte r comun des institutions du Sud-Est ele l' Europe, 1929.
12 Drumurile de comerţ creatoare ale statelor romdneşti. 1928.
13 „Revista Istorică", VI. Nr. 7-9, p. 189.
14 D Onclu. Românii şi Ungurii în trl'cut. 1920, p. 86.
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influenţă maghiară din acest punct de vedere, locală însă, Transilvania
fiind terenul de dispută a mai multor influenţe.
Istoric-documentar vorbind, „jude" apare rar în documente, in înţeles etimologic, Constantin Giurescu îl găseşte de vreo patru ori, aşa că
avem tot motivul să fim satisfăcuţi că în arhiva vie, în etnografie il
aflăm de mai multe ori. Şi gîndindu-se poate mai mult la Principatele Române îl crede a fi avut atribuţii judiciare. Acestea fiind îndeplinite de
banii de judeţ şi vornici, afară binc-nţeles de oraş, unde există judeţi
speciali, dar aici intervine sub forma „judecător" şi nu „jude" 15•
ln ce priveşte semnificaţia acestui dregător ca „stăpîn" sau „jude",
problema rămîne deschisă, ea fiind dată ca una din chestiunile cele mai
obscure ale istoriei noastre. ln unele părţi, ca de exemplu Mtmtenia şi
Moldova, se pune mai mult în legătură cu rumînia. Intr-o carte de judecie pentru nişte rumîni, se vede clar că judccia nu este altceva decît reluarea libertăţii, „să fie în pace de rumănie". 1 0
In Moldova se intilnesa numai formele „jude'' şi „giude", termenul
de judecie e întrebuinţat rar în documentele secolului al XV-lea, ca ră
măşiţe din alte timpuri. 17 Forma de „giude" e atestată şi într-un document din 3 martie 1605, din timpul lui Eremia Movilă, unde se spune,
„Bora fond giude" .1s
In Transilvania existenţa acestei instiluţi i a fost de-a lungul secolelor şi mai puternică. Nu din întimplare o găsim reprezentată mai bine şi
în obiceiurile noastre, în literatura populară ca şi în documente.
Ştefan Buzilă, printr-o presimţire mai mult, poate, era in asentimentul care întrecea şi aşteptările lui Onciu şi Iorga, atunci cînd afirma: instituţia de primari sau juzi in satele din ţinutul nostru este foarte veche
şi se dă cu socoteală că s-a introdus cu ocazia fundării comunelor, 19 Bistriţa avîndu-şi judele ei înainte de 1300, iar în comuna Maier este amintit judele Jurjea in aprilie 1564, cu ocazia unui proces pentru un hotar
între Ilva Mică şi Sîngiorz.
Existenţa juzilor e întilnită în Transilvania, cum am spus, mai cu
deosebire. Pe un chiriacodromion, (carte) dată bisericii Porceştilor, există
o însemnare datată 1699 în care se spune: „ şi cînd am scris aiciu au fost
prot(o)pop Maxim din Avrig şi de faţă judele Rad(u) Laslă, etc. 20 Pe un
„triod" de pe la 1769 întîlnim sub forma de „jude" pe un anume Oprea
Stanciu.21

u „Ei e rau pentru poporul Aromîn ceea ce juzii erau pentru Dacoromâni"
(T. Capidan. Românii nomazi, în ,.Dacoromania" IV. p. 216. E vorba de cel ni d
CC. Constantin Noe. Celnicii şi Fîlcarea. O instituţie milenară a românilor nomazi,
1n „Sociologic Românească". III. Nr. 1-3, p. 18-19, p. 104.
16 N. Iorga. Hirtii din Arhiva Mănăstirii Hurezului. 1907, p. 325.
17
C. Glurescu, Despre Boeri. Bucureşti, 1920, p. 86.
ia N. Iorga, Studii. şi Documente. XIV (1909), p. 182.
10 Monografia comunei Sâniosif sau Poiana. Bistriţa, 1910, p. 256.
20 N. Iorga, Scrisori şi inscripţii Ardelene. 1906. O altă indicaţie de acccalji
natură la p. 128 (aceeaşi lucrare).
21 Ibid. p. 99.
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_ Pe dreE!_cuvînt se poate spune că e vorba de ţăranii români din
Transilvania şi în special despre crescători de vite ce trăiau de veacuri ca
în nişte republici mici şi a căror membrii şi-au păstrat astfel instituţiile
lor moştenite de multă vreme. Capul familiei era autoritatea, care dimineaţa şi seara stă la rugăciune cu „caznidi săi" ţinînd şi judecată între ei. 21!
Numai astfel se explică cum de s-au păstrat dregătoriile noastre populare pină astăzi, ceea ce infirmă susţinerea lui C. Giurescu după care
n-ar mai exista in „uz" in timpul nostru. Adevărul este altul, că forma
jude în anumite cazuri există şi astăzi în uz.
Constantin Racoviţă trimite Săliştenilor din jud. Sibiu o scrisoare
adresată către „judele" din Sălişte 23 •
in Transilvania juzii şi crainicii erau ale9i deci în plin toi al petrecerilor sub formă de întovărăşire a feciorilor. Nu se putea ca această alegere să nu fi avut ecou şi încă deosebit de puternic în felul de organizare la întovărăşirea feciorilor, în aceeaşi formă, cu juzi şi alte ajutoare.
Ajungem astfel încetul cu încetul, la viaţa satelor de unde am plecat: „judele" era ales, după încorporarea Săliştei (Sibiu) de adunarea obştească a locuitorilor în sărbătorile Crăciunului, ale fiecărui an. Prilej ne
spune I. Moga,!?4 care umplt'a viaţa săliştenilor de frămîntări pătimaşe.
Aceleaşi frămîntări „pătimaşe" le constată şi Traian Hcrseni la alegerea
conducerii feciorilor din Drăguş-Făgăraş în anul 1936.2 :; Iar Ioachim Munteanu, care ne-a dat o monografie a comunei Gura Rîului jud. Sibiu, indică în cartea sa, pentru perioada 1763 şi pină la 1890, funcţiunea juzilor şi a notarilor.
In modul acesta cred că nu se poate menţine părerea lui C. Giurescu,
~xpusă în cartea sa Despre Boeri,~G d1 termenul dispare din „uz" pe ila
1750 şi că din „nenorocire" nici unul din aceşti termeni, jude, judec, nu
s-a păstrat în limba noastră de astăzi. Noi am arătat contrariul. De aceea
un postulat ştiinţific pentru români rămîne şi de aici încolo, lărgirea şi
adîncirea sistematică a cunoaşterii etnografice a poporului nostru sub
toate formele, alături de disciplina istorică şi filologică, pentru că numai
în acest fel ne vom apropia mai mult de adevăr.
A rămas in „uz" c adevărat. Se mai foloseşte chiar şi azi, deşi cu
totul rcstrîns. Terminologia este încă în luptă şi continuă să fiinţeze, dar
:tt

Andrei Veress,

Păstoritul

Ardelenilor fn Moldova şi Ţara Românească pină

1927, p. 18, lnvocîndu-se ,,Memolres
Bethlen Nikos", I. Partie. Amsterdam, 1736, p. 274-281.

la 1820.

Bucureşti,

historiques du comte

23 Ştefan Mcteş, Păstori Ardeleni în Principatele Romcine, în „Anuarul de
Natională. III. p. 315 şi acelaşi Contribuţii nouă privitoare la Voevozii Români din Ardeal şi părţile ungureşti în veacul al XV 1-lea - XVII I. Cluj, 1922.

Istorie

:4

Din trecutul economic al comunei. Sălişte. Extras din „Anuarul Gimna-

ziului dln
25

Sălişte",

1928-1929, p. 5.

Ceata feciorilor din Drăguş, în „Sociologie Românească" I. 1936, Nr. 2,

p. l-14.
:?O Op. c. p. 93.
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prin aceasta continuă să facă act de prezenţă în contemporaneitate. Teofil Frâncu şi Candrea, vorbind in cartea lor 27 despre dregătătorii satului
arată că în frunte e „birăul" sau „judele cum se mai zice". Conducerea
satului în Munţii Apuseni se compunea din şapte bătrîni, toţi „cănunţi"
(cărunţi), aleşi de popor, din oamenii cei mai de vază şi mai de omenie
din sat. Aceştia împreună cu „judele rupeau legea", adică pronunţau sentinţa în judecată, cum se spune astăzi.
Şi in literatura populară, ici colea, întîlnim un astfel de ecou al unei
vieţi încadrată în instituţii fundamentale altădată cu care ocazie sînt
amintiţi judele şi voevodul cc poartă „chivără / cernită / peană poleită /
şi cîrje zugrăvită28 • In colinde: „Juda dar s-or spăimintare / cc-o fi bun
tot mi-o lăsare / scăunel de judecie / beţigaş de otînjiie"29 •
Astfel de colinzi, pe aceeaşi temă se mai găsesc în variante, după
cum urmează: „cu toate podoabele 1şi pc murg s-a aruncat/ saltă ici saltă-n ceriuri saltă-n virfu munţilor" 30 .

•

In obiceiuri acest cuvînt arc de asemenea o întrebuinţare reIn Căvăran-Banat, şi poate şi în alte comune învecinate, îl întîlnim cu ocazia întovărăşirii feciorilor la colindat. Peste grupare sînt doi
„vătai", vin apoi în ordine descrescîndă, cnezul şi ajutoarele lui. Misiunea
acestuia e să „globească·' pe cei ce nu-şi fac datoria, (se-nţelege, din
ceată). Interesant ar fi să facem unele apropieri cu ceea ce cneazul a fost
în trecut, fiindcă instituţia cnezatului pare a sta la baza termenului şi a
dregătoriei popuiare de acum. In trecut cnezul este căpetenia militar ă şi
politică şi numai în al doilea rînd judecătorească 31 • Impotriva lui se putea
apela, mai întii la voevod şi apoi la comes, ce reprezentau în Transilvania puterea regală. De fapt cu secolul al XVI-lea începîncl, organizaţia de
drept valah în părţile transilvănene începe să slăbească. Griselini,a2 fiind
vorba de Banat, totuşi mai putea spune că pe la 1733, găsim în fiecare
sat, un cnez mai mare. Nu numai aici se păstrează această urmă, intr-o
formă oarecare, ci şi în Oltenia, fiindcă N. Iorga33 il constată în unele
sate de moşneni, ca de exemplu în comuna Bărca din judeţul Dolj. Acolo
Chinez.

strinsă.

.-------27

:?S

Românii din Munţii Apuseni (Moţii). Bucureşti, 1888, p. 113.
Ion Muşlea, Scheii clela Cergdu. şi folclorul lor, 1n „Daco-Romania"', V.

p. 38-39.

:s Andrei Bârseanu. Cinci Deci de colinde. Braşov, 1890 (Colinda e culeasă
din comuna Ghelinţa, de Ungă Breţcu. Pentru judecători vechi la Romanii din
1.'ransilvania v. şi Romulus Vuia. Ţara Jiaţegului şi Regiunea Plidurenilor, cop. istoric, 1926.
30
Se comunici\ din comuna Sîngătin jud. Sibiu, fără numele inf. (v.
A.F.M.E.T.), caet 243.
31
N. Drăgan, Op. c.p. 4, unde urmează pc Ioan Bogdan. Acesta crede ca şi
R. Rosetti că aceşti dregători în Ţara Românească corespundeau juzilor din Moldova.
32 Istoria Banatului Timişan, trad. N. Bolocan, Bucureşti, 1926, p. 113.
aa Stuclii şi Documente. 1909. p. 3..\.
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s-au mai

găsit

oameni care se

mărturisesc

a fi „<'nezi". O

să

vedem

că

această accepţie va fi pusă în legătură strinsă cu o situaţie de caracter
strict social şi mai puţin administrativ, funcţia lor administrativ-jurisdicţională fiind mărginită .
Organizaţia noastră de stat, medievală, va sta, după cum ne mărturi

sesc documentele, atît etnografice cit şi istorice, la baza felului de organizare a feciorilor în C'eată, cu diferite ocazii. Cu deosebire că în documente această numire dispare mai dC'grabă, din a doua jumătate a secolului XVII-lea nu-l mai găsim,3·1 pe cînd în mediul popular rezistă pil1ă
astăzi. Ceea ce dovedeşte încă odată valoarea relativ-documentară a materialului etnografic. A fost întrebuinţat însă ca să designeze pe omul liber, domn, stăpîn, faţă de situaţia de şerb, om lipsit de anumite drepturi,
cnez şi rumtn fiind termeni antitetici, termeni ce se exclud.
Accepţiunea sa de la o vreme, (sec. XVI-XVII) duce mai degrabă,
nu atît la moşia pe care era stăpîn, cit la libertatea sa, între cnez şi calitatea sa de judecător nemaifiind nici o relaţie. Acest cuvînt a însemnat
după C. Giurescu raportul de superioritate socială al stăpinului faţă de
şerbul său, 3;; cum am văzut că se atestă pînă tirziu şi în judeţul Dolj,
corn. Bărca. Fiindcă, spune C. Giurescu, (combătînd pc I. Bogdan, R. Rosetti şi N. Iorga), funcţia de judecători a acestora s-a mărginit, dacă într-adevăr au avut-o, numai la unele sate româneşti din „Ungaria şi Polonia" .3G
Cum s-a făcut accelerarea în mersul spre descompunere al acestor
instituţii, e lesne de aflat. Incă din secolul al XV-lea aceşti dregători încep a se înstrăina, mai întîi prin înnobilare din partea regilor maghiari şi
apoi prin crearea unor noi clase sociale, cum a fost cea a nobililor şi
magnaţilor curţii regale, care a contribuit la micşorarea puterii acestor
dregători şi implicit la micşorarea puterii centra1e3 7 • In cele din urmă
spune I . Bogdan, funcţiunea lor s-a restrins, a decăzut la un rol ce privea
doar gospodăria comunală, la aceea de „kenezii comunes", un fel de juzi
ori primari de sate: „judices vel kenezii", supuşi regimului nou instituit.
Nu este cea din urmă decadenţă, fiindcă în cele din urmă dispare de-a
binelea, avînd a înregistra 1n perioada iniţială accepţiunea de „rex",
craiu38, iar în cele clin urmă pe aceea de şefi de păstori 39 , sau, cum vedem, o anumită funcţie în cadrul unei organizaţii de tineri, in vederea
săvîrşirii unor practici populare caracteristice.
Viaţa populară a asigurat şi acestei instituţii medievale o posibilitate
de dăinuire mai mare. Termenul a supravieţuit în obiceiuri, ca in cazul
de mai sus. Fiind vorba de nuntă, lui Grisclini i se impune remarca: „în
34

C. Giurescu, op. c., p. 72.

3,5

lbld. p. 78.
Ibid. p. 89.
N. Drilgan, Op. c„ p. 5.

38
37

oa Din documentele latineşti.
N. Drilgan, Op. c., p. i.

30
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se dă un al doilea ospăţ, la care mai cu scamă sint invipreotul şi chinezuZ40, sau primarul, semnalîndu-se cu această
ocazie înc-odată termenul ce designa altădată instituţia amintită.
Tot satul este acela care a păstrat amintirea vechei instituţii. Vrem
să răminem deci la constatarea că a fost decalchiată, (copiată, împrumutată) organizaţia noastră veche de stat, pieirea uneia atrăgînd după sine,
mai curînd sau m ai tirziu, dispariţia celeilalte dregătorii, reflectată cu
oarecare fidelitate în obiceiuri.
Despre un cnez din Sălişte (Sibiu) pomeneşte şi Ana Pazrnaniy, soţia lui Ioan Ilorvath, atunci cind se plînge către sibieni că aces-ta ar fi
pus mina pe nişte oi ale iobagilor ei de Sub Cetate~1, cnezul numindu-se
„D,'metrius de Selisthe kenezius".
Ca şi la noi îl găsim şi în Peninsula Balcanică. In timpul dominaţiei
turceşti , în Balcani, prin acest cuvînt se înţelege, ne spune Dozon42 , mici
şefi de districţie, însărcinaţi mai cu seamă cu slrîngerea impozitelor, forma
slavă, (rusească) cniaz fiind titlul special dat prinţilor sirbi şi muntencgreni.
ziua

următoare

taţi, naşul,

•
Voevod. Etimologic vorbind şi acest cuvînt vine din l. slavă, vojevoda43, primit de noi prin sec. VI-IX, de la slavii de sud, dunăreni. Insă

atit voevodul cit şi cnezul la noi se nasc indt>pendent. Procesul de influenţă e anterior venirii ungurilor 44 •
Dregătoria respectivă abea se mai menţine în obiceiurile noastre populare. In sărbătorile Crăciunului, tineretul din comuna Semlac judeţul
Arad, urm.iod obiceiului de a umbla cu „doba", se organizează sub un
conducător num it „voivoda" 4;:;. Menţionăm că atît titulatura „chinez" cît
şi „voivoda" apar astăzi exclusiv în părţile din sud-vestul ţării noastre, in
Banat. La obiceiul organizat de feciori sub denumirea de „căluşeri" ,
aflăm că au „voevodul" lor, care e dator să amintească din vreme membrilor cetei, păcatul cel mare, călcînd legile căluceneşti 16 • El ia deci „jurămîntul", cum s~ arătat in teză.
Din anumite decrete date de regii Ungari~i rezultă că voevodul la
noi avea atribuţii administrativ-judecătoreşti. Din acest punct de vedere
Ion Bogdan trimite unul din aceste decrete privitor la comitatul Beregh,
în care se vede cum voevodul era chemat să puc capăt unor certuri între
•o Grlselini. Op. c., p. 162.
Hurmuzachi. P. 1 (1911), p. 203.

u

42
43

L'Epope Serb. Chante populaires, p. 324.
„Belli dux". (0. Onclu. Românii şi Ungurii tn trecut. Bucureşti, 1928,

p. 20.
44

Ion Bogdan. Op. c., P. 13.
Corneliu Vuia. A.F.M.E. cact 99.
Gazeta Săteanului" VIII, p. 311-314
55.

•S Comunică
•G

Vară,

p'.'
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T.
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locuitorii acestui comitat47• Voevozii erau aleşi şi de reţinut rămîne faptul
că la slavi acest dregător avea atribuţii cu caracter militar.
Cît priveşte voevozii noştri din Transilvania, ei erau, cum arată Şte
fan Meteş, harnici întemeetori de sate. Recompensa lor ar fi fost în funcţie de proporţia acestei fericite întreprinderi colonizatoare, dîndu-li-se cu
vremea accepţiunea de ocîrmuitori de sat sau judeţ.
Prin funcţia voevodului arătată mai sus ne apropiem cu mult de
atribuţiile ce priveau anumite dregătorii populare de prim rang întîlnite
in organizarea cetelor de feciori. Se pare chiar că această dregătorie s-a
bucurat de o trecere mai mare în trecut. Ea supravieţuieşte în Banat, pe
cîtă vreme documentar-istoric o găsim bine reprezentată în Maramureş .

•
Vătaf. 1n schimb, iată o dregătorie populară care se bucură de multă
trecere la noi şi astăzi. Deşi de situaţie mai umilă, ea a avut să dea lupte
de supremaţie, în multe locuri fiind şi astăzi in cumpănă cu alte dregăto
rii mai vechi sau mai noi. Cazul cu Halmeag-T-va Mare este ilustrativ.
Şi astăzi aici se spune „vătav sau jude"48 •
Vătaful e o dregătorie care se bucură de trecere nu numai în tovă
răşia feciorilor, ci a intrat şi in alte domenii de viaţă populară, ca de
exemplu în domeniul pastoral. 1n Vrancea, în unele sate „boteiul" de oi
are în fruntea sa un „vătav" de cîrd, el fiind ciobanul care conduce oi1e4 9•
Tot astfel în Uricani-Hunedoara, cel care umblă cu oile e „vătav". Vă
tafii se aleg dintre cei care au oi mai multeso.
In felul de organizare a obiceiurilor de la nunţi, e vorba de vornicei,
dar şi de „vătavi" sau „vătăjei" 51 . In comerţ Scheienii din Braşov prin
1707, ca negustori, aveau un „vătaf" în fruntea lor -cu atribuţii fiscale52.
In obiceiuri vătăfia a rămas ca dregătorie pri11cipală în felul de a se
organiza al feciorilor la colindat cu turca şi jocul căluşarilor etc.
Să încadrăm fenomenul în perspectivă istorică spre o mai precisă
determinare a problemei ce prezentăm: N. Iorga53 afirmă că pe timpul lui
Ştefan cel Mare, în fiecare capitală de judeţ, puterea domnească era reprezentată prin „vătaşi", ce se bucurau de scutirea dărilor. Prin Transilvania se dă ca fiind utili slujbaşi ai juzilor, fiind supraveghetori şi conducători ai plăeşilor, puşi cu paza trecătorilor prin munţi.

" Ioan Bogdan. Op. c„ p. 13.
48
V. şi mal jos, cazul cu „birău" sau „vătaf" in localitatea Baia de Arieş
Turda.
tS Ion Diaconu, Păstoritul în 'Vrancea (e xtras), 1930, p. 17 şi Andr~i Veress.
Op. c., p. 8 - apoi T. Morarlu, Viaţa păstorească în Muntii Rodnei, 1937, p. 183.
50 Inf. Alex. Viciu. A.F.M.E. caet 330.
51 V. mai departe.
52
N. Iorga, Istoria comerţului românesc, p. 309 şi Braşovul şi Romdnii,
p. 405.
53
Istoria Romanilor (trad. de Otilia Ionescu), 1905, p. 115.
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înainte de extinderea puterii magistratului din Sibiu a supra Săliş
tci de exemplu, aceştia deţineau puterea judelui, acolo la munte. Din
această cauză s-a spus că funcţia de jude şi calitatea de june pentru fecior a rămas ca să fie mai bine precizată în părţile m untoase ale judeţu
lui Sibiu, <lecit în cele de şcs 54 • Rămîn aici cu funcţia de judecători, intervenind în t oate chestiunile de încălcare de teritoriu, bătăi, furturi.
Tot ei mai încasau şi dări şi aplicau pedepse în numele judelui sătesc.
Insă, după ce s-a făcut incorporarea satului Sălişte şi a trecut sub conducerea magistratului de Sibiu, vătafii devin slujbaşi ajutori ai juzilor
scăuna li, în faţa cărora prestau jurămînt. E de reţinut că aceste organe
ele control funcţionau aici în baza unui drept valah (Walahenrecht")r.:;.
Faptul că această dregătorie se bucură la noi de o răspîndire aşa de
mare, denotă că a trebuit să fie şi ea cîndva în mai mare respect şi deasemeni, la fel de răspîndită in legătură cu forma de organizare a treburilor obşteşti după dreptul românesc vechi.
In obiceiuri fun cţi unea de vătaf s-a menţinut, fie cu accepţiunea de
conducător, fie de subaltern. Prin Hunedoara, comuna Văidei, vătaful e
conducătorul cetei la colindat. !n Ohaba-Făgăraş, el e acela care are dreptul de a atrage atenţia celor ce nu se poartă cuvincios, fiind vorba de
ceata feciorilor colindători56 . Tot astfel în comuna Pojorîta, vătaful este
ales dintre feciorii din ceată şi e însărcinat cu ordinea37 • In comuna Toderiţa, acelaşi judeţ, ceata feciorilor la colindat e condus8 de un „vătav".
1n comuna Bucium jud. Făgăraş vătaful este acela care conduce şi reprezintă ceata. El e urmat de căpitan, coker, cirmaş etc. în frunte fiind, cum
spun, vătafu1os.
In Iableniţa-Mureş, băeţii cei mari au a-şi alege cu ocazia colindatului două-trei căpetenii numite vătafi. Ceata lor în Cueşd, acelaşi judeţ se
chiamă „cîrd" ş i are peste ea un vătaf, pus să apere, între altele ceata
de cîini. In Mureş-Mort, acelaşi judeţ, vătaful are atribuţie mai mult bă
nească. Tot el, în comuna Luieriu-Mureş, de cele mai multe ori băiatul
gazdei feciorilor, e acela care conduce.
Colindatul în Baia de Arieş-Turda 59 se face printr-o organizare spe>cială a tineretului, formată din mai multe grupuri. Acestea au în frunte
cite un „birău sau vătaf', ceea ce ne arată că sîntem într-o regiune undeşi dispută întîietatea un termen sau altul, dintre cei doi prezentaţi. Nu
în toate localităţile, fiindcă în acelaşi judeţ, C'omuna Băişoara60 , în fruntea
colindătorilor se află unul mai deştept, numit „vătaf". Tot astfel în Ţigă
reni-Turda01, „ala-i vătavu, zise fratele care se uita şi el la noii condus~ Inf. D-ra A. Lup J!').
"" I. Moga, Op. c. p. 4 ~i 6.
se lnf. elev Jdomir Vasile, A.F.M.E. ca<'t. 224.
57

Inf.
Inf.
io Inf.
GO Inf.
~ 1 Inf.
53

Drugă

Victor, normalist, A.F.M.E. caet. 106.
Gh. Renghca, inv. A.F.M.E. caet.. H2.
Cucu Gh. normalist. AF.M.E. caet. 113.
Zaiu Alex. normalist, lbid. caet. 119.
Lassloffi Erno, student, ibid. caet. 53.
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cători". De altfel, în judeţul Turda, vătaful ca funcţie conducătoare e generalizat; tot el este acela care poartă „ţurca" - pe la lcland62, cînd feciorii obişnuesc în sărbători să se strîngă pentru a umbla cu „turca"
(capra, brezaia).
Şi precum în Turda, Mureş, tot astfel prin judeţul Someş, capul cetei feciorilor se numeşte „vătaf". Prin Gherla băeţii la colindat pleacă sub
un conducător ce poartă acelaşi nume.
Situaţia vătafului ca dregătorie a avut răsunet şi în literatura populară, trecută aici, fie din obiceiuri, fie direct din dregătoria administrativă a timpului. C. R. CodinG3 spune despre vătăşei lucruri cu totul glumeţe: că el e strejarul care făcea pe factorul poştal al comunei la sate,
mai înainte, care se tot văeta pe drum: „Desvătăşeşte-mă Doamne/ că-mi
sare ochii de foame" ...
Tot din această cauză se zice că avea obiceiul de cerea la cite-o femeie demîncare, din cauză că stăpînirea l-a fost fiind plătit tare rău. Aşa
că i s-a dus cu timpul vestea; „vătăjel lele că sînt mămăligă". Femei a îi
băga turta în foc, iar el fiind în situaţa aceasta se întîmpla de vedea pe
superioriul său, pe zapciu trecînd şi atunci: „scoate lele zapciu din foc /
că a trecut turta la deal"64 ...
Tot despre vătăşel ni se dă un cîntec din Bucovina: „Frunză verde
pitrinjel / mi se şede vătăjel / pitrinjeli-s nesăpaţi I vătăjeii-s nejucaţi /
pitrinjeii-s în pămînt / şi vătăjeii n-au cînd / pitrinjeii s-o săpa / vătă
jeii n-or jucas5.
Din aceeaşi „dulce" Bucovină, într-un bocet se spune: „Năframa de
cununie / ai pus-o la năsălie / şi năframa de nuntaşi / ai pus-o la prăpu
raş /năframa de vătăjel/ ţi-ai pus-o la clopoţel"6G.
Altfel, dregătoriile noastre populare sînt amintite des în producţiu
nile de acest fel67, lucru ce nu denotă decît acelaşi lucru: interesul de care
s-a bucurat în viaţa de la ţară dregătoria respectivă. Etimologic vine „probabil", după Miklosich (E. W) de la vataha, termen tătar, însemnînd
„Schar", „Genossensghaft", cu însemnare de cetaş conducător68 • Accepţi
unea sa de căpitan s-a menţinut în popor şi în organizaţia tribală a ţiga
nilor de la noi. Vătaful de plai din organizaţia noastră politico-administrativă echivala cu funcţia de subprefect din zilele noastre de pină nu
demult.

•
62

Inf. M. Chibelean, ibid. caet. 140.

~ Poveşti şi legende din popor. Bucureşti,
84
65
68

67
68

31 -

1913, p . 34

Ibld. p. 366.
Rev. Ion Creangă. II. Nr. 3, p. 75.
Ibid. Nr. 5, p. 129.
Ibid. Nr. 61 p. 152.
Tiktin. Rum. Dtsch. Wrtb. s.v.
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Cămăraş (comornic, gomornic). Organizarea tineretului la diferite săr
bători a fost afectată de felul de organizare, fie administrativ-locală , administrativ-generală, fie militară, fie bisericească chiar (mai puţin). Din-

tre acestea vechile dregătorii publice, ale Principatelor Române, sint des
întîlnite, alături şi de cele mai vechi şi de bază dregătorii, asupra cărora
am stăruit. Intre acestea apare şi cămăraşul, boerul de rangul al II-lea
în ierarhia dregătoriilor noastre publice, care a dispărut demult din scenă
pe plan de organizare a statului nostru. Etnografic insă il găsim încă prezent cu ocazia asocierii tineretului în diferite sărbători de peste an.
Cămăraşul avea in grija sa veniturile cămarei domneşti, cheltuelile
curţei Domneşti, precum şi jurisdicţia negustorilor străini. Mai era însăr
cinat - se zice şi cu baterea banilor, se crede că încă de pe vremea lui
Vlaicu Vodă69 • Moldova şi Basarabia în obiceiurile de asociere a tineretului se resimte mai mult de prezenţa acestei dregătorii. Felul de organizare a tineretului atrăgea, prin imitare, necondiţionat această dregăto
rie. De aceea se bucură aşa de mult de popularitate în aceste părţi. Astfel, în comuna Bandar-Lăpuşna cămăraşul e căpetenia cu atribuţiuni
de conducere la întovărăşirea tinerilor care merg la colindat. Tot astfel
în Ursoaia-Tighina, cel mai bun conducător e şi „cămăraş". Pină încît
şi fetele, cînd se strîng laolaltă, pentru astfel de festivităţi anuale, periodice, îşi aleg şi ele un „cămăraş" dintre ele. Şi ca în Bandar, tot astfel în
Străjeni, Rizeni----Lăpuşna .. .
La Copanca şi Talmaza-Cetatea Albă (Basarabia de jos), băeţii adunaţi pentru colindat îşi aleg pe unul dintre ei mai destoinic, „cămăraş".
In tot cazul, el nu e un „birioza", ca în Palanca vecină70 • Tot astfel in
Ursoaia-Tighina, „turma", adică clrdul, grupul de colindători este stă
pînit de un conducător cu acelaşi nume.
Din Basarabia putem trece în Moldova, unde spre exemplu, în comuna Ruşi şi Cîrlomăneşti-Tutova, avem cîte doi „cămăraşi". Pînă incit
şi la vălărit, tineretul ridică pe unul dintre ei „mai mare", care se chiamă
„comoraş". !n comuna Mestecani acelaşi judeţ cel ce depune mai
mulţi bani, cu această ocazie, e ales „cămăraş". Prin Păuceşti judeţul Bacău, la umblatul flăcăilor cu „brezaia", găsim deasemeni un „cămăraş",
cu funcţia de casier sau „comoraş", cum i se mai zice. De altfel, grija banilor o are cămăraşul şi în alte părţi din Moldova, ca spre exemplu în Că
răciuneşti-Vaslui, unde acesta strînge banii, spre deosebire de „colcer"
despre care vom trata şi care strînge colacii71 •
Cămăraşul trece şi în Dobrogea. n găsim în comuna Greci din judeţul Tulcea, cu ocazia strînsului feciorilor la colindat. El se menţine
XVI.

GtJ C. C.
Vălenii
70 P. V.

Giurescu. Contribuţii la studiul martlor
de Munte. 1926, p. 28.

Ştefănucă. Cercetări folclorice în Valea Nistrului de

Arhivei de Folklor, IV, p. 62.
71

dregători în secol ele XV şi

A.F.M.E. cact, 181.
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pină şi între bulgarii din Basarabia, Chioselia Mică-Cahul, unde intîlnim dregătoria respectivă in astfel de ocazii.
Nu e vorbă că „comornicul" în forma specificată de noi se află şi în
Transilvania, ca de exemplu în Tîrgul Lăpuşului--Someş. Aici întilnim

doi „comornici" colindători. In Sălciua-Turda avem trei „gomornici" dintre care unul este pus cu paza bucatelor şi cu îngrijirea şi sama banilor.
Dimpotrivă, în comuna Topa şi Mintiu--Someş, „comornici" sînt aceia
care primesc - şi sînt datori s-o facă - fetele la petrecerea lor numită,
„bere", cind se zice că le aşează „comornicu"72•
Iată însă că prin Lascar-Catargi-Covurlui acest comornic e pus într-o
situaţie ceva mai delicată: el e ca putere de afirmare în cumpănă cu zaraf-ul. E vorba deci de aceeaşi luptă pe care am spus că o dă dregătoriile
între ele, din cele mai vechi timpuri. Aici comornicul e în cumpănă, cum
spunf cu zaraful, sau chiar cu vătaful, dacă sîntem bine informaţi7 3 •
n letopiseţe avem forma „comornic" sau „cămăraş" 74 şi se dă ca
derivat din comoară. La polonezi cămăraşul era ataşat curţii regale şi
avea atribuţii judecătoreşti.

•
Colcear sau Colcer. Faptul că tovărăşia feciorilor are caracter organizat, acesta implică funcţiuni diverse. Am stăruit, pe cit mi-a stat în putinţă şi am arătat că un anumit moment, în adunarea feciorilor, U formează ospăţul, acel banchet fastuos, pe care feciorii îl dau intre ei, invitînd şi fetele de seama lor cu acest prilej. Pentru aceasta se cer e, între
altele, o persoană în grija căreia cade întreaga răspundere economică,
am putea spune, a mesei. E de cele mai multe ori „colcerul" numit în
acest post. In alte părţi el are altă numire75• Atît că această situaţie nu
rămîne la rolul indicat de noi mai sus, fiindcă în unele locuri cuprinde
însăşi conducerea. Or, colcerul vine în imediată subordine a conducerii
supreme. Cazul ne e dat în Ohaba-Făgăraş, unde conducătorul, la obiceiul numit „bute" şi care corespunde „berei" din alte părţi, este colcerul.
La Alex. Viciu76 „strînsura" tineretului de Anul Nou, numită „vergel", e condusă de doi „colceri". In Lueriu-Mureş se intilnesc şi aici;
doi la număr. In general ei îşi păstrează situaţia: colcerul este economul
cetei.
In Viaduct-Odorhei colcerul este mina dreaptă a conducătorului,
adică al „ghirăului". El are şi aici grijă de bucate. Tot cu rolul acesta îl
găsim şi în Boiu-T-va Mare, avînd rol de pivnicer. El primeşte colacii
aduşi de „cuftă", sau de „cuptă". Prin Vaslui colcerul strînge de aseme72 Descrisă

mal pe larg intr-un alt capitol din lucrare.

A.F.M.E. caet. 40.
Vine din sl. comora (rus. rut. kom6ra, care dă
muturi din lat. „camara" (Dicţ. Limbei Române s.v.).
7
~ V. cămăraş.
78 Colinde din Ardeal, 1914.
73
74

„cămară",
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nea colaci. Rolul i s-a modificat însă întrucîtva, fiindcă în Boiu-T-va Mare
am văzut că „cufta" era acela care stringea colacii, în desagi (precum şi
carnea) şi numai după ce se umpleau desagii erau daţi colcerului.
Funcţia veche din care a derivat, adică de deţinător al cheilor cămă
rii77, i-a rămas în bună măsură, după cum am văzut, şi în popor, unde
pe alocuri a colceri a ajuns să însemne a face mtncare. Funcţia din care
derivă şi-o păstrează adecvat împrejurărilor întrutotul.
„La băgat în lăd oi" colcerul este pus mai mare peste cămară şi este
ales şi el ca şi ceilalţi ce au atribuţii mai mari, de feciori. Poartă însă
şi ... sacul cu colaci78 •
Pe la nunţi, unde situaţia se dă ca atare, această dregătorie rămîne
cu atribuţia sa, în special pentru femeile care pregătesc mîncare, de unde
se şi numesc „colceriţe" 79 • Acest termen se află în nomenclatura nuntei
sub această formă mai ales prin Ţara Oltului.

•
Pîrgar. In Halmeag-T-va Mare mai este amintit pîrgarul: unul

altul „mic". Ei vin imediat după „jude", sau, cum am spus,
In Sîngătin--Sibiu, aceeaşi ierarhizare. In Pauca (acelaşi
judeţ) pîrgarul adună şi păstrează darurile, care calitate, prin OhabaFăgăraş, la obiceiul cu turca şi prin Mureş, la colindat, o au colcerii.
In Sona-Făgăraş avem de asemenea doi pirgari ce vin imediat după
primar şi sînt însărcinaţi cu aprovizionarea alimentelor şi serviciul de
masă. !n alte părţi, ca Gura Rîului-Sibţu nu sint doi, ci trei pîrgari. In
trecut pîrgarul apare în 'funcţia de jurat, consilier comunal, (în administraţia orăşănească), cu anumite atribuţiiso. Termenul vine în limba romînă din nemţeştes 1 .
„mare"

şi

după „vătaf" .

•
Birău. O situaţie excepţională, de vădită influenţă maghiară, avem
birău , (birilu, ghirău, sau bdirău. pl. biraie, bdiraie). Situaţia acestui
dregător apare cind în funcţia de conducător, cînd de subaltern şi adesea

cu
se

găseşte

acolo unde contactul cu

populaţia maghiară

a fost mai accen-

tuat82.

In Vaidei-Hunedoara, de exemplu, vătaful, conducător al feciorilor
este ajutat nemijlocit de „birou"; în Vaşcău-Bihor, unde influenţa ma77 Colcer e dubletul lui clucer, aşa cum l-am întnnlt. Vine din magh. ardelenescu „Kolcsar" Tcl;ucari, deţinătorul cheilor, (v. ş.i Traian German, în „Comoara
Satelor", V. (1927) Nr. 7-8, p. 81-85).
7s Tr. German. „Comoara Satelor", V. (1927) Nr. 780, p. 81-85.
79

S. Fl. Marian, Nunta (cit.), p. 22fi.

80

Ion Ursu, Ştefan cel Mare. Bucureşti, 1935, p. 322.
Din „Burger", Tiktin, c.s.v. A se compara cu ung. „polgar".
In lucrarea-teză se trimite la hartă.

81
82
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ghiară

a fost mai

puternică, ,,vătaf" stă

în

cumpănă

cu

„ birău" ,

dispu-

rt.îndu-şi focul de comandă. 1n Viaduct-Odorhei, m ai mare peste adu-

narea feciorilor la colindat este tot un fecior, numit „ghirău". Constatăm
unde el ajunge să pună mina pe comandă, regiunea este în neapropiere de populaţia maghiară sau în necontestată influenţă
din partea acesteia. Constatăm apoi, că adeseori fun cţia de comandă a
birăului a atras după sine în subordine, ajutoare numite la fel subalterni - numiţi „kiş-birău" , iar acolo unde lucrurile sînt indecise, ca în
Boiu-Hunedoara, situaţa se prezintă adecvat cazului: în fruntea grupării avem un „ghirău mare" şi unul „mic".
Aceeaşi situaţie o avem în Aluniş-Mureş. Aici alături de aceşti doi
conducători, străini după nume, mai avem şi un „taroste''. Acesta din urmă fiind de obicei însărcinat cu stărostitul la colindat, pe la casele gospodarilor.
Tot în situaţia de comandă îl găsim pe „birău" şi in Budiş-Mureş,
unde conducătorul e ridicat dintre feciorii cei mai isteţi şi mai buni de
glume. Căpetenia necondiţionată a lor e „birăul", (şi în Păuleşti-Bihor).
Pînă incit şi în Făgăraş, comuna Voila, „birăul " are funcţie de comandă.
!n alte părţi ca Boşorod-Hunedoara, influenţa menţionată nu se efectuează ca pînă aci, întrucît, în loc de „birău" avem „primar", ca de altfel
şi în camuna Sona-Făgăraş, ceea ce denotă că avem şi regiuni în această
privinţă româneşti - ce nu s-au lăsat influenţate, ce n-au preferat o
traducere a termenului de primar, jude, sau de-a dreptul un împrumut
al cuvîntului unguresc.
Cuvîntul respectiv vine în organizarea feciorilor la noi, fie direct prin
administraţia locală, comunală, care începea în ultimul timp să ne schimbe
complet, fie prin mijlocirea aceloraşi organizaţii, pe care le găsim şi la
unguri, în special la Secui, (ca o influenţă mai veche a ceea ce au găsit
aici la venirea lor). Zic, la Secui care au în fruntea organizaţiilor lor tovă
răşeşti de etate, un „legenybiro", un „elso legeny", un „legenyek gazdaja", sau simplu „gazda"83 - cuvîntul unguresc „bir6" insemnind „judecător"84. Cam în forma aceasta se atestă în trecut şi în
Principatele
Române.
că acolo
mijlocită

•
Chizeş (tizăşi, tiraş, chizaşi).

La fel ca „birău", în asocierile de feciori,
o are pe alocuri „chizeşul". 11 alătur de „birău" prin faptul că termenul e de provenienţă maghiară şi pentrucă coincide la fel cu
unele zone din Transilvania mai puternic influenţate de unguri. Astfel, în
situaţia de conducători ai jocului la sărbători, au intîietate faţă de alte
dregătorii, cu deosebire acolo unde feciorii în general sînt slab organizaţi.
1n Luduş-Mureş, la colindat, feciorii ajung să aibă totuşi pe unul mai marc
aceeaşi situaţie

83

p. 67
1930,

A. De Cerando ELude sur les hautes plaines de Transylvanie. Paris. 1882,
N. Drăgan, Op. c., p. 10, apoi: Ion Muşlea. Obiceiul ;unilor Braşoveni,
38.
Tiktin. Op. c., s. v. şi Dicţionarul Limbei Române, s. v.

şi

J?·
4
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peste ei, pe care-l numeşte „chizeşi''. Pe Cîmpia Transilvaniei se intilneşte
mai des: Jucul de sus, de jos - Someş, Berindu - Cluj. In Tirgul Lă
puşului se întîlnesc doi !feciori aleşi şi răspunzători şi de eventuale s,tricăciuni ce se pot ivi în timpul sărbătorilor din partea feciorilor. Au
peste ei însă un „vătaf". In Sîn-Paul-T-va Mică, în loc de vătaf, avem
un „tizaşi". 11 mai întîlnim prin lara-Turda. Se pare că o formă coruptă
din chizeşi, prin Ruşii Munţi-Mureş, e „şiereş", mai mare peste bău
tură, avind alţi doi mai tineri ca ajutor, ,,paharnici". Nu scapă nici Să
fajul din această influenţă, intră şi el în aria de răspîndire a acestui termen, care, cwn arătăm, corespunde unei anumite zone.
La origine85 ne e dat ca „garant", ca răspunzător cu averea pentru o
sumă, cauţiune şi în aceeaşi formă il găsim străbătut pină departe în Suceava-Bucovina. Aici în comuna Leu, la Paşti, o parte din feciori îşi iau
angajament să strîngă bani pentru lăutar. Aceştia sînt numiţi „ghizaşi" 86 •
Plata muzicantului se face în natură: 30 de ouă şi toamna 1-2 pui de
găină.

•
Armaş. In Obiceiul Junilor Braşoveni „armaşul mare" e al doilea in
ierarhie după vătaf. Cel „mic" e al treilea. E adevărat că această dregă
torie apare incidental în obiceiurile noastre. Ion Muşlea îl întîlnise o singură dată87 • Eu l-am mai aflat în Bucium-Făgăraşss, unde, după vătaf şi
„căpitan", vin doi „colceri" şi doi „armaşi". Aceştia sînt la dispoziţia căpi
tanului sau a primarului cetei feciorilor. Tot aşa în Copăcel (acelaşi judeţ),
unde, deasemeni l-am mai putut găsi - la colindat, un „armaş mare" şi
unul „mic".
Dicţionarul Limbii Române (1934), mai dă Valcăul Român din judeţul
Sălaj, unde ocupă gradul de substitut de primar89 şi s-a păstrat mai ales
în obiceiuri şi jocuri. In cazul acesta părerea exprimată de Ion Muşlea
şi după aceea de N . Drăgan, că provenienţa lui s-ar datora influenţei pe
care ar fi exercitat-o aliurile Domnilor munteni veniţi la Braşov în diferite .împrejurări, nu ştirm dacă nu s-ar putea pune la îndoială, fără însă,
bine-nţeles, ca să fie pe deplin exclusă.
în vech ea administraţie românească armaşii vegheau asupra siguranţei publice şi duceau Ia îndeplinire pedepsele hotărîtoare celor vinovaţi (B. P. Haşdeu) 90 • Tilharii spre exemplu erau prinşi de arm.aşi şi armăşei. !n această calitate de oamer.i însărcinaţi că tăierea şi spînzurarea

ss Vine din ung. „kezaş". Tiktin, Op. c. s. v.
68 Inf. Oct. (indescifrabil). AF.M.E. caet 229.
87 „Acest nume pe care nu l'am intinit la nielo altă ceată de feciori din cele
ce cunoşteam" (Obiceiul junilor Braşoveni, p. 592).
68 A.F.M.E. caet 142.
119 Alex. Viciu. Glosar de cuvinte dialectale din graiul viu al poporului romdn din Ardeal. Bucureşti, 1906, s. v.
&o Etim. Magnum Romaniae, s. v.
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oamenilor, ei s-au putut impune, prin simplă imitaţie, în jocurile şi obiceiurile noastre, cu rolul ·Cuvenit acestui serviciu.
Mai intîlnim şi alte dregătorii, ca un răsunet al altor vremi, ca de
exemplu acel de „hocnogi", pe care şi azi îl mai aflăm la obiceiurile întovărăşiţi sub numirea de „bere". Acesta vine din ung. hodnagi. Astfel în
Susenii Bîrgăului din jud. Năsăud, aceştia avînd răspunderea asupra berei.
Tot ei sînt aceia care o aduc şi o pun pe masă, spre a fi luată şi turnată în
pahare, special, de „marcotani·',91 doi la număr.
Dregătoria aceasta în trecut, răspunde funcţiunii de comandant de
oştire locotenent - şi e privită ca o influenţă maghiară mai veche92 •
Altă dată s-a folosit -şi în organizarea noastră militară şi administrativă,
ajungînd să insemne curent, om rău la inimă92 •
Mai sînt însă şi alte dregătorii sporadice, rămase în felul de organizare al feciorilor în sărbăto:ri, oa de exemplu „pristavul"9a, din Cîrţa Făgăraş, ales şi numit de jude, cu însărcinarea de a nu rămîne fete nejucate în timpul cît. durează dansul. In Transilvania se poate spune să judecata după „jus valahorum" o făceau cnezii şi voevozii împreună cu sfetnicii lor, juraţii şi crainicii, adică „pristavii", sau vestitorii.
în aceeaşi categorie ar mai putea intra funcţia „dragomanului", întilnit în unele locuri din Moldova dinspre munte. ca şi în alte părţi din
ţara noastră94 . în comuna Brusturi - Baia, la sărbători mari era obiceiul
ca feciorii să facă joc, la care luau parte băieţi chiar de pe la 16-17 ani.
Fiind mulţi, nu încăpeau toţi la o casă. De aceea se împărţeau în mai multe
centre, două, trei, după numărul lor. Astfel că la un centru să fie cca
15-20 flăcăi. Unul din doi, dintre cei mai pricepuţi, e ales „dragoman",
conducătorul lor, care îşi ia asupra sa toată răspunderea şi anumite însăr
cinări: să caute o casă spaţioasă pentru joc (dans), să tocmească lăutari, să
stringă cotizaţiile cuvenite de la fiecare „băitan", cu care se plăteşte chiria
casei, a lăutarilor şi altele ce se mai ivesc întîmplător, precum şi să cheme
fetele ce doresc a lua parte la jocul lor95 •
Vechiul şi răspînditul, mai ales tot pe la munte, „staroste'', apare ca
şef conducător al feciorilor în Aluniş-Mureş, de asemenea în Lueriu acelaşi
judeţ, unde se situează imediat după vătaf, doi colăcari, doi căprari şi un
„staroste", ce spune colinda. Acesta e de pus în legătură cu „stareţ" şi „primicer", ca o influenţă evidentă a bisericei în felul de organizare a tovără
şiei feciorilor în sărbători.
De rang militar, ca şi hocnogii, la fel „sporadic" apare „serdarul", m
Serbăneşti-Otăsău din judeţul Vîlcea, unde copii, cei mai mici, n-au umil
mai mare peste ei, cei mari însă sînt „serdari". în tovărăşie termenul a
91 Funcţie indeplinită in alte părţi de „paharniciu.
92 „Şezătoarea". III, p. 16.
93 Pe care Tiktin il dă ca provenind din sl. bis.

„herold", crainic, vestitor.
9' Pentru care v. Ion Chelcea.
Dragomanul
,.Anuarul Liceului Naţional - Iaşi", 1946, p. 64-68.
os Inf. Harlton Manoliu. A.F.M.E. caet 358.

„pristav" cu însemnarea de

ca
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fost luat din rangul de boerie cu acest nume, dar fără funcţie în stat. In
vine din turceşte.oa
O situaţie oarecum excentrică, alături de birău şi chizeş o are la noi
termenul de „zaraf". Excentrică, nu numai ca răspîndire geografică, (îl
găsim mai ales în Basarabia, Moldova, şi partea de sud-est a Munteniei),
dar şi ca provenienţă. „Casier" e apoi şi în Dragomireşti-Unghi - Neamţ,
care pe alocuri e înlocuit de „bănari", ca în Limbenii Vechi jud. Bălţi97 •
Iată-i situaţia în obiceiurile în care întovărăşirea feciorilor joacă vreun rol: în Vulcăneşti-Cahul de exemplu, grupul feciorilor întovărăşiţi se
chiamă „zraf" 98 • Din contră, în Gura Roşie-Cetatea Albă, grupul de colindători e numit „şaică", iar căpetenia e un „zborcic". In Catargi judeţul
Covurlui întîlnim de asemeni pe „zaraf". intîmpină însă, se pare şi aici pe
vătaf, ori cit s-ar părea că e cu mult mai răspindit zaraful. In Boldu-Rîmnicul Sărat, grupul de băeţi la colindat are o căpetenie numită „zaraf",
fiind singur în drept să intre în casa gospodarului, are în felul acesta toate
atribuţiile pe care i le conferă rangul. într-o categorie asemănătoare şi
mai ales în părţile de nord ale ţării e cea de „cuftă", ca în Iacobeni, fostul
judeţ Cîmpulung, unde, cel ce dă arvună la lăutari se chiamă astfel. El va
trebui să aleagă locul de adunare a feciorilorr şi tot el are ingrija sa plata
muzicanţilor, precum şi bunul mers, ordinea la dans. Dar despre acesta s-a
vorbit şi mai sus.
limbă

•
Importanţa ştiinţifică

a studiului dregătoriilor sub raportul cetelor de
în mai întîi în cunoaşterea acestora ca
prin studiul respectiv se urmăreşte filiera
acestor dregătorii, întregindu-se cunoaşterea, atît pe plan istoric cît şi
etnografic, lucru care nu s-a făcut pînă în prezent.
Acest studiu implică apoi analitic-structural însăşi societatea noastră
tradiţională, în momente de „vîrf", adică solemne, prin aceasta înţelegîn
du-se însăşi viaţa poporului român de fundament, la care nu se poate
ajunge prin studii etnografice sau numai istorice. La o înţelegere mai
completă am crezut că s-ar putea ajunge astfel cu umai mult folos. O
problemă de metodă la care se recurgea în 1939, în cadrul „şcolii" etnografice de la Cluj.
concepută astfel, rezidă
structură organizatorică - apoi,

feciori,

98 „Serdar, d. pers. ser-dar. La turci comandantul ienicerilor lor dintr-un
district.
e7 Arh. de Folklor Acad. Române, caet 529.
98 Din sinul lor se aleg doi „staninici" :şi un „dobervecer". Ei conduc şi
acesta serveşte vin din ploscă. Saraf înseamnă casier in l. turcă.
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DIGNITIES IN TRADmONAL
ORGANIZATION OF LADS BANDS
IN OUR COUNTURY
(Abstract)
For tbe first time în our country, this study deals with the dignities
which concern the leading of lads bands, namely for the high days during
the year. These are the following: „jude", „chinez" (cnez), „voevod", „vă" , „col cer" , „pirgar
•
" , „armaş"etc.
t af " , „cămaraş
This study is meant to look for the origin, function and geographical
localization for each of these dignities, according to historical data. Ali
these dignities are an imitation of our organization during the past social
systems.
Some of these dignities, as for instance „jude" was found to be an old
Romanian institution of Latin origin which was preserved in our folklore
culture up to present, while according to historical documents, it disappeared long ago, about the half of the XVlrt11 century.
Other dignities, in the organization of lads bands of our country, al~
hough lexicographically they have a Slave origin, as for examle „vătaf",
refer as well to ancient historical-etnographical realities of Romanian origin, as these customs are inherited from times before the feudal system,
from the peasant community and even older, namely from the tribal community.
The subject of this study is meant to complete never contributions
regarding the study of lads bands in our country. In fact it stands for a
sub-chapter of our doctorate these „Lads and Girls Partnerships în the
Life of the Romanian People", which was considered as a doctorate these
în etnogr aphy (mainly) and sociology (secondarily) at the University of
Cluj în 1939, and which was left în manuscript.
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PREZENŢA INSTALAŢIILOR

(Investigaţie

TEHNICE
IN SATUL CONTEMPORAN
ŞI MODURILE DE DEZINTEGRARE
SAU DE INTEGRARE
IN VIAŢA MODERNA.
întreprinsă în localitatea Negreşti Oaş
în anul 1972)
MIRAI DANCUŞ

Condiţion area geografică

l

Multitudinea instalaţiilor tehnice populare acţionate de forţa apei persistente încă în zona Negreştilor este condiţionată în mare măsură de situaţia fizico-geografică foarte favorabilă. Cîteva date în această privinţă
se impun cu necesitate.
Aşezată în nord - nord-vestul ţării, localitatea Negreşti-Oaş se ridică
la o altitudine de 229 m deasupra nivelului mării, la poalele Munţilor
Oaşului1. Dealurile Poptileni, Borceneasa, Gherechiş, Gozureni, Grui, Petriceaua şi Valea Cornetului pină la vîrful Pietroasa (1 201 m) străjuiesc
şi fac hotar în partea de est a Negreştilor. In partea de nord, oraşul este
despărţit de comunele Certeze şi Bicsad de Valea Albă, iar riul Talna, în
sud, desparte oraşul de comuna Vama. In partea de vest se întinde Cîmpia
Turului care se prelungeşte spre Lunca Someşului.
Dealurile multe ce împrejmuiesc Negreştiul (cu altitudini între 233400 m) beneficiază de o vegetaţie abundentă, fiind acoperite de păduri de
brad, fag, mesteacăn , plop, carpen, alun şi arin. Aceasta, precum şi poziţia geografică în general, facilitează ierni blinde şi veri calde cu precipitaţii abundente care asigură un debit aproape constant pr incipalului rîu ce
străbate localitatea, Turul.
Rîul Tur este alimentat de afluenţii săi T alna, Copchiliţe, Izvorul
Iamborilor, Brada Mare, Brada Mică, Copşa (ce izvorăsc din masivul Pietrosul) şi Valea Albă (care izvorăşte din M-ţii Caşului din locul numit
Borcutul Tătarilor). Permanenţa şi abundenţa apei în aceste izvoare şi
riuri se justifică prin precipitaţiile medii anuale între 870 şi 975 mm pe
metru pătrat, precipitaţii considerate ca mari. Factorii hidro-climatici
amintiţi asigură nu numai debitul constant al apei dar şi o compoziţie specială ce face ca apa să capete o aspr ime (apele izvorăsc din munţi vul• M. Pop, Folclorul tn contemporaneitate, Revista de etnografie şi folclor,
Tomul 16, p. 356.
1
Toate datele provin din lucrarea „Oraşul Negreştl-Oaş ln plină ascensiune, Satu Mare, 1971, publicată sub ausplcHle Comitetului judeţean, pentru cultură şi educaţie soclalist4.
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canici, nu calcaroşi) absolut necesară instalaţiilor tehnice de prelucrare a
linei. Toate aceste vin să justifice într-un fel numărul mare de vîltori,
pive şi mori ce au fost şi mai sînt încă instalate pe cursul acestui rîu.
în afara factorilor hidro-climatici un rol hotărîtor în amplasarea insta'laţiilor tehnice populare pe rîul Tur în limitele localităţii Negreşti a fost
însăşi accesibilitatea. Negreştiul este aşezat pe şoseaua Satu-Mare Sighetul Marmaţiei cu ramificaţii în spre toate satele zonei Ţării Caşului
fiind foarte accesibil pentru fiecare sat precum şi pentru cererile din alte
zone ale ţării, ştiut fiind faptul că vîltorile din Negreşti-Oaş lucrau şi
pentru gubaşii din Satu-Mare, Careii Mari etc. 2 Mai mult decît atît, studiind porţiunea de rîu pe care sînt amplasate instalaţiile constatăm cu
surprindere că nu depăşeşte circa 4,5-5 km şi este cuprinsă între limitele
localităţii. Prin uliţe şi drumuri laterale amenajate există acces la fiecare
unitate.
Condiţionarea istorică şi

dinamica

dezvoltării localităţii

Prezenţa instalaţiilor

tehnice de pe rîul Tur din localitatea Negreşti
am văzut că a fost condiţionată în mare măsură de factorii hidrogeografici. Dar, ar fi insuficient să avem în vedere numai aceşti indicatori.
O analiză sincronică a fenomenului (efectuată în anul 1972), numai în limitele localităţii Negreşti-Oaş, atestă pe cursul rîului Tur prezenţa a peste
22 diferite instalaţii acţionate hidraulic, fapt care obligă la o investigaţie
diacronică, în trecutul localităţii.
„Aşezare de păstori şi tăietori de pădure", localitatea Negreşti dovedeşte existenţa milenară prin descoperiri arheologice recentea (ne referim
la cetatea dacică situată la circa 4 km de rîul Tur pe terasa piemontană
de la Boineşti, unde s-au găsit obiecte datînd din paleolitic).
In sec. al XIII-lea (la anul 1270, 17 noiembrie) apare prima menţiune
scrisă4 despre o aşezare cu numele Oaş, cuvînt vechi cu înţelesul de „curătură", despădurire, respective „oaşe" - luminişuri de pădure tăierea
pădurilor în vederea extinderii terenurilor agricole (de altfel una din
ocupaţiile de bază a oşenilor şi în prezent).
Documentele sec. al XIV-lea-XVIII-lea menţionează frecvent Ţara
Caşului ca o zonă cu populaţie numeroasă. !n diplomele maramureşene
Oaş

i Tancred Bănăţeanu, Portul popular
Maramureş, Lăpuş, Casa creaţiei populare,

din regiunea Maramureş, zonele Oaş,
p. 84. Autorul atestă faptul că „marile
centre de gubaşi îşi aveau aici, in trecut, viltorile. Acum circa 50 de ani erau
peste 40 de vlltori pe riul din Negreşti:
- 13 aparţineau gubaşilor din Satu Mare;
- 12 aparţineau gubaşilor din Careli Mari;
7 aparţineau gubaşilor din Matau ţi;
- 10 altor guba.şi şi localnicilor".
3 Studii şi comunicări, Muzeul de istorie Satu Mare, 1969.
4 ~ • • Oraşul Negreşti-Oaş în plină ascensiune, Satu Mare, 1971, p. 6.
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din sec. XIV-lea şi al XV-lea5 localitatea Negreşti este menţionată în legătură cu „Drumul sării" (care făcea legătura între ocnele de sare din
Maramureş prin Negreşti spre locurile Sătmarului).
Incepînd din sec. al XV-lea Negreştiul apare tot mai des în documente trecînd succesiv sub diverse stăpîniri (- 1452 - sub stăpînirea
Huniazilor, 1490 - este încadrat în domeniul Medieşului Aurit, din sec.
al XVI-lea pînă în sec. al XVIII-lea trece consecutiv cînd în stăpînirea
Habsburgilor, cînd a principilor Transilvaniei), iar la începutul sec. al
XIX-lea este amintit ca „cel mai mare sat românesc din Ţara Caşului"°.
La începutul sec. al XIX-lea începe în Negreşti exploatarea apelor
minerale, iar pe cursul rîului Tur vîltorile erau instalate în număr mare7 •
Principalele ocupaţii ale negreştenilor încă din cele mai vechi timpuri
erau creşterea animalelor (a oilor în special), cultivarea cerealelor, a
cînepei, pomăritul precum şi tăiatul lemnelor - butinăritul.
Tradiţia locală explică numele localităţii Negreşti prin faptul că negreştenii purtau gube negre spre deosebire de locuitorii altor localităţi din
zonă, după cum vom vedea mai jos, unde se purtau şi se mai poartă încă
şi astăzi gube albe, sure (gri). De altfel, aceste deosebiri de culoare la portul popular diferenţiază nu numai locuitorii satelor din zona Caş ci şi pe
cei ai satelor din zona limitrofă Maramureş unde oamenii se cunosc între
ei după culoarea sumanelor etc.
Finele sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea atestă documentar
Negreştiul ca un sat românesc cu 567 case răsfirate pe o mare suprafaţă
(putem aprecia că era un sat de tip „răsfirat" - avînd in vedere şi configuraţia actuală) cu o populaţie de 2 725 locuitori. Conform situaţiilor
statistice constatăm o creştere rapMă a populaţiei explicată fie printr-oexplozie demografică, fie prin pătrunderea industrializării, care in special
în perioada de după cel de al doilea război mondial a luat un mare avînt,
fapt ce a dus ca în anul 1964 localitatea să fie declarată oraş. Un factor hotăritor în pătrunderea elementului urban (întreprinderi, instituţii etc.)
care a atras după sine creşterea populaţiei şi implicit o serie de mutaţii
în structura socială a populaţiei l-a avut raionarea (ca sistem administrativ), Negreştiul - comună reprezentativă a Ţării Caşului - devenind
centru de raion.
Apariţia întreprinderilor industriale,
cooperativizarea agriculturii~
cooperaţia meşteşugărească (puternic dezvoltată) sînt cîteva elemente esenţiale care au făcut să se lichideze pe plan social şi economic ultimele
urme ale structurii arhaice ale localităţii. Foştii săteni ai Negreştiului, n
parte integraţi în societatea industrială în formare, alţii în cooperativele
agricole sau meşteşugăreşti „produc pentru piaţă şi consumă de pe piaţă".
distrugînd total sistemul autarhic care cu certitudine a guvernat comunitatea satuhti tradiţional.
Radu Popa, Cnezatul Marei, Muzeul judeţean Maramureş, 1969, p. 12.
e • • • Localităţile judeţului Satu Mare. 1971, p. 42.
7
Informatori (vezi anexa nr. 4 din prezenta lucrare).
5
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Dez\'oltarea economică a localităţii a atras după sine şi profunde transsociale, astfel în anul 1965 numărul salariaţilor ocupaţi în ramurile industriale a fost de 697 din care 610 muncitori (aproximativ 76
de salariaţi la 1 OOO de locuitori). In sistemul cooperaţiei meşteşugăreşti
erau prinşi peste 150 de angajaţi. Dinamica dezvoltării industriale a făcut
ca în anul 1970 tot al treilea locuitor al Negreşti ului să fie încadrat în
producţie. Din situaţia de mai jos ne putem face o imagine asupra ritmului
de dezvoltare a industriei, factor hotărîtor în procesul de urbanizare şi
care şi-a lăsat o amprentă hotărîtoare asupra structurii economice şi sociale
a populaţiei.
formări

.crt.
1
2
3
4

Anul

Unitatea

tn!iinţărli

Intreprinderea „Oşana"
Coop. meşteşugărească
„Prestarea"
Intreprinderea de in şi ctncpă
Intreprinderea de gosp, orăşenească

Num ăr

anul 1965

de

salariaţi

anuJ 1970

1951
1959

574
220

760
327

1968
1969

-

-

763
122

Această rapidă dezvoltare economică industrială a atras după sine cuprinderea unui număr din ce în ce mai mare de muncitori din domeniul
agriculturii şi al altor ocupaţii tradiţionale ale negreştenilor eliberaţi din
agricultură în urma cooperativizării acesteia cooperativizarea presupunînd mecanizare deci implicit eliberare de forţă de muncă umană.
Tot acest indicator - dezvoltarea economică industrială - a facilitat şi creşterea rapidă a populaţiei localităţii, astfel:

Anul

Populaţia

ţiile

1910

1930

1056

4 217

4 2!10

7 348

1000

9 311

1970

10137

Această investigaţie de ordin sociologic ne permite să stabilim direcde evoluţie şi ritmul alert de transformări al localităţilor rurale cu

tendinţe de urbanizare şi implicit
asupra satului tradiţional.

consecinţele

fenomenului de urbanizare

Privire sincronică şi diacronlcli nsupra instalaţiilor
tehnice populare din Iocalitaten Negreşti-Oaş
Investigaţia făcută în vara anului 1972 privitor la instalaţiile tehnice
populare de pe rîul Tur în limitele localităţii Negreşti-Oaş a dus la rezultate apr oape surprinzătoare. Astfel, pe o porţiune de 4,5-5 km a rîului
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Tur, care desparte localitatea Negreşti în două existau 4 mori cu roată
(din care în funcţiune doar una singură), 3 instalaţii complexe
pentru prelucrarea linei (care includ maşini de scărmănat, maşini de rupt
lina, maşini de tors, maşini de ţesut şi pive cu ciocane orizontale) şi o suită
de 8 vîltori (vezi anexa nr. 1).
Comparînd situaţia actuală cu situaţia instalaţiilor tehnice din anul
1947 (vezi anexa nr. 2) constatăm că o serie de instalaţii şi-au încetat activitatea, altele au dispărut complet. Din cele 9 mori acţionate hidraulic
(din care una sistematică pentru griu şi porumb prevăzută şi cu presă de
ulei) nu a mai rămas în funcţiune decît una. O reducere substanţială a
activităţii vîltorilor (existente 42) a atras după sine dispariţia lor, rămî
nind in funcţiune doar 8. Una din cauzele care a contribuit la dispariţia
viltorilor a fost şi faptul că o parte din acestea aparţineau unor societăţi
din Carei şi Satu-Mare8, dar considerăm că factorul hotărîtor in dispariţia
verticală

s Tancred

Bănăţeanu,

Maramureş, Lăpuş,

Casa

Portul popular din regiunea
populare, p . 84.

creaţiei
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treptată

a lor este însr1 metamorfoza extraordinară a localităţii şi a satelor
din jur, transformările şl mutaţiile profm:de care s-au petrecut şl se mai
petrec încă în viaţa localităţilor rurale. Urbanizarea Negreştiului a atras
după sine consumul tot mai masiv de produse textile de pe piaţă renunţîndu-se treptat la cele tradiţionale. Aceeaşi cauză a dus şi la dispariţia
completă din Negreşti a instalaţiilor tehnice tradiţionale acţionate manual
sau de forţa animală (treic>rMoare, mori, rîşniţe etc.).
Interesant de consemnat este şi faptul că în Negreşti-Oaş localitate
cu condiţii foarte favorabile pentru instalaţiile tehnice acţionate hidraulic
a existat şi o moară de vînt (aproximativ acum 45-50 de ani) 9•
In ancheta statistică efectuată de Muzeul Brukenthal1° in anul 1967
în legătură cu reţeaua de instalaţii tehnice populare acţionate de apă pentru subbazinul rîului Tur sînt atestate în total 89 i nstalaţii, din care: mori
cu roată verticală 68, uleiniţc minate de apă 2, pive 11, darace 1, gatere 1
şi alte diverse instalaţii 6. Pentru localitatea N egreşti-Oaş se menţionează
9 morl cu roată Vl"rticală, 6 pive şi două maşini de scărmînat şi filat lina.
O altă lucrare recentă 11 cu caracter monografic asupra localităţilor judeţului Satu-Mare (care include şi satele din Ţara Oaşului) atestă pentru
această zonă 27 mori, 4 pive, 64 cazane pentru fiert ţuica, 8 gatere şi 3
darace (vezi anexa nr. 3). Chiar dacă unele date sînt contradictorii în privinţa numărului de instalaţii şi a felului lor, un lucru se reliefează cu pregnanţă, şi anume existenţa incă în satele Ţării Oaşului a acestor instalaţii
precum şi tendinţa treptată de încadrare a lor în conjunctura actuală a
satului contemporan. Fie o adaptare la noile condiţii (modernizarea lor,
integrarea în sistemul cooperatist etc.), fie dispariţia treptată în funcţi e
de motivarea actuală a existenţei lor, cererea actuală.
Analizînd datele din anexa nr. 3 unde sint prezentate instalaţiile tehnice din satele Ţării Oaşului precum şi datele furnizate de ancheta statistică făcută de Muzeul Brukenthal în anul 1967 in acest domeniu constatăm un număr insuficient sau chlar absenţa totală a instalaţiilor .p entru
prelucrarea textilelor (una singură în satul Moişeni), fapt pentru care se
justifică, într-un fel, prezenţa lor în mare număr în localitatea Negreşti localitate care poate fi considerată specializată în acest domeniu şi care
lucrează şi pentru satisfacerea necesităţilor din satele zonei- după specificul fiecărui sat în parte, aşa cum vom vedea in continuare.
Am arătat mai sus care au fost condiţiile mai importante care au facilitat gruparea instalaţiilor tehnice de pe rîul Tur în incinta localităţii
Informatori - Halâsz (vezi anexa nr. 4 din prezenta lucrare).
Cornel lrimie, Anchetă statistică in legătură cu reţeaua de instalaţii tehnice populare acţionate de apă pe teritoriul României, ln Clbinium, 1967/1968,
9

10

p. 462.
11 •

•

32 - StuClil

•

Localităţile judeţului

şl comunicări,

Satu Mare, Satu Mare, 1971.

V-VI.
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Negreşti-Oaş. Din datele prezentate mai sus precum şi din anexe reiese
în mod evident situaţia actuală a acestor instalaţii. Pentru a avea o perspectivă viitoare asupra acestei laturi a culturii populare materiale se impune o analiză amănunţită a situaţiei prezente.
Din anexa nr. 1 ne dăm seama de situaţia existentă, dar simpla atestare a acestora nu ne poate oferi o proiectare în viitor (nici măcar în cel
apropiat). De aceea am găsit de cuviinţă să procedăm la o analiză mai
profundă a fenomenului prezent. Pentru aceasta am recurs la chestionarea
amănunţită a patru informatori (vezi anexa nr. 4), proprietari sau foşti
proprietari ai principalelor instalaţii tehnice existente pe rîul Tur în Negreşti-Oaş.

Astfel, un prim grupaj 12 de instalaţii tehnice pe cursul superior al
Turului il formează o piuă cu patru ciocane (două cîte două) cu sistem
orizontal. In sala ciocanelor, la etaj, este instalată maşina de rupt lina „lup", iar încăperea alăturată este destinată maşinii de scălmînat lina.
!ntregul sistem este acţionat hidraulic printr-un angrenaj de roţi şi axe
acţionate prin curele de transmisie. Fiecare instalaţie poate să lucreze în
mod izolat sau concomitent. De acelaşi grupaj aparţin şi trei vîltori (moş
tenire de la tatăl proprietarului (vezi anexa nr. 4).
Interesant de consemnat este faptul că aceste unităţi (instalaţii sau
grupuri de instalaţii) lucrează fiecare pentru clienţi din anumite sate ale
zonei. Astfel, instalaţiile de care ne ocupăm (grupajul aparţinînd lui Ion
Rogojan) lucrează numai pentru beneficiari din satele Negreşti, Tur, Certeze, Moişeni, Bicsad, Racşa şi Cămârzana. Lucrările ce se execută sint:
ruptul şi dărăcitul linii (pentru aceste operaţiuni are beneficiari şi din sate
din zona Careiului şî Sătmarului), bătutul şi îngroşatul pănurei pentru
sumane şi cioareci. Perioada de lucru intens este sfîrşitul toamnei (septembrie şi octombrie) şi lunile de iarnă (noiembrie, decembrie); se lucrează
pînă la începutul lunii mai. !n restul anului instalaţiile sint oprite şi sigilate de către organele D.C.A. (aceasta pentru ca producătorii de lină să-şi
poată preda cotele de lină angajate statului). Din informaţiile culese privitor la randamentul instalaţiilor am înregistrat circa 150-160 de beneficiari cu aproximativ 6 500-7 500 kg lină (ţurcană) pentru prelucrat şi
aproximativ 2 800-3 200 m.1. pănură' (albă pentru cioareci sau neagră pentru sumane) pentru îngroşat la piuă (anual). Vîltorile lucrează în tot timpul anului, în special pentru îngroşat cerge şi pentru spălat textile de casă
(pentru care nu se percep taxe). Beneficiarii sînt în general aceiaşi, iar
anual se mai adaugă 10-15. S-ar putea conchide că fenomenul este în
creştere. Trebuie însă să menţionăm că în concurenţa care s-a instituit cu
celelalte grupaje de instalaţii tehnice care lucrează în sectorul cooperatist,
12

Informator

şi

proprietar Ion Rogojan (vezi anexa nr. 4 din prezenta lu-

crare).
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acesta (Ion Rogojan), cu eforturi disperate încearcă să-şi menţină şiimbo
clientela. Dar, din discuţiile purtate am constatat că în curind
va adera şi el la sistemul cooperatist care-i oferă posibilităţi de modernizare, „muncă mai uşoară şi ciştig mai bun".
Rezultă că această formă (cooperatistă) este o modalitate certă de
menţinere în continuare în funcţiune a acestor tehnici şi industrii tradigăţească

ţionale.

Al doilea grupaj 13 ce ni-l propunem spre analiză este mult mai complex şi cu un randament mult mai mare. Facem menţiunea că este integrat
în cadrul cooperaţiei meşteşugăreşti (de circa 6 ani).
Instalaţiile sînt formate din:
- piuă cu 4 ciocane (sistem orizontal);
- maşină de tors lina cu patru fuse;
- maşină de dărăcit lina;
- „lup" de „zdrămat" (rupt) lina,
toate acţionate hidraulic. Sint instalate pe canale deviate de la rîul Tur
(de altfel toate instalaţiile analizate - vezi harta în această privinţă).
canale construite cu aprox. 175-180 ani în urmă. Complexul mai cuprinde
2 războaie de ţesut pănura şi un urzoi care sint acţionate manual.
Perioada optimă de lucru este în luna septembrie pînă la finele lunii
decembrie. In general, se lucrează pînă în luna aprilie cînd, după cum am
arătat mai sus, maşinile se sigilează de către organele D.C.A. pentru predarea cotelor de lină. Fenomenul se pare nejustificat gindindu-ne că este
o unitate cooperatistă. Totuşi în lunile de vară, spre deosebire de primul
grupaj de instalaţii, acesta lucrează gube - meşterii fiind speciali2aţi în
acest produs.
Beneficiarii sînt din satele; Bicsad, Moişeni, Trip, Boineşti, Târşolţ,
Cămârzana, Călineşti, Lechinţa, Racşa, Turţ şi Gherţa Mică.

Avînd

instalaţii

complexe

şi

produsele sînt mai diversificate. Se exela produsul finit

cută toate operaţiunile: de la lina brută, nespălată pînă
- pănura pentru cioareci, uioşe, laibăre şi sumane.

Deoarece piesele de port popular în satele din zona Ţării Caşului sint
diferite ca culoare etc. şi produsele vor fi diferenţiate, astfel:
- pănură albă pentru cioareci (pentru toate satele enumerate mai
sus - culoarea cioarecilor nu diferă de la sat la sat);
- pănură neagră pentru uioşe, laibăre şi sumane (pentru satele: Bicsad, Târşolţ, Boin eşti , Racşa, Moişeni, Trip);
- pănură sură (gri) - numai pentru corn. Cămârzana;
- gube albe (pentru satele: Rac.şa, Cămârzana, Călineşti, Lechinţa);
- gube sure („albastre") - numai pentru Târşolţ;
- cergi cu bd'iţe.
18

Informator Halasz

Ştefan

(vezi anexa nr. 4 din lucrare).
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Randamentul este relativ bun. Anual acest complex de instalaţii satisface între 420-460 de comenzi, prelucrînd aproximativ 30 000-40 OOO
kg lină brută, executînd toate operaţiile pînă la produsl finit - pănura
(aproximativ 3 200-3 800 m.l.). 1n perioada de vară, pentru a nu înceta
activitatea, execută între 26-30 de gube (de altfel iniţial toată familia
făcea gube, aceasta fiind meseria de bază care s-a transmis din tată în
fiu).
Consultînd registrele de comenzi am constatat că cerinţa în general,
an de an este tot mai mare (în scădere fiind doar pănura albă pentru cioareci, care treptat, treptat ies din uz fiind inlocuiţi cu pantalonii). Fenomenul de creştere a activităţii se explică şi prin renunţarea treptată (din ce
în ce mai rapidă) la confecţionarea individuală a textilelor de casă şi producţia de serie care este mult mai avantajoasă şi ca preţ, şi din punct
de vedere al calităţii mergîndu-se an de an pe o specializare tot mai ridicată a meşteşugarilor. Creşterea producţiei este şi rezultatul aderării la
sistemul cooperatist care a facilitat meşterului o ruversificare a produselor
precum şi modernizarea instalaţiilor. Este de remarcat receptivitatea deosebită a acestuia la tot ce este nou (ne referim în primul rînd la faptul că
a intuit rapid avantajele cooperativizării şi s-a integrat cu multă uşurinţă
şi abilitate).
Complexul următor14 (al lui Gheorghe Berinde) este amplasat în aval
de celelalte în imediata lor apropiere (tot pe un canal deviat din rîul Tur).
Cuprinde următoarele instalaţii:
- piuă cu două ciocane (verticale);
- maşină de dărăcit lina;
- maşină de filat (tors) lina;
- maşină de rupt lina ,brută - destrămător - „lup";
- maşină de bobinat firul (ghemele pentru urzit);
- urzoi şi război de ţesut - acţionate manual.
Şi acest complex aparţine de cîţiva ani cooperaţiei meşt~şugăreşti.
Perioada de lucru este aceeaşi. Din luna aprilie pînă în luna septembrie, cînd se dă drumul instalaţiilor acţionate de apă, meşterul lucrează
numai gube fiind specializat in confecţionarea acestora - este cunoscut ca
meşter „gubaş". Şi în acest complex se execută toate operaţiunile, de la
materia primă lina, pînă la produsul finit pănura, respectiv guba. Spre
deosebire de ceilalţi care lucrează numai pentru anumite sate ale zonei,
meşterul Berinde are beneficiari din toate satele Ţării Oaşului.
Produce anual:
- pănură albă pentru cioareci;
- pănură sură pentru uioşe;
- gube, albe, sure, negre (circa 45-50 buc. anual).
14

Informator Gh. Berinde (vezi anexa nr. 4 din lucrare).
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an de an, ajungînd ca în ultima pecomenzilor şi a
sus.
Ultima instalaţie tehnică pentru prelucrarea textilelor de pe cursul
riului Tur (în incinta localităţii Negreşti-Oaş), care a stat în atenţia noastră este cea a lui Petre Sas 15 . Spre deosebire de ceilalţi meşteşugari care,
după cum am văzut, beneficiau de instalaţii complexe cc permiteau executarea mai multor operaţiuni (de la materia primă pină la produsul finit),
aici funcţionează doar o piuă cu patru ciocane orizontale. Prelucrează doar
pănură (albă, neagră, sură) numai pentru beneficiari din localitatea Negreşti. Perioada de lucru este aceeaşi: 1 octombrie-I aprilie. Anual execută între 115-125 de comenzi prelucrînd 2 300-2 500 m.l. de pănură.
Deoarece Negreştiul trece rapid prin faza de urbanizare numărul comenzilor este în scădere, tendinţa de reducere treptată a activităţii fiind
evidentă (cf. caietului de comenzi pe ani). Meşterul explică această situaţie prin „schimbarea portului".
Numărul

beneficiarilor

creşte

rioadă să execute 212-220 de comenzi anual. Creşterea
producţiei se justifică prin aceleaşi motive şi cauze ca mai

Justificind prezenţa instalaţiilor tehnice din localitatea Negreşti-Oaş
prin analiza factorilor fizico-geografici, istorici, socio-economici, prezentarea lor în perspectivă diacronică şi analiza sincronică ne permit cîteva
concluzii privitor la modurile de integrare sau de dezintegrare în viaţa
modernă,

ne

oferă

o

perspectivă

de viitor a acestora.

Mutaţiile

extraordinare pe plan social şi economic din viaţa satelor
noastre au dizolvat structura arhaică a acestora, au dus la dispariţia caracterului autarhic al satului tradiţional. Societatea rurală este pe cale de a
deveni integral societate de consum. Ţăranii nu mai produc înmicrocelula
familială elemente materiale esenţiale ale existenţei hrană - îmbrăcă
minte, ci şi le procură de pe piaţă. In speţă, preferă contra materiei prime
(lina) sau, din ce în ce mai des, contra bani, produsul finit - pănura (lucrată integral de meşteşugarii specializaţi din Negreşti), pe care nu şi-o
transformă singuri în piese de îmbrăcăminte ci recurg tot la meşteri specializaţi croitorii satului (particulari sau integraţi in sistemul cooperatist). Fenomenul este specific pentru satele din Ţara Oaşului, dar este
pe cale de generalizare şi în alte zone etnografice1G.
Toate aceste transformări profunde pe care le trăiesc satele noastre
(în speţă satele Ţării Oaşului) fac ca industriile ţărăneşti să sufere o centralizare teritorială, ba mai mult, o largă diversificare tipologică cu tendinţe treptate de specializare strictă .
Informator şi proprietar P. Sas (vezi anexa nr. 4 din prezenta lucrare).
Mihai Dăncuş, Sumanul Bărbătesc din satele de pe văile !zel, Marei şi
Vişeului clemente in dispariţie şi tendinţe novatoare, - Comunicare prezentată la cea de a VI-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a muzeelor, Bucureşti, 1970.
15

19
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Elementele noi care au pătruns şi pătrund în viaţa satului se integrearapid şi armonios, societatea rurală manifestînd maleabilitate şi receptivitate.
Din analiza sincronică a faptelor prezentate mai sus putem conchide
că prezenţa instalaţiilor tehnice analizate este direct condiţionată de prezenţa portului popular tradiţional. Ori, mutaţiile şi în această privinţă îşi
spun cuvîntul. Acolo unde acesta a dispărut au dispărut şi instalaţiile tehnice fiind nejustificată prezenţa lor. ln zonele folclorice şi etnografice puternice, cum este şi Ţara Oaşului, portul popular încă se mai păstrează
bine, dar tendinţele de dispariţie îşi fac şi aici prezenţa (noul oraş
Negreşti vezi mai sus).
Perioada pragului de tr ecer e spr e societatea de consum păstrează elementele de cultură populară materială, iar cooperaţia meşteşugărească şi
artizanatul oferă posibilităţi de adaptare a micilor industrii ţărăneşti pentru un viitor apr opiat.
ză
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4
• • • Localităţile judeţului Satu Mare, 1971, Satu Mare.
5 • • • Oraşul Negreşti-Oaş in plină ascensiune, Satu Mare, 1971.

Anexa nr. 1

Situaţia instalaţiilor

I.

Instalaţii

1)

tehnice

Mori hidraulice cu

2) Pive pentru
3) Pive pentru
4)

acţionate

Maşini

de

pănură
pănură

tehni ce ţărAneştl din localitatea
la 30 august 1972

Negreş1i-Oaş

hidraulic pe riul Tur
verticalii . . .

4 buc.

cu ciocane orizontale

3 buc.

cu ciocane verticale

1 buc.

roată

dărăclt acţionate

hidraulic

.
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5)

Maşini

de tors

acţionate

hidraulic

2 buc.

6) Maşini de rupt lina acţionate hidraulic

3 buc.

7) Maşinl

2 buc.

de bobinat firul

acţionate

hidraulic

8) Viltori

II.

8 buc.

InstalaţU acţionate

1)

electro-mecanic

Circulare

1 buc.

2) Joagăre

2 buc.

3) Uleiniţe

1 buc.

Anexa nr . 2

Situaţia instalaţiilor

tehnice
pînă

I.

Instala ţii

ţlirlineş ti

din localitatea
în anul 1947

Negre.c; ti-Oaş

tehnice pe riul Tur

1)

Mori hidraulice cu

2)

Moară sistematică

roată verticală

pentru grlu

. . . . . . . . . . . . .

şi mălai prevllzută şi

cu

ulei
3)

tehnice

42 buc.

ţuica

acţionate

3 buc.

mecanic
1 buc.

Joagăre

2 bua

Instalaţii

tehnice

1) Moară

IV.

4 buc.

1) Uleiniţă

2)

III.

pănură

. . . .

5) Cazane pentru fiert
Instalaţii

8 buc.

de
1 buc.

Piue cu ciocane pentru

4) Vlltori

II.

presă

Instalaţii

acţionate

de vint

tehnice

de

forţa

vlntului

.

acţionate

1 buc.

de

forţa animală

1) 'l'relerătoare

8 bu c.

2) Mori

2 buc.
Notl1

Datele de mai s us s-au obţinut de
la informatori. (Vezi lista de informatori).
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Anexa nr. 3
Situaţia instalaţiilor

tehnice ţărăneşti din comunele zonei
la 1 iulie 1970*
Felul

Comuna şi
satele ce-1
apar\,1n

Nr.

crt.

1
2

3

Batarci
- Comlăuşa
- Tămăşenl
Bicsad
- Bolneşti
- Trip

6
7

8

9

10
11

Lechinţa
Păşunea
Cămârzana

Certeze
- Huta-Certeze
- Moişeni

4

-

-

6 887

2

-

5

-

-

4 466
3101

2
1

-

8

1

4

-

-

Valea Albll
Riul Tur

5 018
2 540

7
l

-

1

4
6

-

-

-

Riul Tur

6 876

2

-

1

l

-

7 699

2

-

2

2

-

s 986

1

-

5

l

-

2 932

1

-

6

1

-

G390

1

-

12

-

-

4 798

1

2

-

3 210

1

-

1

-

-

10403

4

3

4

1

s

Riurile
Tur şi
Taina

13

14

Negreşti

lcazanelGArerctloarace

Riurile
Talna, Tur
şi

Valea

Racşel

Riul

Tarna
Valea
Lechincloara
Pirîul Măteasa

Turţ

- Gherţa Mare
- Turţ-B!'!i
Turulung
- Drăguşeni
- Turulung-Vii
Vama

12

-

I~~

şi

Livada
- Dumbrava
- Adrian
- Livada Mică
Oraşu Nou
- Prilog
- Prilog-Vii
- Remetea-Oaş
- Oraşu Nou-Vii
Tarna Mare
- Bocicllu
- Valea Seacă
- Văgaş
Aliceni

1

Valea Rea

Gherţa Mică

-

4 039

Bicsad

Mare

TArşolţ

Mori

Riul

Coca

instalaţlllor

Popula11a
comunei

Valea
Batarci

Călineşti

4
5

Valea sau
rtul ce strAbate comuna

Oaş

Riul Tur
V. Iegherului
Talna Mare
Talna Mică

-Luna
-

Tur

Rîul Tur

• Datele sint extrase din lucrarea

„Localităţile judeţului

Mare, 197L
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Satu-Mare", Satu-

Anexa nr. 4

Lista lnformatorllo1·
1. Ioan Rogojan,

ţăran,

proprietarului 2. Halasz

Ştefan,

43 ani, fără şcoaHI - vUtorile sint moştenire de la tatăl
Mihai Rogojan decedat în anul 1959 la virsta de 70 ani

49 ani, 6 clase elementare,

Negreşti-Oaş.

3. Gheorghe Berinde, 63 ani, 4 clase elementare,

Negreşti-Oaş.

4. Petre Sas,

\ăran, 48 ani, 7 clase elementare. Originar este din
lucrează la Negreşti-Oaş particular in moara fratelui său

20 ani).
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satul Certeze;
(condamnat la
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Fig. 1. Viitoarea lui Ion Hogojan.

Fig. 2. Viitoarea lui Ioan Rogojan.
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Fig. 3. VUtoarea lui Augustin Hotca.

Fig. 4. Viltoarea lui Halasz Ştefan.

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 5. Viitoarea lui Gheorghe Berinde.

Fig. 6. Vlltoarea lui Petre Sas.
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Fig. 7. VHtoarea

Fig. 8. Vlltoarea

văd.

Bud

văduvei

(acoperită

de

Bu<l.

ghiaţă

dar în
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funcţiune).

20

510

Fig. 9.

Piuă

cu patru ciocane (Halasz

Ştefan).

Fig. 10. Cerge scoase de la viitoare şi puse la uscat
(la vîltoarea lui Bud).
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Fig. 11. Riul ,·Utorilor

şi

piua cu patru ciocane a lUi Rogojan.

Fig. 12. Mt?!;>terul Rogojan introducind

pănura
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in

piuă.
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J

Fig. 13. Meşterul Halasz Ştefan şi piua (m prim
plan roata).

Fig. 14. Ţesutul pănurii (complex.ul lla-

lasz

Ştefan).
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Fig. 15. Moara lui Sas (riul morii).

Fig. 16. Sistemul de protejare a roţii
împotriva îngheţului (la piua lui Halasz
Ştefan).

33 - Studll

şi

comunlclrl. V-VI.
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Fig. 17.

Pănură neagră prelucrată
pusă

la uscat.

Fig. 18. Piua lui Petre Sas.
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în

piuă

25
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Fig. 19. Intlnsul

pănurii

prelucrate pentu uscat (Ion Rogojan).

Fig. 20. VUtoritul iarna.
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21>

·· - - - Berinde

Fig. 21.

Meşterul

inlăturînd ghiaţa
ţiune al apei.
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de la sistemul de aduc-
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Fig. 22. Viltoritul iarna.

Fig. 23. Cergc

spălatl:

la 'iltoarC'.
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SZATMAR VIDEKI
NEPI G YERMEKJATtKOK
(Jocuri populare sătmărene pentru copii)
B URA LASZLO

Muvelodesti.nk ătalakulăsa a nepkolteszet minden agat, igy a nep1
jatekkincset is erinti. Szemtanui vagyunk, hogyan alakul cit (foleg) a falusi fiatalsag szorakozasa. Alig ket-hârom evtizede a gyermekek es a
tizenevesek, az ifjak is, sot gyakran a fiatal hazasok is munkaszilneti napjaik, linnepnapjaik delutanjait a falu jatekterein t<:Htottek, egylitt jatszottak a flives pâzsiton, nagyobb utcai tersegeken. A mezi, majd a televizi6
fokozatosan csokkentette a kozos jatekot. Ma mâr tobbnyire csak az iskolak udvarăn jâtszanak, fokent a kiscbbek. A kozvetlenlil, szabadon hagyomanyoz6d6 nepi jâtekorokseg helyet iskolaban tanu1t jătekok, iskolai eredetG fejtor6k veszik ât.
· - Tapasztalatunk az, hogy azert meg ma is, megyenk minden falujaban
meg j6 nehany nepi jâtck el a gyermekek koreben, nemelyik teljes formâjâban, sok csak toredekesen. A ma meg fellelheto nepi gyermekjâtekanyag
osszegyujteset, rendszerezeset, kozleset szaktudomânyos, tehat neprajzi
szempontok is, de nevelesi szempontok is indokoljak. Neprajzi szempontb61 gyermekeink jâtekal falvaink szellemi arculatanak egyik vonâsât kepezik. Ez indokolja szaktudomânyos szâmbaveteHiket. Ezek a gyermekjatekok egyes motivumalkban nagyon gyakran regi muvelodesi hagyomanyokat, szokâsokat oriznek, ugyanis a gyermek jatekaiban mindig a felnotteket utanozta, elleste mindennapi eletliknek killonfele mozzanatait,
szokâsait, szertartâsait, aztân osszerakta, eljătszotta 6ket a maga szintjen.
NevelO jellegtik viszont a jâtekhoz szukseges tigyesseg, ero, olykor
muveszi hajlamok kibontakoztatâsaban rejlik, de nem elhanyagolhat6
szempont az onkentes fegyelem kialakitâsaban betoltOtt fontos szerepi.ik,
s az akaratero, az onbizalom, a cselekvokeszseg, valamint a kcdelyvilâg
·
kedvezo alak-ulasăra vonatkoz6 j6tekony hatâsuk sem.
Ha tehat osszcgyujtjtik, megmentji..ik a gycrmeklclckhez kozel ăll6
jâtekokat, izleses, kicsiszol6dott, tartalmâban, formăjâban szep, tokeletes
alkotâsok,a t juttatunk vissza hozzâjuk, âltaluk a szii!OfOld, 'a haza, az anyanyelv szeretetet tâplăljuk gyermekeinkben.
A Szatmâr megyeben osszegyujtOtt jatekok - s ez tcrmeszetcs feltlinoen hasonlftanak az orszâg mas reszein ismert, jatszott gyermekjâtekokhoz, de sohasem teljesen egyezok. Klilonbseg eszlclheto, figyelheto
meg a megye egymâshoz kozeli kistâjainak jâtekaiban is. Maskepp neve-
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zik, mas-mas motivumokkal tarkitva jâtsszak ugyanart a jâtekot a kUlonbOzo kistajak falvaiban, peldâul A vasujvarosban es Bogdândon, Kaplonyban, Nagypelesken vagy Belteken. A legtobb nepi gyermekjâtekban a
helyi jelleg mellett olyan alapmotivumok is follelhet6k, amelyek a fOldkerekseg kiilonfele helyein - gyakorta minden pontjân - fellelhetok,
kovetkezeskepp e jâtekok nemzetkozi kapcsoatair61 tan(1skodnak.
A szatmări tajak gyermckjdtekai - akar hasonloak mâs tajakeihoz,
akar e videk termekei - sajatos szinezettel tarkitjak az oket egysegbe
fog6, tortenelmileg kialakult nagyobb fOldrajzi-neprajzi tajegyseg gyermekjatek-anyagât, kovetkezcskepp osszegytijtesi.ik es feldolgozâsuk az emlitett neprajzi es neveloi szcmpontok alapjân mind a kistâjak vonatkozăsâ
ban, mind a nagyobb tâj tâvlataban egyarânt szi.ikseges.
EIO gyermekjâtekaink kozott szamos ujabb keletu, olykor csak ujabban m6dositott, fokent a vârosi eletkorillmenyekhez igazod6 gyermekjâtek is talâlhat6. Ezeket is ossze kell gytijtenunk es fel kell dolgoznunk.
Nero vâllalkozhatunk arra, hogy egyetlen tanulrnanyban az eltero jellegzetessegt'.i, sokfele gyermekjatekot mind bemutassuk. Az osszegy(ijtott
gyermekjâtekokb61 kivalogattuk azokat, amelyek szabadban jâtszott tăr
sas, csoportos jatekok, mindegyikuk sok mozgâst igenycl, ezert kedvelik
6ket a gyermekek.
Ezen a jatekcsoporton kivi.il bemutatunk meg egy, az alfoldi tâjak
jellegzetessegenek erzett jatekot is.
A jâtekok leirâsaban âltalâban a kovetkez0 sorrendet kovetti.ik: A
jâtek neve, a gyiljtes helye, ideje, az adatkozlO neve. Ezt koveti a jâtekra
alkalmas hely es a jatekhoz szilkseges szerek megnevezese, leirâsa, m ajd
a jâtekter kije!Olesenek, megszervezesenek m6dja, illetoleg a jâtek menetenek a leirâsa. Vegill, amennyiben mas kutat6ponton ugyanazt a jâtekot
mâskent jâtsszâk, utalunk a megnevezesek vagy a jatekmozzanatok ki.ilon bozosegere.

1. Kocazâs
Bogdănd,

1975. Nagy Elek, 17 eves.

10-15 eves fillk tavaszi jâteka. A jatekot sima terilleten, udvaron
jatsszâk.
Jatekszerek: a koca (rossz konzerves doboz) es 5 darab (meternyi,
masfelmeternyi) bunkt5sbot.
A jatekot mindig 5 fitt jatssza. A jâtekter kozepen, 2-2,5 meter atmeroju kor kerilleten egymast.61 egyenlO tavolsagban a foldbe 4 lyukat
vajnak, a kor kozeppontjâban pedig a szelsoknel valamivel nagyobbat.
Mindegyik jâtekos 6rz6je egy-egy lyuknak, a kozepso lyuk a kondase.
Az orzok feladata: akadâlyozzâk meg, hogy a kondas a koron kiviilŢol a
kozepso lyukba terelje a kocat.
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A jâtekosok mcgegyezessel vagy sorsolâssal eldontik, hogy ki lesz
el6szor kondcis. Ezutân az orzok elhelyezkednek, botjukat az orzott lyukban tartjak. A kondâs viszont par meter tâvolsăgb61 elindulva botjâval a
kor kozepen levo lyuk fele tereli a kocât. Az orzok ezt ugy akadâlyozhatjak meg, hogy botjukkal eliitik a kocat. Ez azonban azt eredmenyezi, hogy
orizetlenill marad a lyukjuk. A fiirge kondâs viszont ilyenkor botjâval elfoglalhatja az orizetleni.il maradt lyukat. Ilyen csetben 6 valik 6rz6vc, az
iigyetlen or:zO pedig kondâs lesz.
Ha a kondâsnak sikerill az orzoket kijâtszva a kozepso lyukba terelnie a kocât, uj kondâst vâlasztanak az i.igyetlen orzok koziil. Az uj kondas elOlrol kezdi a koca tereleset.
I.A.) Avasujvarosban dis z n 6 s vagy k o n dci s a jătek neve (Kal16s J6zsef, 17 eves, 1975.). Itt legkevescbb 5, de olykor 10 jâtekos is jâtssza,
a kor kerillete ilyenkor nagyobb.
A jâtekosok a kondâst a kovetkezokepp vâlasztjâk ki: valamennyien
a kor kozepen levo lyuk kore âllnak, kiâltâssal jelt adnak, mire mindegyik
a lyukakhoz szalad. Akinek nem jut, az lesz a kondâs. A malac vagy konzerves doboz vagy rossz labda.

2. Csokolta
Avasujvăros,

1975. Kall6s J6zsef, 16 eves.

Labdajâtek, leginkâbb 9-15 evesek jâtsszâk udvarokon.
Jâtekeszkoz: teniszlabda nagysâgu vagy ennel valamivel nagyobb
labda.

A jatekosok - G-10 gyermek szokta jâtszani - kijelOlnek egy 1015 meternyire lev0 celt (fât, falat, keritest), amelyhez a fut6knak el kell
crnie.
A jâtek a dob6 kivâlasztasâval kezdodik. Tetszes szerinti mond6kâval
kiszâmoljâk.
A jâtek menete: A jâtekosok sora allnak, toliik 1-2 meter tavolsâgra
âll a dob6. A dob6 feldobja a levegobe a labdât, ugyanabban a pillanatban a sorb61 az elso jâtekos a kijelolt cel fele szalad. A dob6 a leveg6b61
visszahull6 labdât el kell hogy kapja, majd el kell talâlnia a labdâval a
cel fele fut6 jatekost. Az eltalâlt jâtekos a tovâbbiakban a dob6t segiti, o
hozza vissza az elrepiilt labdat, illet6leg o is celozhat, dobhat.
Ha a dob6 labdâja nem talâlt es a fut6 elerte a kituzott celt, azt megerintve visszaszalad(hat) a sorhoz, beall(hat) ismet a sor vegere.
Amennyiben a dobo mindegyik jatekost, vagy a tobbsegi.iket cltalalta, cserelnek, a dobo beâll a sorba, az elsonek eltalalt jatekos lesz a
dobo. Kesobb erkeză gyermek îs felvalthatja, csak dob6kent lehet a megkezdett jatekba beâllni.
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3. Pittyizes
Bogdând, 1975. Nagy Imre, 17 eves.

Jatszâsâhoz sima teriilet szilkseges. A jatekosok - fiuk es lanyok
egyarant jatszhatjak - ket csoportba sze:rvezodnek.
A jatekhoz kicsi labda szuksegcs.
A jatek megszervezese: Nehăny meternyire kijelolik azt a celpontot,
helyet, amelyhez a fut6knak el kell erniok. Miutăn megegyeztek, hogy
melyik csapat kezdi a jatekot, a kct csapat egymăssal szembe, egymast61
6-8 meter tavolsăgban felall.
A kezdo csapat benn van. E csapat egyik tagja csapata sorât61 korillbeltil egy meternyire âll meg. O kezdi a jâtekot, azaz a labdat a csapat
valam elyik, a sorban all6 jatekosanak dobja. A jătckos elvagja a Zabdat,
azaz a mâsik csoport iranyâba dobja. Ugy igyekszik elvdgni (dobni), hogy
a labda a măsik csapat kozeleben a fOldre essen, valam elyik ellenfel nehogy elkapja ropteben. Amig az eldobott labda repUl, a jâtekosnak el kell
szaladnia a kije!Olt celhoz, illetoleg onnet vissza csapatahoz, a sor vegere.
A masik csapat, amelyik kinn van igyekszik minei gyorsabban megszerezni a labdât, s a megszerzett labdâval megpr6bălja eltalălni a szalad6 ellenfelet.
Ha az elvagott labdât ropteben elkapjâk, vagy pedig a szalad6 jâtekost
eltalâljak a labdăval, azaz lelăvik, a ket csoport helyet cserel.

Az a nyertes csapat, amelyik a jatek vegeztevel tobbszor volt benn.
4. Fclhiv6
Csomakoz, 1979.

Magdăs Măria,

15 eves.

10-15 evesek jâteka, de egy-egy kisebbet is bevesznek a jatckba.
Barmilyen jatekterilleten jatszhat6.

A jătek menete: A labda az egyik, kiszâmolâssal vagy sorshuzassal kijelolt jătekos kezeben van. A jatekos feldobja a labdat a levegobe, kozben
ezt mondja: Felhivom, felhivom ...-t!
A megnevezett jâtekosnak meg kell szereznie a labdât. Igyekeznie
kell, hogy lchetolcg a levcgobol elkapja, de (esetleges) roldre pattanta utăn
is mielObb.
Amikor a labda a kezeben van , elkiâltja: stop!
A jatekosoknak ekkor meg kell âllniuk, 6 pedig igyekszik eltalalni
valamelyiket a labdaval. Az eltalălt jatekosnak van egy eve.
Ha a stop! kiâltas utan valamelyik jătekos megmozdult, ugy ez kcll
a dobo helyere alljon, s ncki kell valakit megceloznia, a dob6 kozben elszalad.
Ha a dob6 nem talâlta el a megcelzott jâtekost, akkor neki van egy
eve.
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Tehât vagy a dob6 vagy valamelyik jâtekos hibapontot kap.
Ezutân a jâtek tovâbb folytat6dik, a hibapontot szerzett jâtekos folytatja, feldobja a labdat es megncvcz (felhiv) valakit, akinck mcg kell szereznie a labdat, illetâleg azzal valakit el kell talalnia .
.-E:s valaki ismct hibazik.
A hibapontokat szâmoljak, akinek ot eve lesz, azaz ot hibapontja, azt
„esketik".
A „eskctes" a kovetkezo: a jâtekosok az esketendo jâtekos szâmara
meghataroznak egy szemelyt, a leanynak fitit, a fiunak leânyt.
Az eskctendo - miclott kozolnek vele a szcmely kiletct - megmondja, hogy mit ad az illetonek. Ezutan kozlik vele, hogy kivel „esketik
meg". Az esketessel a hibapontjait eltorli. A jătek folytat6dik.
5. Utovar
Csomakoz, 1979. Magdas

Măria,

15 cves.

12-16 evesek j~1tkka, de kisebbeket is engednek maguk koze. Sima,
homokos helyen jâtsszăk.
Jatekszer: kisebb labda.
A jâtekteren nagyobb, lcgalabb 6X12 m-es teglalap alaku terseget
rajzolnak meg, ez a vâr.
A jâtekter ket alapvonalân kivill hclyezkcxiik el egy-egy jâtekos, a
ket cica, a tobbiek pedlg a jatekter ki.ilonbOzo, tetszcs szerinti pontjain.
A cicaknak a labdâval el kell talâlnia a jâtekteren belUli jatekosokat,
a vârban levo jâtekosok viszont kezzel elkaphatjâk a labdât.
A labdâval megiltott jâtekos kiesik a jâtekb61, el kell hagynia a vărat.
Ha azonban a ropulO labdat elkapta, o Utheti meg (talalhatja el) vele a
cicât. Ha eltalâlja a cicât, j6 pontot szerez, azt mondjâk: van egy eve.
A megfogott labdat kidobhatja ugy is, hogy meg sem kiserli a cica
eltalâlasât, ekkor azonban mondania kell: kiadom.
A jâtekb61 akkor is kiesik, ha ezt elmulasztja kozolni, akkor is, ha
megcelozta, de nem talâlta el a cicât.
A jătekosok tobb j6 pontot is szerezhetnek, ezeket szamoljâk: van
ket eve, Mrom eve stb.
Aki szerzett egy j6 pontot, azt a cicânak mar ketszer kell eltalălnia,
hogy a vârb61 kiilsse, ha ket j6 ponttal rendelkezik, haromszor kell eltalalnia stb.
A jâtek akkor fejezodik be, ha a cicăk a varb61 minden jătekost kiiitottck.
6. Hatarlabda
Bogdănd,

1975. Nagy Elek, 17 eves.

A jătekot fiives helyen, reten jâtsszâk. Altalaban 12-15 eves gyermekek jateka. Rendszerint 15-20 jâtekos is r eszt vesz a jâtekban, igy
iiuk is, lanyok is jâtsszak.
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A jâtekhoz sztikseges eszkoz: labda. Teniszlabda nagysâgu is j6, de
tobbnyire ennel nagyobb labdâval jâtsszâk.
A jâtekter nagysaga tetszes szerinti, a resztvev6k szamât61 ftigg. A
kozosen megallapitott es elfogadott jâtekteret ket egyenlo reszre osztjak,
majd j61 lâthat6an megjelOlik a ket csapat teriiletenek hatârait, szeleit.
A jâtekosokat ket egyenl6 csapatba osztjâk. Az egyik csapat pâlyât
valaszt, a măsik csapat kezdi a jătekot.
A csapatok tagjai tetszestik szerint helyezkedhetnek el sajât palyă
jukon.
A jâtek: a labdăt az ellenfelnek kell dobnl, de ugy, hogy az ne tudja
j61 megfogni, ejtse el. Aki elejti a labdat, azt leU5ttek. Tilos lefutni, azaz
a dobăs elol a palyar61 kilepni. Blintetese: kiallităs, kieses.
Az a csapat gyoz, amelyik hamarabb lelovi, kiăllitja ellenfele jăte
kosait.
Szabaly meg az is, hogy amikor valamelyik csapatb61 măr csak egyetlen jatekos jatszik, ezt a jâtekost hâromszor kell leUmi, tehât csak akkor
esik ki, ha hâromszor ejtette el a labdât. Ez akkor is ervenyes, ha mindket csapat egy-egy jătekossal maradt.
7. Csiirok
Nagypeleske, 1975. Gâbor J6zsef, 16 eves.

A jatekra flives teriilet (legelo, futballpalya, kert) alkalmas. Csapatcsak fiuk jătsszâk, 3-6 tagu csapatokban.
A jatekhoz sztikseges eszko:zOk: csii.rok (3-4 cm ihosszu, 12 cm atmerojti, vegen felgomb vagy kup alakura faragott fahenger), bot (felmeternyi
hosszusâgu iiloeszkoz), 1 meter hosszU, 5-6 om szeles deszka es tegla
KijelOlik a 10-15 meter hosszu jâtekteret, az egyik vegen felâllitjâk
a celt (a teglara lejroszeruen elhelyezik a deszkat.). Megâllapodnak, hogy
melyik csapat ikezdi a jatekot, ez a csapat az uralkod6 csapat, a masik
csapat a szolgcik. A kezd6k fent maradnak a celnal, a szolgăk Zemennek,
a jatekter masik vegen helyezkednek el.
Az egyik szolga a celnal marad, o allitja az uralkod6knak a cstirkot,
azaz elhelyezi a cel deszkajara.
A jatek menete: Az urak a bot segitsegevel egymasutân elii.tik a felăllitott cstirkot. Ennek m6dja: botjukat 1-2 meter (megallapitott) tâvolsagb61 a cel irânyâba hajitjâk, a bot meg kell hogy iisse a cstirkot, amely
az iites hatâsâra a levegobe repili. Termeszetesen a bot is elrepill, de mig
a csurok 10-15 metert is repiilhet, a bot legfe.ljebb nehany metert.
Az eldobott csilrkot a lent levă szolgak igyekeznek miel6bb megszerezni s minei gyorsabban a cstirkot allit6 szolganak visszahajitani.
A cstirkot eliitO jatekos ezalatt az elrepillt bot utan szalad, amellyel
vissza kell ernie a celhoz, s meg kell azt vele erintenie. Ha a szolga el6bb
jătek,
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kapja vissza a cstirkot s o erinti meg leg'hamarabb a celt, a jătekos lesi.Llt.
A lestilt jătekos botjat az allit6 szolga a lâbfejere helyezi es elrugja, az
uralkod6 jcitekos ujra utâna kell hogy szaladjon.
A jâtekos lesiU akkor is, ha i.itese a cstirkot nem repiti el, tehât ha az
utese nem sikeriilt, de akkor is, ha a katy6ra iltott (magasan ivel6) csiirkot a szolgak lekapjak.
Amikor a f ent levo csapat tagjai mind lesilltek, a csapatok megcserclik a helyi.iket. A szolgâk vâlnak urakka, az urak szolgâkkâ.
7.A.) Csiilkozes
Ovari, 1975. Mester Ferenc, 18 eves.

Ovariban sem a jatekosok szâma, sem eletkora nem korlâtozott. Felnottek is jâtsszâk.
A csillOk hosszusâga 10-15 cm, egyik vege kihegyezett, a mâsik vege
sirna. Az titoeszkoz: felmeternyi hosszusâgu bot.
A csi.ilkot sima vegevel egy, a fOldbe bevert botra allitjâk.
A bent levă csapat jătekosa, aki a csiilkot elUtotte, visszahozott botjaval meg kell erintse a fOldbe bevert botot. A kint levo csapat jâtekosai
igyekeznek ezt megelOzoen a csiilokkel megdobni a foldbe sztirt botot. Ha
elkapjak a csiilkot, vagy m egdobjâk a f6ldbe szUrt botot, a ket csapat helyet cserel.

8. Lyukbige
Bogdand, 1975. Bede Lorinc, 18 eves.

A jâtekhoz alkalmas terillet: ret, udvar, foldes sik tertilet.
Jatekeszkozok: a bigebot es a bige. A bigebotot rendszerint seprunyelb51 keszîtik, felmeternyi hosszusâgti. A bige hasonl6 vastagsâgti, 10
centimeternyi, mindket vegen kihegyezett fadarab.
A jatekot ket csapatba szervezve jâtsszcik, egy-egy csapatban 3-6
jâtekos jâtszhat. A ket csapat elhelyezkedeset, illetoleg a kezdes jogăt sorsolâssal dontik el. A jâtekot kezdo csapat a bigebot es a bige birtokâban
a bige elliteset vegzi, a mâsik csapat igyekszik a biget megszerezni.
A jatek menete: A bigebottal a foldbe a bige hosszanâl kisebb âtmeroju lyukat vâjnak. A lyukra vîzszintesen elhelyezik a biget, majd az
egyik jătekos a bige ala dugott bigebottal elloki. A masik csapat tagjai
igyekeznek a reptilo biget elkapni. Ha sikeriil, a biget elilt.O jatekos kiesett.
Ha nem kapjak el ropteben, akkor arr6l a helyrol, ahol a fOldre eselt,
megpr6bâljak a bigevel eltalâlni a bigelyukba allitott bigebotot. Ha ez sikerul, neve kise, szinten kW.tottek a jcitekost. Ha nem sikeri.ilt kilitni a jatekosl, akkor a jatekos ilt. Az utes a kovetkez6'kepp tOrtenik: a jătekos a
bigebottal megilti a f<Hdre letett bige kihegyezett veget, ugy, hogy az a
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Ievegobe reptiljon. A jatekos igyekszik a repuW biget legală.bb meg egyszer, de lehetoleg tobbszor is meg\itni, veg ul eliitni.
Ha az utesetol fclrepi.il a bige, de a jatekos tobbszor megUtni nem
tudja, akkor iitese csak felig sikerillt, neve: zsid6. A bigebottal meg egyszer meg\itott bigere azt mondjâk: bigefci:i:al volt, a ketszer megiltott bigere: bigevel volt. A minositcsnek a tavolsag mereseben, illetoleg pontozasaban van szerepe. Az elso esetben ugyanis az i.ites helyetol a bige fOldreereseig levo tâvolsagot a bigebottal, a mâsodik esetben a bigevel merik.
Miel6tt a tâvolsagot megmernck, a biget eli.ito jatekos ker. Ez azt jelenti, hogy megmondja, szerinte hânyszor merhetO râ a tavolsagra a bigebot vagy a bige. Ha a val6sagosnâl tobbet kert, nem kap egyetlen pontot sem.
Mindenik jatekos hâromszor pr6balkozhat az iitessel. Akinek harmadszorra sem sikerUl elUtnie a biget, az kiesett.
8.A.) Csedregen (Dienes Erzsebet, 18 eves) tizeneves fillk es lanyok
jdtsszak. A bot neve bigeii.tâ, hossza 30-40 cm, a bige hossza 10 cm.
Ha az ellenfel megfogja a biget vagy kititi a bigeiitot, a jatekos lesill. A
jatekos ker, tarsai j6vahagyhatjak meres nelkill, ha nem fogadjâk el, lemerik a tăvolsâgot. Ha a jâtekos eltalalta a tâvolsagot, pontjainak a szâma
megketszerezâdik.

js

8.B.) Szatmaron (Varga Csaba, 18 eves) 60 cm hosszu bigebotot es
10-15 cm-es biget basznâlnak, tobbnyire csak fiuk jatsszak. Az eredmenyt annyival szorozzak meg, ahânyszor a jâtekos a levegâben elkapta
a biget. A tavolsag merese a bigebottal tOrtenik. Az i.ites erteket veszti,
ha a bot egyszel'l'e eri a foldet is es a biget is. Neve: kotra. A jâtekterrol
nagyon felresiker\ilt i.ites: csajla.
8.C.) Szarazberek (Fischer Antal, 17 eves)
A bige eliitesenek neve: cemerezes. A biget kis clombr61 iitik el. A
jatekosnak hârom cemerezesi Zehetosege van.
9. Korbige
Szârazberek, 1975. Fischer Antal, 17 eves.

A bigebot mintegy 60 cm hosszu, a bige pedig 20-25 cm.
A jatekos egy korillbeli.il 2-2,5 meter atmeroju korb61 uti el a biget,
megpedig elOretartott kczebOl.
A jâtekos kiesik, ha a tobbiek elkapjak a levegoben a biget. Ha ez
nem sikerUlt, akkor arr61 a helyr61, ahol a bige fOldet ert, valamelyik jâtekos megpr6balja 6t kiUtni. Ennek m6dja: a biget a korbe kell dobnia.
A biget elUto jâtekos bigebotjaval igyekszik eliitni a biget, ha ncm sike-
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rlil es a korbe a fOldre csik, vagy ha ot tala.J.ja el, akkor a jatekost ledobt<ik.

Ha a jâtekosnak sikeriil a biget eliitnie, botjăval !emeri a tavolsăgot
es megszaroolja hany pontot szerzett. A koron kiviil a fOldre esett bigeig
mert tâvolsag ugyancsak a jătekos pontjait gyarapitja. Mindket esetben
o folytatja az i.ltest.
1o. A

cerozas

Szarazberek, 1975. Fischer Antal, 17 eves.

Jatekeszkoz: ii.to es labda. Csapatjătek, fiuk jatsszâk.
A kezd6 jătekos a labdât az ut6vel elUti. Ha az ellenfel valamelyik
jatekosa a r eptilo labdât elkapja, a jătekos kiesett.
Ha a labda valaho! fOldet erintett es gurult, az ellenfel valamelyik
jâtekosa a labda kezhezkapasa helyerol megkiserli a labdat guritva felboritani az iitot, amelyet ilyenkor a jâtekos a foldre allit. Ha nem sikeriil
felboritani, akkor az uto jatekos botjâval feliiti a labdăt a levegobe es
igyekszik minel tobbszor megutni. Ezt megszâmoljâ!t es pontozzăk.
11. Tuhupuska
Nagypeleske, 1975. Gâbor J6zsef, 16 eves.

A jătekot 4-8 eves gyermekek jătsszâk nyaron, eso utâni napokban.
A jâtek szinhelye: a kOvekbOl kirakott jârdaszel. A jâtekhoz csak sar szilkseges. A jatekban resztvcv6k (5-7 gyermek) kii.ilnek a jarda szelere es
sarat gyujtenek ossze. A sarat henger alaku tombokke gyurjâk. A sartomb akkor j6, ha se nem nagyon vizes, se nem nagyon szăraz. A henger
kozepebe lyukat fl1rnak, ugy, hogy az aljăn minel vekonyabb sarreteg
maradjon, de a sârtomb at megse lyukadjon. Az igy elkcszitett tuhupuskaba belckopnck, majd sorban elsiitik, vagyis odacsapjak az erre a celra
kivâlasztott k6hoz, deszkapalânkhoz. Mielott elsi.ltik a tuhupuskât, a kovetkez6 versiket mondjâk:
Tuhupuska
olyat sz6ljâl,
mint egy puska,
tuhu, tuhu.
A j61 odacsapott tuhupuska puskaloveshez hasonl6 hangot ad. A sikertelen lOvot kinevetik.
11.A.) Ugyanezt a jâtekot Krasznabelteken (Forstenheizer J6zsef, 15
eves) HuhU. Peter, huhtL Pâl neven ismerik. A mareknyi sarat gomb6ccâ,
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majd negyszogletesre formăljak, olykor nem egy, hanem tobb lyukat is
fUrnak beie. Itt a kovctkezo versiket mondjak el, miclOtt odacsapnak:
„Huhu Peter, huhu Păl,
olyat lovok, mint egy tal."
11.B. Kaplonyban a jatek neve hukkozas. Az agyagot itt kocka alakura formaljak.
11.C. Hadadon edenyformâra gyurjak az agyagot s a jatek nevc egyszeruen agyagozcis.

https://biblioteca-digitala.ro

VOLKSPIELE AUS SATHMAR
(Zusammenfassung)

Die Verănderung unserer Kultur betrifft alle Zweige des Folklors,
einschlisslich den Schatz der Volkspiele. Wir sind die Zeugen der Verăan
derung der Unterhaltungssitten der Jugend, vor allem auf dem Dorf. Nach
nicht lange her, etwa vor zwei-drei Jahrzehnten verbrachten die Kinder,
die Jugendlichen aber auch die J ungverheirateten ihre freien Feiertag nachmittage auf den Spielplătzen im Freien auf gr osseren Plătzen der
Strassen. Als Folge der Entwicklung des Radio und Feruschens ist das
allmăhliche Zurilcktreten des Gesselschaftspiele zu bemerken. Heute fruden sie meistens nur in den Schulhofen statt, als Beschăftigung der kleineren Kinder. Ausstelle der alten Vol.ksspiele erscheinen in der Schule
gelerute Spiele.
Unsere Forschingen beweisen dass in vielen gemeinden unseres Kreises bei den Kindern noch viele Volkspiele weiterleben, manche ganz, andere teilweise erhalten.
Das Sammeln, Systematisieren und Publizieren dieser Spiele ist sowohl
etnographisch als auch pedagogisch begrlindtet. Vom etnographischen
Standpunkt Merkennzeichnen die Spiele der Kinder Zi.ige des geistigen
Lebens, oft bewahren sie kulturelle Uberlieferungen, Sitten, da die Spicle
9egebenheiten aus dem Leben der Erwachsenen nachachmen.
Der erzieherische Character besteht un Fordern vieler Fertigkeiten
(Gewandheit, Geschicklichkeit, Beobachtungsgabe, kilnstlerische Fertigkeiten, usw.). Sie haben auch einen wohltuenden Einfluss auf die Heranbildung der freiwilligen Disziplin, des Willens, des Selbstvertrauens und
im allgemeinen ausden psychischen Zustand der Kinder.
Durch <las Sammeln und Ritten der Volkspiele die dem kindlichen
Herz nahe sind, durch das Wiedergeben in geeigneten ăstetischen Formen,
mitemtsprehenden Inhalt fordern wir die Liebe zum Heimat zum Vaterl~d und zu ihrer Muttersprache.
Es besteht nicht die Moglichkeit alle noch bekaunten Spiele aus unserem Kreis in diese Samnlung einzugliedern von den Spielen, die aus
verschiedenen Dorfern des Kreises gesammelt wurden, mochten wir nur
jene erwohnen die im Freien gespielt werden, Volksspiele die ·viel Bewegung beanspruchen und die eben deshalb beliebt sind.
34 - Studii

ş1 comunicări,

V-VI.

https://biblioteca-digitala.ro

12

530

Bei der Beschreibung der Spiele wurde folgende Reihcnfolge festgelegt: Hanem des Spieles, Ort und Datum dcr Aufnahrne, Namen des Datenvermittlers; es folgt die Beschreibung des Spielplatzes, die Bennenung
der verwendeten Mitteln. Nachher wird die Markierung des Spielfeldes
gezeigt, das Organisieren und der Ablaus des Spieles. Die Unterpunkte
geben Unterchiede aus verschicdenen Ortschaften an.
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ARTA
ELEMENTE DE ARHITECTURA INTERIOARA
DIN SECOLUL AL XVIII-LEA
IN JUDEŢUL SATU MARE
IUDrrA ERDOS

Arhitectura secolului al XVIII-lea în Transilvania, după cum bine
se cunoaşte, prezintă numeroase şi variate aspecte cu atît mai mult cu
cît acest secol şi în special prima sa jumătate, înmănunchează elemente
ale arhitecturii Renaşterii tîrzii şi totodată elemente ale noului stil ce
cucerea teren - barocul.
Subiectul succintei noastre prezentări se leagă în mod direct de
arhitectura satelor de la mijlocul secolului al XVIII-lea. Desigur evoluţia artei şi arhitecturii populare nu a urmat în mod nemijlocit etapele
artei şi arhitecturii culte, aceasta datorită schimbărilor lente ce au avut
loc în situaţia ţărănimii din perioada feudalismului. Dar contactul continuu ce a existat între ţărănime şi nobili, respectiv între sat şi oraş, a
determinat şi existenţa unor influenţe reciproce în artă şi arhitectură,
influenţe care în perioada Renaşterii perioadă de innoire şi progres
- erau şi mai puternice. Aceste influenţe reciproce în arhitectură se
pot observa atît în sistemele de construcţie utilizate, cit şi în domeniul
profilaturii, aceasta din urmă purtînd puternice amprente ale arhitecturii
populare.
In general în arhitectura satelor un rol deosebit îl avea castelul, iar
apoi biserica. Constructorul fie autohton, fie străin ce lucra pentru nobil
avea în sarcină supravegherea lucrărilor de construcţie ce se ext?cuta de obicei de către localnici împreună cu unii meşteri veniţi de la
oraş. Ca rezultat al acestei colaborări au luat naştere un număr însemnat de biserici săteşti în a căror sisteme de construcţie se pot intîlni şi
numeroase soluţii date de meşterii populari cu străvechea lor pricepere.
în special în tehnica de acoperire a încăperilor, dind naştere la acele mi!lunate. tavane de lemn casetate şi pictate.
Pătrunderea Reformei religioase la sate a atras după sine importante modificări funcţionale în arhitectura bisericilor, ce vizează în primul rînd interiorul acestora. Astfel o primă şi esenţială schimbare adusă
în arhitectura de interior o constituie scăderea rolului altarului, pînă la
dispariţia acestuia, în favoarea creşterii însemnătăţii amvonului, carein acest fel devine elementul arhitectonic principal al interiorului. Acest
fapt se datoreşte in mod direct tmportanţei ce se acordă predicii în cadrul
slujbei protestante. Totodată apare nevoia lărgirii bisericii în vederea
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primirii a cît mai mulţi credincioşi care să asculte serviciul drept
pentru care se măreşte corpul principal respectiv sala, păstrîndu-se
vechiul cor, iar amvonul este amplasat fie la întîlnirea corului cu
sala, fie că este alipit de una din laturile sălii. Deşi canoanele religiei
protestante excludeau reprezentările iconografice astfel că pereţii
bisericilor erau albi, văruiţi, mobilierul simplu, nedecorat - tradiţia
populară a contribuit la înfrîngerea acestor canoane, rupînd atmosfera
austeră a interiorului prin utilizarea ornamentaţiei florale (mai tîrziu
îmbogăţit cu motive zoomorfe şi chiar antropomorfe în epoca barocului)
în decorarea tavanelor, a balustradelor de lemn, a mobilierului de lemn
al interioarelor şi chiar a amvoanelor. In perioada de înflorire a arhitecturii Renaşterii în Transilvania (sec. XVII - mijlocul sec. XVIII) se
realizează cele mai multe şi mai valoroase construcţii de acest gen, care
dacă la început erau executate de meşteri anonimi, mai tîrziu apar semnăturile unor meşteri populari (în special pe tavanele pictate) ca în cele
din urmă în sec. al XVIII-lea să se remarce numele unor meşteri breslaşi, ca familia Umling, Sipos David, care prin activitatea desfăşurată
în mare majoritate la bisericile reformate, au devenit meşteri de renume
'în întreaga Transilvanie. Dacă familia Umling era vestită prin picturile
sale de interior, Sipos David era meşterul amvoanelor.
Amvonul ca element de arhitectură interioară era executat din piatră, sculptat şi deseori pictat, ca şi în cazul lui Sipos David, pictura accentuind motivele decorative sculptate, sau motivele de decoraţie erau

aplicate direct pe

suprafaţa netedă

a pietrei.

Este bine cunoscut faptul că în arta şi arhitectura renaşterii transilvănene un rol deosebit de important l-au avut meşterii italieni1. Dar
este incontestabil faptul că tot ce a creat renaşterea transilvăneană poartă
puternica amprentă a specificului autohton, dat de meşterii locali ce
s-au format şi au activat de-a lungul anilor, meşteri ce proveneau în
majoritate din popor, care au adus cu ei frumuseţea şi farmecul artei
populare, care prin lucrările executate au îmbogăţit modalităţile de expresie artistică a perioadelor respective. Astfel dacă urmărim lumea motivisticii acestor meşteri observăm numeroase elemente cu caracter popular, cum este şi în cazul decoraţiei amvoanelor. Sipos David este unul
din acei meşteri ai mijlocului secolului al XVIII-lea, care a creat cele
mai frumoase amvoane aflate în bisericile transilvănene, să nu amintim
decît pe cele de la Bonţida 1720, Dej 1752, Tonciu 1758. De numele lui
se leagă amvoanele din patru localităţi din judeţul Satu Mare
şi anume: Hodod, Nadişul Hododului, Apa şi Oraşul Nou. 1n lipsa unei
lucrări monografice despre viaţa şi activitatea acestui meşter, cunoscîndu-se doar cîteva date, insuficiente însă pentru o cunoaştere exactă a
activităţii sale, se pot face doar presupuneri cu privire la perioada şi locurile unde a lucrat, singurul indiciu sigur rămînînd lucrările datate şi anul
J

Balogh Jolim, Az erdelyi renaissance, vol I, Cluj, 1943.
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morţii 1762 (la Chidea) 2 • Dintre cele patru amvoane din judeţul Satu
Mare, trei sînt datate: Hodod (1754), Apa (1759), Oraşul Nou (1759). Amvonul bisericii din Nadişul Hododului nu este datat3, dar analogiile atît
structurale cit şi motivistice, permit datarea execuţiei lui la 1753 odată
cu construcţia bisericii4 •
In ceea ce priveşte profilatura acestor amvoane toate cele patru
!.Înt aproximativ identice, diferind doar în dimensiuni. Ele corespund
totalmente regulilor de construcţie ale amvoanelor din Renaştere avînd
forma unui potir, aşezat pe pardoseala bisericii, se compune dintr -o
piatră de picior sau soclu, sub car e în cazul amvoanelor mai mari se poate
găsi încă o placă de piatră talpa. Deasupra soclului se află platforma
amvonului de formă hexagonală, prevăzută cu o balustradă din plăci de
piatră. Deasupra amvonului propriu-zis se suspenda coroana amvonului
executat de obicei din lemn. Accesul la amvon se realiza prin trepte care
erau fie din piatră fie din lemn sau cărămidă 5 • Toate aceste elemente de
structură propriu-zisă le regăsim la toate cele patru amvoane amintite.
Dar aspectele cele mai interesante pe care le oferă cele patru amvoane
se leagă de problema ornamentaţiei. Perioada în care se încadrează aceste
amvoane - mijlocul secolului al XVIII-lea - ma rchează sfîrşitul ultimei
·etape a Renaşterii transilvănene, în cadrul căreia cele patru amvoane
ale meşterului Sipos David, constituie lucră ri de o valoare artistică deosebită.

Mot.ivistica renaşterii transilvănene este deosebit de bogată şi variată,
în care urma mîinilor meşterilor italieni este evidentă. Dar ceea ce
oferă originalitate şi personalitate renaşterii transilvănene este contribuţia
deosebit de bogată a meşterilor populari autohtoni, astfel că influenţa
puternică a artei populare în tot ce a creat renaşterea transilvăneană este
indiscutabilă. La baza ornamentaţiei renaşterii transilvănene in general
stă frunza de acant, motiv ce apare încă din primele decenii ale secolului al XVI-iea, dar noutatea ornamentaţiei este evidentă de pe la mijlocul secolului al XVII~lea, atingînd apogeul la jumătatea secolului al
XVIII-lea, noutate ce constă în modul de tratare al decoraţiei florale
2
f'eşti,

Gh. Sebestyen

şi

V. Sebestyen, Arhitectura

renaşterii în Transilvania,

Bucu-

1963, p. 117.

Petrl M6r, Szildgy varmegye monografi6.ja, 1904, vol. IV., pag. 134-141. In
lucrare autorul datează amvonul la 1753 ca fiind executat odată cu biserica.
' Amvoanele lui Sipos David amintite în publicaţii pină în prezent slnt cele
de la: Bonţida (1720), Băbuţiu (1741), actualmente la Chldea), Ciumăfaia (1745),
Tioltur (1747?), Dragu (1750?), Dej, Mănăstireni (1752), Hodod (1754, inclusiv coroana
amvonulUi), Tonciu (1758), Turea, Cublcşul Someşan, Apa, Oraşul Nou (1759), Singeorgiul de Pădure (1760).
5 Această diferenţă de material în execuţia treptelor se datora improvizărilor
pe care meşterii de obicei erau siliţi să le facă, necunoscind biserica pentru care
lucrau, amvonul de cele mai multe or! fiind amplasate tn biserici săteşti. La fel se
lntîmplă şl cu balustrada, care fie că este executată din piatră, fie din lemn, sau
chiar prezenţa ei nu mai era necesară (vezi Gh. Sebestyen şi V. Sebestyen,
op. cit., p. 60).
3

această
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de cea italiană. Exemple grăitoare în acest sens sînt lucrările
Elias Nicolai şi apoi Sipos Davjd a căror amvoane sint cele
mai frumoase din această epocă.
Dintre elementele de motivistică cele mai des utilizate şi care provin
din arta populară, amintim friza de rozete, element decorativ des întîlnit
şi la casetele pictate ale tavanelor de lemn din bisericile săteşti , (ornamentate de obicei cu frunze şi flori în formă de rozetă), apoi motivul
florii-soarelui întîlnit şi la lucrările lui Sipos David (ancadramentele
lucrate la Bonţida) şi în cele din urmă una dintre cele mai răspîndite
motive care stau la baza motivisticil meşterului Sipos David, utilizată
de acesta cu o deosebită virtuazitate este floarea de bostan.
Una din problemele însemnate ce se ridică în domeniul decoraţiei
este aceea a înrudirii ornamentatiei florale transilvănene din această
perioadă (sfirşitul sec. al XVII.-lea Şi prima jumătate al sec. XVIII-lea) cu
cea a arhitecturii brîncoveneşti. In acest sens asemănările sînt multiple
dintre care amintim modul identic de tratare a ornamentaţiei florale, precum şi utilizarea comună a unor motive decorative cum este motivul florii
de bostan. La amvoanele din Hodod, Nadişul Hododului, Apa şi Oraşul
Nou, meşterul Sipos David utilizează cu precădere acest motiv, alături de
care întîlnim şi motivul florii-soarelui. într-o compunere virtuoasă cu "Tejurile de frunze, realizate cu o măiestriP artistică remarcabilă. Considf'răm că valoarea artistică a acestor amvoane este şi mai însemnată dacă
ţinem seama de anul morţii lui Sipos David 1762 şi data execuţiei
acestor amvoane - 1754 cel de la H odod şi Nadişul H ododului şi 1759
cel de la Apa şi Oraşului Nou, fiind vorba de lucrări ce aparţin ultimilor
ani de viaţă ai meşterului cioplitor.
După cum arată Gh. Sebestyen şi V. Sebestyen, numeroase clemente
ale motivisticii lui Sipos David sînt asemănătoare cu elementele utilizate
în arhitectura Ţării Româneşti din timpul lui Constantin Brîncoveanu6•
Ipoteza lor cu privire la contactul direct pe care l-ar fi avut meşterul
cioplitor cu arta şi arhitectura Ţării Româneşti se bazează pe analizele
stilistice făcute asupra activităţii lui Sipos David, constatindu-se că asemănările sînt mai puternice la începutul activităţii sale, ceea ce presupune prezenţa meşterului încă înainte de 1720 în Ţara Românească (lucrările de la Bonţida datînd între 1720-1722, dind dovada deja a unui
artist deplin format). De asemenea este binecunoscut şi acel obicei al
epocii conform căruia după anii de ucenicie meşterii făceau călătorii,
astfel incit Sipos David ar fi ajuns cu o asemenea ocazie în Ţara Româtotal

diferită

meşterilor

0

nească.

In ideea celor arătate vom încerca să prezentăm cele 4 amvoane
în ordine cronologică , făcînd descrierea fiecărui amvon în parte.
Amvonul din Nadişul IIododului datînd din 1753 înalt de 2,10 m
(fig. 1-3) este executat din piatră, are formă de potir. Piciorul sprijinit
pe o talpă mult înălţată, este format din două blocuri de piatră, pre6

Gh. Sebestyeo

şi

v. Scbestyen, op. cit, p. 118.
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Fig. 1-3. Amvonul din
dodului.
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Nadişul

Ho-
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cu cite un rind de registre nedecorate, avînd formă pătrată cu
rotunjite spre interior. La îmbinarea celor două blocuri, piciorul
este încins cu un briu reliefat, decorat cu motivul frunzei de acant.
Deasupra piciorului se află platforma amvonului de formă hexagonală. Baza platformei este puternic conturată fiind decorată cu două
rînduri de frize utilizînd motivul frunzei. Corpul amvonului de formă
hexagonală este impărţit în şase registre, dintre care unul este alipit zidului bisericii. Fiecare registru este decorat, motivul decorativ în relief înscriindu-se în cite un chenar oval. Motivele decorative folosite sînt floarea de bostan, capul de zmeu şi vrejurile de frunze aceste din urmă
repetîndu-se de două ori. Presupunem că asemenea majorităţii lucrări
lor lui Sipos David şi acest amvon iniţial a fost policromat. Din păcate
numeroasele renovări executate, mai cu seamă în secolul nostru, nu au
mai păstrat pictura iniţială, amvonul fiind repictat (pe fond verde motivele decorative pictate cu alb). Amvonul este prevăzut cu balustradă,
simplă, nedecorată din plăci de piatră. Accesul la amvon se realizează
prin trepte de piatră.
Amvonul din Hodod, datînd din 1754, înalt de 2,35 m (fig. 4-5) este
executat din piatră, are forma unui potir. Piciorul ce se sprijină pe o
talpă uşor reliefată, are formă hexagonală, fiind formată din două blocuri de piatră, prevăzute fiecare cu un rînd de registre de formă pătrată„
în care se înscrie cite un motiv decorativ floral. La îmbinarea celor două
blocuri piciorul este încins cu un brîu puternic l'eliefat, decorat cu motivăzute

colţurile

vu1 frunzei de acant stilizat.
Deasupra piciorului se află platforma amvonului de formă hexagoBaza platformei este puternic reliefată. Corpul propriu-zis al amvonului este împărţit în şase registre de formă dreptunghiulară, dintre careunul este alipit de zidul bisericii. Restul registrelor sînt decorate în mod
diferit, aceste decoraţii în relief înscriindu-se în cîte un chenar oval
(despărţite pe verticală de cîtc o ghirlandă de frunze). Aceste elementedecorative constituie principala podoabă a amvonului. Unul dintre registre, considerat registrul central este prevăzut cu două blazoane alipite
ale familiilor comanditar e, sub care se află data 1754 şi un text. 7
nală.

7 Textul de pe registrul central al amvonului din Hodod: BWFGR 1754 / SOLT
84 VTI JOBNE / KEMEGYNAPAEPlT / VARIDBAN HOGY NEM / M ASUT EZERNAP, cuprinde iniţialele familiilor comanditare, anul execuţiei, citat dintr-un verset al bibliei.
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Motivele decorative utilizate de meşterul Sipos David sînt motivul
florii de bostan, florii soarelui, iar la registrul aflat imediat lîngă balustradă se observă un alt motiv decorativ specific motivisticii lui Sipos capul de zmeu, cu care încheie vrejurile de frunze. Un fenomen important ce se observă la aceste ornamentaţii este urma picturii, ceea ce permite să presupunem că întregul amvon a fost policromata. Amvonul mai
este prevăzut cu o balustradă din plăci de piatră, decorată cu mici coloane
ce sugerează grilajul balustradelor, avînd o mînă curentă de piatră.
Deasupra amvonului propriu-zis se suspendă coroana, executată tot
de Sipos David, ae formă octogonală, cioplită din lemn, pictată, motivele
decorative folosite fiind executate în stilul celor de pe amvon - vrejuri
de frunze.
Amvonul din Apa, (fig. 6-7) lucrare datînd din anul 1759, înalt de
2,30 m, este executat din piatră avînd formă de potir. Piciorul de formă
octogonală, sprijinit pe o talpă tot octogonală, este format din două blocuri de piatră prevăzute fiecare cu cîte un rînd de registre de formă
drepunghiulară, cu colţurile r otunjite spre interior, decorate cu cite un
motiv floral. La îmbinarea celor două blocuri de piatră piciorul este
încins cu un brîu decorat cu motivul frunzei de acant.
Deasupra piciorului se află platforma amvonului de formă hexagonală cu baza reliefată, decorată cu motivul utilizat şi la brîul piciorului.
Corpul propriu-zis al amvonului este împărţit în şase registre dreptunghiulare, dintre care unul este alipit zidului bisericii. Restul registrelor
sînt decorate diferit, unul dintre ele - registrul central - fiind prevă
zut cu două blazoane ale familiilor ce deţineau în proprietate comuna
Apa, un text şi data execuţiei 9 • Motivele decorative utilizate sînt flo area
de bostan şi vrejurile de frunze. Din păcate unele picturi nu se mai văd,
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8 Conform ipotezei lui Dr. Balogh Jolăn, susţinută de Gh. Sebestyen şi V.
Sebestyen se adevereşte că lucrările lui Sipos David ar fi fost în general pictate.
9 Textul de pe registrul central al amvonului din Apa: NEMES ERDELYORSZAGABA / DOBOKA V ARMEGYEBEN / BADOKBAN I AKON VZLO I DESI
MEZEi SAMUEL I A: MEGYESIUDVARBIRO I SAGABAN HAZASTARSAA /
DERSI SARAVAL CSINAL / TATTAK ISTENNEK / DIESOSEGERE 20 DIK /
MAR 1759 cuprinde localitatea, numele comanditarilor, ziua, luna .şi anul execuţiei (20 martie 1759). Pe piciorul amvonului tntîlnim iniţialele NO RODA.
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Fig. G-7. Amvonul din Apa.
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Fig. 8-!J. Amvonul din

Oraşul

https://biblioteca-digitala.ro

Nou.

DIE ARCIDTEKTUR AUS DEM 18.
JAlffiHUNDERT IM KREIS SATU MARE
(Zusammenfassung)

Die Vcrfasserin ·hat in diesem Aufsatz vier Kanzeln aus der ersten
Halfte des 18. Jh. dargcstellt, die von beri.ihmten Steinmctzmeister aus
Siebenbi.irgen Dâvid Sipos hergcstellt wurden. Diese Kanzeln be!indcn sich
in cler Kirchen von Nadişul Hododului, Hodod, Apa und Oraşul Nou.
Am Anfang des Aufsatzs hat die Verfasserin allgemeinc Beobachtungen i.iber die Architektur der Gemeinde und liber die Kirchenarchit ektur aus der spăten siebenbUrgischen Renaissancezeit gernacht, als die
Bedcutung der Kanzel in der Innenarchitektur der Kirchc immer grosser gewesen war. Gleichfalls, sind, einerseits die wichtigen Beitrage
der einheimischen Meistern zur Ausbildung der sicbenbUrgischen Renaissance dargestellt, andererseits die Rolle der Volkskunst in dieser
Entwicklung. Nach einer gri.indlichen Analisierung des Musters dieser
Kanzeln, rnacht die Verfasserin Verbindung zwischen der siebenbUrgischen Blummenmuster (insbesondere beim Meister Dâvid Sipos) und die
Architektur der Brinconeneştizeit.
Dannach sind die vier Kanzcln nach einer chronologischcn Reihe ausftihr lich beschrieben: Nadişul Hododului (1753), Hodod (1754), Apa und
Oraşul Nou (1 759).
Als SchluBfolgcrung betont man, daB diese Kunstwerke eine groGe
kiinstliche Bedeutung haben und ihre strukturelle Merkmale und Muster, den Stil und den Gcschmack des Volkes der Dorfer vertreten. Sie vertiefen dic Elemente der spăten siebenbUrgischen Renaissance-Architektur
und sagen voraus die neuen Elemente des Volksbarocks.
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O LUCRARE A LUI N. GRIGORESCU
COLECŢIILE MUZEULUI JUDEŢEAN
SATU MARE

IN

ADALBER T SZILAGYI

Un rol important in activitatea instituţiilor muzeale este acela al decultural-educative a pieselor reprezentative clin patrimoniul nostru cultural-naţional. O astfel de piesă a intrat în
(1977) colecţiile de artă ale Muzeului judeţean Satu Mare, de o deosebită
importanţă artistică şi documentară, aparţinînd ilustrului pictor român
Nicolae Grigorescu. Este vorba de o schiţă intitulată „Car cu boi",
(pl. LVI) unul din studiile făcute de pictorul pe această temă.
Lucrarea a fost achiziţionată în 20 iunie 1977, înregistrat ca bun
patrimonial cu nr. de inventar 50 196 al muzeului, şi cu nr. de inv. 1 532
în !fişa analitică de evidenţă a patrimoniului cultural naţional.
Lucrarea susnumită nu este semnată şi datată, dar apare însemnarea
pe verso, scrisă cu tuş negru şi litere cursive pe un carton de protecţie,
separat de desen: „Desen original de pktor ul N. Grigor escu primit cadou
de la fiul pictorului în toamna anului 1936" (ss. indescifrabil) (pl. LVI).
La scoaterea cartonului de protecţie s-a constatat că pe verso-ul desenului
„Car cu boi", este un desen, un „cap de m iel". Lucr area „Cap de miel'·
este desenat cu cărbune pe o hîrtic gri caldă (31 X25 cm). Schiţa „Car cu
boi" este realizată cu pastă de cretă albă şi neagră in clar obscur, folosind culoarea hîrtiei ca al treilea ton, fapt ce realizează o atm osferizare cu
sugestii totodată' de m om entul zilei (al or ei) în care este plasată tema
pistării şi valorificării ştiinţifice şi

lucrării.

Genialitatea pictorului N. Grigorescu poate fi dedusă şi din această
Astfel el realizînd un simplu desen, reuşeşte să confere prin cîteva
linii unei suprafeţe albe (sau un fond neutru) complexitatea aferentă unei
picturi care presupune re:tolvarca amplă şi detaliată în acelaşi timp a suprafeţelor. Criticul de artă, acad. Gh. Oprescu apreciază: „ ... A fost un
mare un excepţional desenator. Totuşi pentru el desenul n-are rolul pe
care U întîlnim la alţi artişti de a fi neapărat o pregătire a operei. El nu
acoperă cu culoare ... un tablou terminat în toate detaliile lui ca desen
ci desemnează pictînd; pentru el pictura e desen şi desenul lui, cînd pictează trebuie căutat numai în pictură .. ·"
Cum am menţionat în rîndurile de sus, lucrările nu sînt semnate, dar
apare o însemnare pe verso (anexată) care nu ar spune nimic la un moschiţă.
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ment dat, dar schiţele sint realizate în maniera lui N. Grigorescu ca procedeu artistic şi tehnic, caracteristic pentru creaţia sa.
Această lucrare intrată în patrimoniul Muzeului judeţean Satu Mare,
se constituie datorită autorului ei, într-o piesă de valoare excepţională,
urmînd (după restaurare şi conservare) ca ca să fie restituită şi valorificată prin mijloace cultural-educative specifice instituţiilor muzeale.
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ALEXANDRU umAzY,
VIAŢA ŞI OPERA.
(1890-1941)
ALMASI TmOR

ln conştiinţa cunoscătorilor vieţii artistice din ţara noastră, pictura
se identifică, sau putem spune chiar că se confundă
cu numele lui Aurel Popp. Este cu totul adevărat că figura marelui pictor
este cea care reprezintă prin valoarea artei sale cel mai bine preocupările
picturale din acest colţ de ţară, însă nu ar fi şi nici nu este justificată
racordarea sau integrarea vieţii artistice a judeţului la m arele flux al spiritualităţii ţării, doar prin personalitatea şi arta sa. Acest lucru este valabil cu atît mai mult, cu cit tabloul oferit de o astfel de unilateralizare
ar avea drept rezultat final, denaturarea realităţii.
Nu intenţionăm să negăm prin nici o formă monumentalitatea şi valoarea incă nici ea îndeajuns de apreciată a operei lui Aurel Popp, dar
dorim prin acest studiu să aducem in actualitate şi atenţie pe unul din
acei pictori ai judeţului nostru, Alexandru Ujhazy, care alături de alţi
artişti (Ion Tinţaş, Jenzer Mihâly, Sarkady Sandor, Andrei Littecky, Iuliu
Toth etc.) întregeşte panorama artistică a acestui teritoriu.
Alexandru Ujhâzi s-a născut la 20 decembrie 1890 în localitatea Fiizesabony (jud. Heves, R. P. Ungară) ca fiu al lui Alexandru Ujhăzy şi
Gal Apo116nia, într-un ţinut deluros împrejmuit de păduri interminabile.
Amintirile şi influenţa mediului copilăriei vor lăsa în viitorul artist urme
statornice, transpuse şi imortalizate mai tîrziu în pînze de o vibraţie senţinutului Sătmarului

timentală remarcabilă.

Studiile primare le face în localitatea Kosice, iar cele gimnaziale la
1gl6, unde de altfel obţine la 27 iunie 1911 şi diploma de învăţător. Diploma de absolvire a acestei şcoli atestă că Alexandru Ujhâzy s-a evidenţiat în special la disciplinele cu profil artistic: desen, caligrafie, muzică,
obţinînd la aceste materii de studii numai calificative de eminent1•
Este repartizat cu începere din 26 septembrie 1912 la Şcoala primară
de stat din Jekelfalva, unde funcţionează ca învăţător titular pînă la
1 septembrie 1913.
1 Diplomele de absolvire ale diferitelor şcoli, care ilustrează cele afirmate de
noi, tmpreună cu celelalte documente din care se pot descifra principalele momente
ale vieţii lui Alexandru Ujhâzy, se păstrează în arhiva familiei Fenyi Istvân din
Carei.

33 - Studii

şl

comunicllri, V-VI.
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Predilecţiile sale artistice îl fac să se înscrie la Academia regală de
artă din Budapesta, absolvind cursurile sale la 5 septembrie 1918. Astfel
obţine Ujhâzy diploma de profesor de desen, cu dreptul de predare la
materiile: desen artistic şi geometric.
Izbucnirea primului război mondial întrerupe pentru un timp studiile artistice ale lui Ujhâzy, care este incorporat şi trimis pe frontul din
Rusia, unde este rănit grav la 5 iulie 1916, cînd de altfel este luat prizonier şi dus în spitalul militar din Darniţa, de unde fuge la 1 februarie

1918.
Amintfrilc artistului din momentul plecării pe front, pină în 1918
sînt descrise amănunţit într-un memoriu pasionant, dar totodată zguduitor pentru pasajele în care prezintă intr-un stil naturalist cruzimile şi
antit1manitatea războiului!!.
După terminarea războiului, Alexandru Ujhazy este numit la 7 apri1.le 1919 profesor su?linitor la Şcoala civilă de băieţi din Carei, unde din
luna mai a aceluiaşi an va funcţiona ca profesor titular de desen, piuă
în septembrie 1923, cind este numit la Licl'ul de stat „Vasile Lucaciu"
din Carei.
In această calitate Alexandru Ujhâzy este succesorul artistului-profesor Jenzer Mihaly, fostul profesor de desen al poetului Ady Endrc şi
pictorului Aurel Popp3 . De la Jenzer Mihcily de altfel ne-a rămas un reuşit portret în ulei al lui Ujhăzy 4 •
Din amintirile unor foşti elevi ai profesorului Ujhazy, care mai trăiesc
şi astăzi la Carei şi Satu-Mare, reiese că acesta a fost un educator exemplar al generaţiilor care au ieşit de sub mina sa, lucru de altfel confirmat
şi de procesele verbale de inspecţii. Cităm dintr-unul din aceste procese
verbale: „Dl. prof. Alex. Ujhazy cu elevii el. I. secţia germană, face pregă
tiri pentru desen după natură, prin conturele unor frunze şi a unei sticle
în cerc, triunghi, paralelogram. Pornind de la linii şi gruparea lor, trece
la figuri geometrice: trlunghi, poligon, trapez, cerc, de care au neYoie ş1
pentru geometrie şi le dezvoltă simţul de observare pentru lumea formelor şi a valorilor de lumină şi umbră şi redarea aspectelor reale ale obiectelor din spaţiu, ajungînd apoi la desene în forme geomctrke, de ornamentaţie românească. Profesorul dă explicaţiile necesare, desenează, corectează, conduce şi ajută cu multă pricepere pentru a le stimula dragostea şi interesul pentru muncă, a le dezvolta simţul de observare şi apoi a
le da încredere în puterile proprii şi a-i determina pentru iniţiative ca să
Descrierea cuprinde 148 de pagini în manuscris şl este insoţită de o hartă
la scară, care prezin tă itinerarul parcurs in timpul războiului şi al fugii
din spitalul militar. Manuscrisul se păstrea7,ă in arhiva familiei Fenyi Istvan.
' Intre Alexandru Ujhăzy şi Aurel Popp, in perioada cit acesta locuia la Carei.
s-a legat o prietenie trainică, ilustrată şi prin faptul că Aurel Popp i-a dăruit
colegului său citeva dintre lucrările sale. Aceste opere au dispărut în timpul celui
de al doilea război mondial
• Portretul lui Alexandru Ujhazy realizat de Jenzer Mihaly se păstrează în
colecţia familiei Fenyi lstvăn.
2

desenată
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le dezvolte şi inteligenţa şi sentimentul pentru frumos şi înălţarea su-

Iletului".
După cum r eiese şi din procesul verbal citat mai sus, Ujhâzy interesat
fiind nu numai de artă, dar şi de dezvoltarea deprinderilor practice a copiilor, a înfiinţat primul cerc de aeromodelism din Carei şi este primul
constructor al unui aparat de radio în acest oraş. Interesul şi aptitudinile
sale pentru asemenea preocupări, sînt ilustrate de certificatul de absolvire
al unui curs pentru manipularea şi montarea instalaţiilor şi maşinilor electrice în anul 1920.
După o laborioasă şi bogată activitate de pedagog şi artist, desfăşu
rată la Carei, Alexandru Ujhâzy moare la 20 mai 1941, la Debreţin, din
cauza unei tumori cerebrale, cauzată de o rană primită încă in timpul
primului război mondial.
După cum am mai precizat, deşi Alexandru Ujhâzy nu a fost un artist
care s-a ridicat la valoarea unui Aurel Popp, totuşi arta sa se remarcă
printr-o serie de trăsături distincte care vin să întregească istoria artei
judeţului Satu-Mare.
Ceea ce se rem arcă in primul rînd in arta lui Alexandru Ujhâzy este
faptul că a creat mult şi în variate genuri de exprimare. Lucrările sale
sînt răspîndite in diferite colţuri ale Transilvaniei: Carei, Satu-Mare,
Cluj-Napoca, Oradea, Baia-Mare, Covasna etc., ele fiind expuse intre cele
două războaie m ondiale in mai multe expoziţii la Carei, Oradea şi ClujNapoca5.
Alexandru Ujhazy nu a fost un al'tist contemplativ, numai în măsura
in care alegerea temei sau peisajului necesită o selectare a posibilităţilor
care i se oferă. Putem spune însă despre el că avea ochi, talent şi penel
de cronicar. Chiar şi în grafică, a cărei posibilităţi le cunoaşte şi le mînuieşte cu o dibăcitate şi simţ de o mare eficienţă in prezentarea veridică
a ceea ce se petrece în faţa sa, nu îşi etalează sentimentele proprii faţă de
evenimente. Fire introspectivă, vede în artă - chiar in arta sa-, un mijloc de destăinuire sufletească. Dar expunerea reflexelor psihicului în faţa
realităţii cotidiene era cu totul străin de el. De aici a rezultat şi conflictul
dintre personalitatea şi arta sa, care va duce pînă la urmă la o modelare
a acelei din urmă, la cerinţele acute ale primei. Acesta este, după părerea
noastră, cauza pentru care arta lui Ujhâzy, are un caracter pur documen5 tn arhiva familiei şi în ziarele acestor judeţe nu am găsit nlci o referire
la aceste expoziţii, dar descendenţii artistului susţin cu certitudine organizarea
a..:estora.
In semn de omagiu faţă de artist, in toamna anului 1977, tn slllilc Muzeului
.Judeţean din Satu-Mare, a fost deschisă o expoziţie retrospectivă, unele au fost
prezentate 43 dintre cele mai reuşite lucrări in ulei şi acuarelă ale artistului.
Despre această expoziţie se poate consulta catalogul expoziţiei şi articolul
scris de autorul acestui studiu: „Sorok az Ujh:izy Săndor emlek-kiâllitâs kapcsân"
(Rinduri prilejuite de expoziţia retrospectivă Alexandru Ujhâzy) tn Szatmari Hirlap din 18 decembrie 1977.

35•
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tar, trecînd doar în puţine din opere (mai ales în cele din tinereţe) barierc>le ridicate de însăşi personalitatea sa.
Dar din acest caracter documentar rezultă marea importanţă a operelor sale, şi anume aceea că reprezentările artistice, indiferent de ce natură sînt ele (djn război, peisaje, portrete etc.) păstrează nu posibilitatea
unei eventuale asemănări cu realitatea care le-a inspirat, ci însăşi realitatea trecutului filiată prin scurgerea vremii pină in timpurile contemporane de totdeauna. Dacă casele tradiţionale oşene, maramureşene prin
schimbarea gustului oamenilor urmează o evoluţie firească, trăsăturile
tipologice ni s-au păstrat în frumoasele acuarele ale lui Ujhâzy. Acelaşi
lucru putem afirma şi despre ţinuturile Eriului, care au fost imortalizate
de artist.
Acuarela este de altfel genul preferat de exprimare al artistului, în
care, aşa cum se pare a găsit mijlocul cel mai adecvat de reprezentare
artistică.

Primele acuarele cunoscute de noi, datează de la începutul anilor 20
cu precădere colţuri de natură din jurul oraşului Carei
· (Peisaj, Drum de pădure, Pom singuratic, Pe drum, Peisaj de toamnă,
Peisaj de iarnă, La margine de pădure etc.).
In anii următori tematica acuarelelor cunoaşte o îmbogăţire substanţială. In afară de peisaje mai lucrează naturi moarte, portrete. Ujhazy
începe colindarea satelor executînd acuarele care înfăţişează realist gospodării caracteristice acestui ţinut (Casă din Pomi, Peisaj oval, La marginea satului, Casă I, Casă II, Casă pe lingă cale ferată etc.)6•
Datorită prestigiului de care se bucura artistul, la sfirşitul anilor 3()
i se încredinţează executarea frescelor bisericii din Sişeşti. Din perioada
pictării frescelor datează însă şi o serie de acuarele inspirate de frumuseţea şi simplitatea bisericilor de lemn din Oaş şi Maramureş (Biserică din
Surdeşti I, Biserică din Surdeşti II, Biserică din lemn (fig. 1) etc.), a caselor viu colorate şi a satelor răsfirate din aceleaşi regiuni (Casă din
Oaş, Casă ţărănească din Sişeşti, Casă ţărănească din Oaş (fig. 2), Casă dill
Vişeu, Casă din Maramureş, Casă din Vişeul de Sus, Sat de munte etc.).
In aceste mici mozaicuri artistice, care redau in limbaj pictural atm osfera şi înfăţişarea satelor maramureşene şi oşene din anii 1920-30,
Alexandru Ujbazy excelează printr-o siguranţă uimitoare de conducere
a liniilor şi o armonizare perfectă a culorilor.
Pe Ungă caracterul documentar, aceste calităţi artistice vin să între„
gească şi să sublinieze valoarea ciclului dedicat frumuseţilor zonei Onşu
lui şi Maramureşului.
Artistul foloseşte în acuarelele sale culori vii, pure, uşor diluate în
apă, care sînt cuprinse într-o structură de forme de exprimare, simplificată pînă la posibiljtatea maximă. Folosirea culorilor pure dă o prospeţime naturală acuarelelor sale.
şi înfăţişează

e Majoritatea lucrlirllor amintite se găsesc tn colecţia familiei Fenyi Ist\ 1n.
Celelalte lucrări aparţin colecţiilor Coza Maria şi J oja Maria din Cluj-Napoca.
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Fig. 1. Biserica de lemn din

Surdeşli.

Flg. 2.

Casă

Acuarelă.

ţarănească
Acuarelă.

din

Oaş.

Cu toate că este preocupat mai ales de redarea peisajului, totuşi caracteristicile artistice prezentate mai sus, pot fi surprinse pe două din puţinele sale naturi statice, executate tot în perioada pictării frescelor din
Sjşeşti, şi înfăţişînd farfurii, ulcioare şi ţesături tipice oşeneşti, grupate
fie singure (Natură moartă) (fig. 3) fie in jurul unui craniu omenesc şi a
unei icoane (fig. 4), avînd un pronunţat caracter decorativ7 •
Dacă în acuarelele sale Alexandru Ujhazy nu depăşeşte, sau depă
şeşte foarte rar domeniul confruntării operelor cu realitatea inspirantă ,
în lucrările executate în ulei încearcă - în unele cazuri cu rezultate vizibile - , să inspire acestora o orientare ceva mai picturală, lăsîndu-se
purtat mai profund de sentimente, decît de viziunea realistă. Aceste opere
poartă în ele un aer romantist-academist însuşit încă la Academia regală
de artă din Budapesta.
Primele opere în ulei sînt lucrate după numirea sa ca. profesor la
Şcoala civilă de băieţi din Carei, şi acestea reflectă nostalgia artistului
faţă de locurile natale (Adăpătoare de munte, Vîrf de munte etc.), dar
totodată poartă în ele şi nesiguranţa primilor paşi ai carierei artistice
(Aleea viilor din Carei)s.
1

rele

Cele

două

naturi moarte fac parte,

alături

şl reproduceri după lucrări ale lul Nicolae
8 Lucrările amintite aparţin colecţiei Fenyi

de o scrie întreagă de alte acuaGrigorescu din colecţia Coza Maria.
Istvân.
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Fig. 3.

Natură moartă. Acuarelă.

Fig. 4. Naturll moartll cu

icoană. Acuarelă.
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„Adăpătoare de munte" este o lucrare construită şi concepu tă pe o
alternare armonioasă şi echilibrată de culori vii şi sumbre, încllise, care
vin să accentueze contrastul flagrant dintre liniştea intactă a munţilor
cu pilcuri de brazi şi un pîrîu a cărui ape curg domoale, şi furtuna care
se pregăteşte să-şi descătuşească forţele.
Poate sub influenţa coloniei de pictură de la Baia-Mare, dar mai sigur datorită însu şirii tehnicii acuarclistice, lucrările ele mai tirziu ale lui
Ujhazy apar aerate, culorile folosite mai deschise şi nuanţate, iar cadrul
compoziţional profund gîndit şi executat.
Ambianţa postimpresionistă a picturilor în ulei, are ca sursă de inepuizabilă de inspiraţie, natura totdeauna schimbătoare şi multkoloră a
Eriului şi împrejurimilor lui.
Surprinderea impresiei de moment a variaţiilor naturii prin transfigurarea artistică a acestor impresii, este pentru Ujhazy un pretext dar şi
o modalitate pentru imortalizarea acelor legităţi pe baza cărora natura
îşi schimbă faţa de la un moment la altul. Exemplele cele mai grăitoare şi
reprezentative sînt oferite în acest context de trei din picturile sale M
ulei: Peisaj, Luminiş9 şi Drum.
„
Un capitol cu totul aparte în opera moştenită de la artisul Ujhazy o
reprezintă grafica şi schiţele păstrate în mai multe albume. Grafica marchează doar o singură perioadă din creaţia sa, şi anume anii 1015-J 916.
Aceste lucrări grafice, majoritatea executate în tuş sau creion, sînt
însemnări ale pictorului executate în tranşeele înguste ale frontului, în liniştea scurtă dintre două atacuri sau schimbări de focuri.
Primele asemenea însemnări datează din 18 iulie 1915, iar ultimele
din mai 1916, adică perioada imediat premergătoare rănirii şi căderii ca
prizonier de război.
Majoritatea lucrărilor au fost inspirate şi prezintă viaţa mizeră a
soldaţilor şi ofiţerilor în tranşee, puţinele momente de relaxare, ţinutu
rile perindate în timpul războiului, dar şi unele îndeletniciri ale oamenilor
din teritoriile ocupate.
Cu toate că aceste scene nici pe departe nu reflectă cruzimea reală
a războiului, preocupîndu-se mai ales cu aspectele sale relativ „paşnice".
amintirea luptelor şi urmărilor acestora vor lăsa urme adinci in sufletul
sensfbil al artistului. Scheletul de om care goneşte pe un cal (flg. 5), vine
parcă ca o ameninţătoare aducere aminte pentru memoria ostaşului (fig. 6).
care zace sub gardul cu sîrmă ghimpată mort pe stepele Rusiei 10•
Aceste desene realiste, deşi executate în condiţii cu totul nefavora bile
creaţiei artistice, sint lucrate cu migală şi întregesc tabloul schiţat de Ujhâzy în memoriul său din primul război mondial (fig. 7).
9 Tabloul intitulat Luminiş, unul dintre cele mai reuşi te lucrări în ulei a lui
UjhâN' este în posesia familiei ing. Aimâsi Lăszl6 din Cart>i.
1 Schiţa infăţişînd scheletul călărind pe un cal, a fost executată in perioado
întoarcerii artistului de pe front, iar desenul soldatului mort datează din loamn<1
anului 1915 şi este singurul desen al lui Ujhăzy care prezintă şi această latura
neomenească a războiului.
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Fig. 6. Soldat mort.
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Schiţele păstrate în caietele de însemnări ale artistului abordează o
tematică largă, începînd de la peisaje (unele realizate apoi în ulei sau
acuarelă) pină la caricaturi şi reproduceri după lucrări ale lui Nicolae

Grigorescu.
Interesante sînt din aceste caiete de schiţe, portretele unor oameni
politici şi de ştiinţă, datind din perioada clnd Alexandru Ujhazy a parti cipat la un curs de perfecţionare organizat la Cîmpina intre 7 ianuarie şi 1 iulie 1925. Printre aceste portrete figurează cele două infăţi
şîndu-1 pe Nicolae Iorga, pe ministrul C. Angelescu (fig. 8) şi un portret
datind dintr-o perioadă mai tîrzie (29 aprilie 1938) al poetului Ion Minu·
lcscu.
Tot în caietele de schiţe ale lui Ujhazy se găsesc memorate studii de
mîini ţinînd diferite obiecte, studii ele picioare şi de anatomie artistică,
studii despre oameni în diferite ipostaze cotidiene, caricaturi executate
ocazional şi portrete în creion ale unor cunoscuţi şi ale membrilor familiei.
Schiţarea multilateralităţii artistice a lui Alexandru Ujhazy, pe care
am încercat să o sugerăm în rîndurile de mai sus, se cere întregită cu
încă un domeniu in care acesta şi-a desfăşurat activitatea, şi anume pictarea de fresce.
lncă de la începutul anilor 30 artistul execută la comandă pictarea
pereţilor interiori ai mai multor biserici din apropierea oraşului Carei,
după care i se încredinţează decorarea bisericii din Sişeşti, localitate legată de activitatea memorandistului r omân dr. Vasile Lucaciu 11• Frescele
înfăţişează, în mai multe registre, principalele momC'nte ale vieţii şi activităţii luptătorului pentru unitate naţională.
Aceste fresce, în pofida temei religioase, se caracterizează prin tendinţe accentuate de realism, printr-un colorit bogat şi nuanţat.
Fără a avea intenţia unei prezentări exhaustive a vieţii şi operei lui
Alexandru Ujhăzy, am încercat în acest studiu, să reliefăm cîteva caracteristici ale artei unui pictor al judeţului Satu-Mare, care deşi nu s-a
ridicat la valoarea celor m ai mari artişti din acest colţ de ţară, cu sîrguinţa şi posibilităţile modeste de care dispunea, a contribuit la imbogăţirea patrimoniului nostru cultural-artistic.

11 Planşele

găsesc

1n

colecţia

pe carton. care stnt studii ale frescelor biserici! din
familiei Fcnyi Istvan.
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IDDROGEOLOGIA APELOR TERMALE
DIN ZONA JUDEŢULUI SATU MARE
ZOLTAN B ENEDEK

Studii hidrogeologice şi paleohidrografice in judeţul Satu Mare n-au
fost efectuate in trecut. Cercetar ea, studierea şi analiza apelor termale din
partea de nord a Cîmpiei de Vest s-a început abia în ultimul deceniu.
In anii precedenţi sondajele de mare adîncime au ajutat descoperirea
unor rezerve considerabile de ape termale şi hipertermale.
Despre posibilităţile de utilizare a apelor termale şi a hidrogeologiei
lor au fost elaborate numai cîteva studii: E. Litcanu (5), T. Brandabur (4),
D. Paraschiv (6) şi Z. Benedek (2, 3).
Cu excepţia problemelor de detaliu un studiu mai amplu n-a fost
întocmit despre apele termale din zona judeţului Satu Mare. De aceea
am căutat să sintetizez în lucrarea de faţă hidrogeologia apelor termale
clin zona noastră, cu speranţa că pot inlesni cituşi de puţin continuarea
acestor studii.
Consideraţiuni geologice. In centrul Bazinului carpatic în perioada
cretacicului superior au loc mişcări tectonice violente. In această perioadă
s-a fragmentat fundamentul cristalin paleozoic. Cristalinul fragmentat la
vest de linia de dislocaţie Ardud-Tăşnad-Cheţ suferă o scufundare în
trepte, dind naştere, în acest mod, unui geosinclinal. Deasupra acestui
şanţ tectonic se află cîmpia Someşului-Crasnei şi a Ierului, precum şi o
parte a zonelor colinare din judeţul Satu Mare.
Atît măsurătorile geofizice cît şi sondajele de mare adîncime efectuate
in zona oraşului Carei, cimpia Crasnei şi a Ierului (3 OOO m) demonstrează
existenţa şanţului tectonic. Acest geosinclinal şi această regiune a fost în
tot timpul terţiarului principalul colector de sedimente ale rîurilor de
odinioară. Această zonă a fost locul de formare a depozitelor proluviare şi
a conurilor de dejecţie a Tisei şi a Someşului.
Sondele de mare adîncime dovedesc că la alcătuirea geologică a acestei regiuni iau parte depozite cretacice, paleogene, miocene, panoniene şi
C'uaternare depuse peste un fundament cristalin-paleozoic fragmentat
(fig. 1).
Consideraţiuni stratigrafice şi hidrogeologice. 1. Fundamentul cristalin paleozoic: Formaţiunile cele mai vechi ale regiunii noastre sînt constituite din roci cristaline, origmare din paleozoic. Aceste formaţiuni se
intîlnesc la suprafaţă in regiunea munţilor Meseş şi Făget, dar la vest
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de linia tectonică Ardud-Tăşnad
Cheţ ele coboară la marc adîncime
Existenţa lor a fost constata tă cu ajutorul sondelor. Postamentul cristalin
prezintă mai multe falieri şi horsturi
în trepte (vezi fig. 1). Pe cînd la
Ardud cristalinul se găseşte aproape
la suprafaţă la 6 metri, la Craidorolţi
sc scufundă brusc la 2 200 m, iar la
partea estică a Careiului şi în Valea
Ierului acest fundament a fost atins
abia la 3 OOO m. S-a observat şi pe
direcţia nord-nord-vest această accentuată scufundare a cristalinului.
Forările efectuate la nord de Satu
Mare, 1 966 m, la Botiz - Livada
1 744 m, sau chiar la Nyiregyhaza
(R.P.U.) 2 577 m n-au atins stratul
cristalin. Acelaşi lucru s-a constatat
şi in direcţia văii Ierului, unde la
Andrid la 3 OOO m şi la Sălacea la
2 200 m a fost găsit cristalinul. ln
schimb forările efectuate în apropierea comunelor Pctreştj 1 511, Foeni
1 486 şi mai recent la Pişcolt 1 977 m
cristalinul apare sub forma unui
horst scufundat. In partea de sud-est
a judeţului pe linia Sanislău-Văşad
cristalinul din nou se scufundă la
adîncimi mai mari, formînd un grabc>n de proporţii mai mici. In apropierea frontierei nivelului cristalinului paleozoic se ridică din nou şi
la Hajduszoboszl6 (R.P.U.) ajunge iar
la 1 412 m (Urbancsek 7). Probele
forărilor de mare adincime prezintă
cristalinul sub formă dezagregată.
Aceste straturi sint constituite din
şisturi clorite-sericituoase de culoare
cenuşie-verzuie cu filonaşc de cuarţi.
Deşi
suprafaţa paleozoicului este
acoperită cu roci dezagregate sondele au semnalat numai o prezenţă slabă a apelor termale. Totuşi
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sînt perspective de exploatarea apelor termale in viitor din aceste orizonturi.
2. Formaţiunile mezozoice: Depozitele mezozoice din forajul de mare
adincime de la Carei, sînt reprezentate prin senonul cretacic la adincimea
de 2 755 m. Aceste formaţiuni flişojde sînt constituite din argile cenuşii
compacte cu oglinzi de fricţiune, gresii, conglomerate şi marne. Formaţiunile mezozoice au fost erodate şi spălate de pe suprafeţe mai înalte, de
aceea prezenţa lor este limitată. Probabil la nord de Satu Mare lipsesc
complet aceste formaţiuni şi stratele terţiare sau depus direct pe fundamentul cristalin. Gradul de depozitare a iapelor hipertermale a acestor depozite mezozoice este redus. Probele sondelor de mare adîncime n-au
semnalat r ezerve apreciafille de ape termale.
3. Formaţiunile terţiare: Depozitele paleogene au fost intîlnite în
sonda Carei între 2 755-1 840 m. Se presupune că formaţiunile de marne
cenuşii sînt depozite eocene. Aceasta însă din lipsa fosilelor nu este dovedită. Depozite eocene sînt cunoscute doar din subasmentul Cimpiei
Nirului de dincolo de graniţă în R.P.U. în nivelele 2 184 şi 1 844 m (Urbancsc>k 7).
Depozitele oligocene se extind în strate continuu de la limita de est
a bazinului Pannonic pînă la graniţă, verosimil şi dincolo de aceasta. In
fiecare foraj de mare adîncime a fost semnalat oligocenul în grosime de
cca 200 m. Materialul depozitului este compus din marne şi gresii. Aceste
orizonturi sînt formaţiuni compacte şi de aceea nu sint purtătoare de
ape termale.
Tot atît de mare extindere au şi formaţiunile miocene. Miocenul este
reprezentat prin gresii, conglomerate, calcare recifale şi marne. Uneori
apar şi intercalaţii de tufuri daciticc cu o dezvoltare sporadică. DepozitPle mjocene sint compacte, de aceea nu sînt prielnice pentru obţinerea
apelor termale. Aceeaşi situaţie este şi cu formaţiunile tortoniene. Tortonianul în cca 800 metri grosime apare şi în partea de nord a judeţului.
Dar tuful vulcanic descompus, marna calcaroasă precum şi argila brun
roşcată nu este purtătoare de ape termale.
Din punct de vedere litologic seriile sarmaţiene (1 090-964 m, Cati?i) sint formate din orizonturi uniforme, acestea fiind reprezentate prin
marne argHoase şi gresii poroase. In apozi ţie cu straturlle tortoniene
aceste depozite datorită structurii lor poroase acumulează ape. Sondele din
Satu Mare-Carei-Acîş---Ady Endre-Săcueni au traversat depozitele
sarmaţiene. In toate cele 5 locuri au fost captate izvoare termale sălcii cu
temperatură de 45°-60°C, dar cu debit scăzut de 2-5 I/sec. (Liteanu 5).
Salinitatea in sonda Carei este de 17,5 gr NaCljl. Cu toate că debitul este
scăzut depozitele sarmaţiene sînt practicabile pentru obţinerea apelor termale şi pot fi luate în considerare.
Spre zonele mărginale aceste orizonturi se subţiază şi se găsesc la
mica adîncime. La Remetea - Oaş 280-301 m. In par tea estică a judeţului, zona Făgetului la Socond ies la suprafaţă.
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Depozitele pliocene pannoniene se găsesc în grosimi considerabile sub
La Pişcolt la 951, sonda A.C.E.X. Carei - Petreşti 820, sonda Carei 964 m, iar la Craidorolţ la 900 m a fost atins baza
depozitului pannonian. Părţile inferioare ale straturilor pannoniene sînt
constituite din argile, marne şi marne calcaroase. Aceste orizonturi de
cca 200 m sînt compacte şi nu conţin ape exploatabile. Din acest punct
de vedere sînt mult mai importante orizonturile superioare ale depozitului pannonian. In perioada transgresiunii pannoniene inferioare partea
de nord a cîmpiei Tisei era o suprafaţă neuniformă. Rîurile carpatice
înaintau spre interiorul lacului ca nişte delte uriaşe. Nici clima subtropicală n-a fost uniformă, perioadele umede şi aride au alternat intre ele.
Aceasta reiese din succesiunea depunerilor de marnă argiloasă şi pietrişuri
In această perioadă regiunea noastră avea un caracter de bazin de colmatare. In urma schimbării periodice a debitelor apele curgătoare au depus in afară de argilă şi nămol şi depozite destul de groase de nisip. Aceste
straturi sînt prielnice pentru depozitarea apelor. In sonda de la Carei au
fost captate aceste straturi la nivelele 848-844-822 m. Temperatura apei
este de 44°-60°C cu o salinitate apreciabilă 8,8 g NaCl/1. Debitul este
redus. In schimb în Valea Ierului debitul este mult mai mare şi temperatura apei atinge 85°-90"C.
Din analizele formaţiunilor geologice reiese că in regiunea noastră
straturile de nisip formate între limitele pannonianului inferior şi :;;uperior sint cele mai rentabile pentru exploatarea apelor termale. Cu toate
că din straturile de nisip fin putem obţine numai puţuri cu debit scăzut
sau mijlociu ape termale se găsesc exclusiv în aceste depuneri. Strate
calcaroase fisurate care ar asigura un debit mai ridicat nu se găsesc in
aceste formaţiuni geologice. Datorită acestor structuri specifice adîncimea
toată suprafaţa judeţului.

maximă

a rezervelor de ape termale poate

fi

proiectată

la 8-900 metri.

Depozitele pannoniene se încheie cu straturile levantine. Aceste orizonturi sint compuse din argilă cu concreţiuni calcaroase de culoare albastru cenuşii şi marnă cu urme de cărbune, intre care se intercalează
mai multe strate de nisip. Aceste depuneri de nisip multistratificate sînt
purtătoare de apă. Dacă se reuşeşte captarea a 3-4 straturi din aceste nivele (200-300 m adincime) se obţine izvoare cu debit mic, dar cu apă
potabilă foarte bună. Ceea ce priveşte gradul de mineralizare a apelor
s-a constatat că aceasta scade spre suprafaţă. Pe baza forărilor cercetate
considerăm că orizonturile situate între adîncimile 250-200 m pot să
constituie surse importante de ape potabile.
Tot din straturile levantine îşi au originea apele arteziene diri° zona
Tăşnad-Săcăşeni-Santău. In apropiere de suprafaţă apar din ce în ce
mai des straturi de nisip închise între depuneri argiloase-marnoase. Aceste
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depozite sint amestecuri de aluviuni fluviatile şi lacustre. In acelaşi timp
ele reprezintă limita superioară a depozitelor pannoniene. Vîrsta acestor
depuneri nisipoase este greu de precizat, iar trasarea liniei de contact
pliocen-pleistocen este o problemă dificilă.
ln concluzie. Cercetările geofizice, sondajele de mare adîncime şi mă
surătorile termometrice au dovedit că şi în zona judeţului Satu Mare este
prezentă anomalia geotermică constatată pe toată Cîmpia Pannonică. Anomalia gradientului geotermic calculat la 100 metri peste tot a fost semnalată în jur de 5°C. Iar în partea centrală a r egiunii şi înspre Pişcolt-Va
lea Ierului, această valoare creşte la 7°C/100 m. Apele au temperaturi cuprinse între 80-95°C la gura sondelor. Apele termale au o mineralizare
bogată. In general se încadrează intre apele bicarbonate sărate abundente
în gaze (COii'°, CI-, Na+). Folosirea lor în scopuri terapeutice, balneare
şi sportive sînt r ecomandate. In acest fel deja funcţionează ştranduri la
Satu Mare, Carei, Acîş, Tăşnad şi Dindeşti. In schimb nu este suficient
valorificată energia geotermică în agricultură (termoficarea serelor,
obiectivelor zootehnice etc.).
Distribuţia maximă a energiei geotermice este condiţionată de elementele structurii geologice, respectiv de distribuţia rocilor şi conductivitatea lor termică. In subasmentul regiunii noastre au fost semnalate
două anomalii magnetice pozitive reflectînd prezenţa maselor vulcanice
intrusive pre-neogene şi neogene. Unul in sudul oraşului Satu Mare, altul
în zona de dislocaţie a Văii Ierului. Probabil substanţele radioactive au
un efect decisiv asupra cîmpurilor de fracturi crustale. Apele infiltrate
de la suprafaţă iau contact cu r ocile vulcanice radioactive, termalizindu-se în funcţie de adîncime şi de căldura volumului geotermic, se transformă în ape termale.
Din punct de vedere economic apele termale au o importanţă deosebit
de mare prin acea că prezintă o sursă de exploatare de energie ieftină
inepuizabilă.
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GEOLOGIE DES GEOTHERMALISCHEN
WASSERS IM KREIS SATU MARE

(Zusammenfassung)

Die Warmwasserreserven im Kreis Sathmar (Satu Mare) befinden
sich in der Tiefe von 800-900 Meter an cler Grcnze zwischen den sog.
unteren-und oberen Pannonischichten sowie in der Tiefe von 1 OOO Meter in den sog. Sarmataschichten. Die Bohrungen konnen daher in der
Zukunft in der genannten Tiefen durchgeflirt werden. Die Temperatur
des Wassers erreicht 40-60°C. Die Quellen haben in der Gegend von
Satu Mare und Carei eine mittere Wasscrzufur. In der Er-Tal erreicht die
Wasserzufuhr IO l/scc. Das Warmwasser ist sowohl fiir Kur als auch fi.ir
Sport vorgesehen. Der geothermalische Wert des Wassers betragt 5°C/m
mancherorts auch 7°C/m.
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CUTREMURE DE PA.MINT
IN JUDEŢUL SATU MARE
PINA LA 1900
NEŢA IERCOŞAN
ANA IERCOŞAN

Studiul societăţii umane în interdependenţă cu mediul natural, constituie nu numai un mod modern de a concepe cercetarea istorică, ci şi o
necesitate obiectivă pentru reconstituirea cit mai veridică a unei perioade
istorice, prin care să se analizeze relaţiile dintre factorii sociali şi cei naturali: ditre om şi natură 1 •
Este evident că, nu se poate concepe ca influenţa unui factor sau fenomen natural să fie determinantă, dar de multe ori acestea pot perturba
evoluţia habitatului uman. Cercetarea istorică trebuie să aibă în vedere şi
acţiunea directă sau indirectă a unor fenomene climatice, epidemii, incendii şi cutremure de pămînt, asupra societăţii, a căror cunoaştere şi valorificare ştiinţifică pot aduce contribuţii de seamă la elucidarea unor
conjuncturi economico-sociale2 • Croniclle medievale abundă în relatări
despre asemenea fenomene, care au frapat pe contemporani3, cum este şi
cazul judeţului Satu Mare, dar acestea pot fi folosite numai după o analiză critică şi selectivă, făcind apel şi la alte ştiinţe: arheologia, geografia, demografia, statistica, geofizica etc. şi coroborînd rezultatele investigaţiilor din aceste domenii de frontieră cu informaţiile istorice propriuzise1.
Cutremurele de pămînt fac parte din categoria fenomenelor celor mai
îngrozitoare ale naturii. Apariţia bruscă a cutremurului, forţa distrugă
toare a oscilaţiilor scoarţei pămînteşti, consecinţele lor teribile, precum şi
durata scurtă a întregului fenomen, au produs o impresie şi o spaimă
puternică nu numai asupra martorilor oculari, ci şi asupra tuturor celor ce
primesc veşti despre ele5• Seismele nu pot fi prevăzute, oprite sau evitate.
Se poate însă şi trebuie cercetate mecanismele care le produc, căutat rit1 Şt. Pascu, Demografia istorică, 1n Populaţie şi societate, vol. I, Cluj, 1972,
p. 11-74; Idem, Demografie şi ecologie, tn Revista de istorie, Tomul, 33, 1980,
p. 707-723; V. Milăilescu, Punct de veclere geografic, ln Lucrifri ştiinţifice, seria
geografie, Oradea, 1072, p. 5-8.
t S. Goldenberg, Clim-01 climatoloqia şi istoria, AIIC, XVI, Cluj, 19î2, p. 431-444.
3 N. Constantinescu, Satul medieval dispărut şi cercetarea europeană actuali!,
SCIV, 18, 1967, 2, p. 361-373.
• S. Goldenberg, art. cit., p. 431.
5 Gh. Petrescu, Cutremure de pămtnt, Ed. tehnică, Bucureşti, 1959, p. 4.
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mul, stabilite intervalele dintre ele, cunoscute focarele şi zonele epicentrale ale acestora 6• Studierea fenomenelor seismice de pe un spaţiu geografic restrîns, cum este judeţul Satu Mare, prin folosirea unor date furnizate de izvoare specifice: istorii, protocoale, jurnale, calendare, însemnări
de carte etc., care aduc uneori ştiri lapidare cu date precise, alteori detaliate şi comentate despre cutremure, scrise de oameni din cele mai diferite categorii sociale7 , precum şi unele valoroase lucrări monografice despre seisme8 , pot aduce date noi atît pentru cercetările de demografie istorică cit şi pentru specialiştii în seismologie9 •
Enumerăm cronologic cutremurele de pămînt cunoscute de noi, care
au afectat ori au avut epicentrele pe teritoriul actualului judeţ Satu
Mare:
1. 1092, iulie 6, cutremur cu epicentrul neprecizat care a produs pagube
mari în zona Tisei, simţit probabil şi în zona Sătmarului1o. P.11
2. 1223, ianuarie 8, cutremur transilvanic (?)1 2, P. 13
3. 1603, mai 5, cutremur transilvanic cu epicentrul neprecizat, simţit
pînă la Kosice (Cehoslovacia), P.14
4. 1715, decembrie 5, cutremur în nord-vestul ţării, de origine neprecizată, M. 15
5. 1746, decembrie 7, cutremur cu epicentrul în Transilvania (făgărăşan)
simţit pînă la Debreţin, M. 16
6. 1781, decembrie 10, cutremur local cu epicentrul la Teceu - Maramureş, simţit şi la Satu mare, S. 17
7. 1784, februarie I, cutremur local în comitatul Satu Mare, S. 18
a S. Goldenberg, Cutremure de
Anul XXI, 21 aprilie 1977, p. 8.

pămtnt

din trecut,

în Tribuna, (1061, 16),

7 Ibidem.
s I. Atanasiu, Cutremurele de pămint din Homânia, Ed. Academiei, Bucureşti,
1961; Rethly A., A K6.rp6.tmedencek fllldrengesei (455-1918), Budapesta, 1952.

• Mulţumim Centrului de Fizică a Pămintului şi Seismologie-Bucureşti:
dr. Radu Corneliu şi lng. Pântea Aurelian pentru unele date bibliografice puse
la dispoziţie.
10 Rethly A., op. cit„ p. 23.
u Intrucît este dificil de stabillt Intensitatea maximă a cutremurelor, în urma
comparl1rli iniormaţlllor din izvoare diferite propunem convenţional următoarele
valori: S.=slab (1; 2; 3 grade); M.=moderat (4; 5); P.=puternic (6; 7) şi F.P.=foarte
puternic (8, 9), vezi: Şt. Airinei, Radiografia geofizică a subsolului României, Ed.
ştUnţlflcă şi enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 163.
12 I. Atanasiu a studiat detaliat cutremurele din ţara noastră, cu epicentrele
lor !ii ariile de sensibilitate seismici.!, stabilind principalele arii seismice: moldavlce, transilvanice, danubiene, bclnăţene etc.
13
Rcthly A., op. cit., p. 24.
u Ibidem, p. 51-52.
u I. Atanasiu, op. cit., p. 139; S. Goldenberg, art. cit., 1n Tribuna, 17/1977, p. 8;
Fl. Dudaş, Vechile tipărituri din bisericile Bihorului în sec. XVI-XVII, Oradea,

1979,

8·
17

18

1~o.
.
Ibidem; Rethly A., op. cit., p. 70.
R~thly A., op. cit. p. 107.
Ibidem, p. 114.
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8. 1786, martie 15, cutremur local simţit în comitatele Satu Mare şi
Bihor, S.19
!J. 1793, decembrie 8, cutremur în nord-vestul Transilvaniei, cu epicentrul neprecizat, s.20
10. 1795, martie 3, cutremur local cu epicentrul în Valea Eriului, sirn.
ţit şi la Satu Mare, M.21
11. 1804, octombrie 3, cutremur local cu epicentrul neprecizat, simţit in
comitatul Satu Mare, s.22
12. 1829, iunie 30, cutremur local cu epicentrul în Valea Erlului, simţit
mai puternic la Carei, Dindeşti, Irina şi Petreşti, P.2:1
13. 1829, iulie 1, două cutremure locale (primul intre orele 4 şi 5 dimineaţa, al doilea la 20 seara) cu epicentrul in Valea Eriuluî, care a
provocat mari distrugeri la: Andrîd, Carei, Căpleni, Craidorolţ,
Dindeşti, Hotoan, Irina, Petreşti, Pir, Pişcolt, Portiţa, Sanislău, Satu
Mare, Sudurău şi Tiream, F.P.24
H. 1829, iulie 2, cutremur local in Valea Eriului, simţit în acelea~i localităţi, P. 25
15. 1829, iulie 4, local în Valea Eriului, P. 26
lti. 1829, iulie 7, local în Valea Eriului, P. 27
17. 1829, iulie 26, local la Carei, M.28
18. 1829, iulie 27, local în Valea Eriului, S.29
19. 1829, august 4, cutremur local cu epicentrul în Valea Eriului, simţit
mai puternic la: Andrid, Carei, Irina şi Portiţa, P.3 o
20. 1829, august 61 două cutremure locale simţite la Dindeşti şi Irina, 8 31 •
ie Ibidem, p. 118; I. Atanasiu, op. cit., p. 139; Fl. Dudaş, op. cit., p. 170.
I. Atanasiu, op. cit., p. 96; S. Goldenbcr. art. cit, in Tribuna, 17 ' 1977, p. 8;

:io

FL

Dudaş,

op. cit„ p, 170.

n Rethly A, op. cit„ p. 151.

Dariu Pop, Mărturii strllmoşeşti, Satu Mare, 1938, p. 5G şi 150.
Asztalos Gy., Nagy-Kâroly rendezett tanâcsu vâros tortenete 1848-ig, Carei,
189:., p. 226, Brâzay J„ Emleklapok a .Mez6-PetrH lc/izseg es r.k. plebânia t6rtenetebl'>l, Carei, 1886, p. 110-111; Protocolul parohiei ref. din Irina (1829-1830) şl Dindeşti (1830-1838) după lnsemnările preotului Pap Daniel. Menţiunile referitoare la
cutremure au fost extrase din protocol de prof. V. Nagy in 1961, o copie a acestora
se găseşte in posesia Muzeului orăşenesc din Carei (în continuare: Protocolul ...);
Rethly A„ op. cit„ p. 151.
u Ibidem; Termeszettudomânyi Kozlony, XXXV, 1903, caiet 402, p. 169; Hedervâri P„ Erok es energiâk a Flild eleteben, Budapesta, 1963, p. 235; G. Petrescu,
C. Radu, Seismicitatea teritoriu.lui R. P. Romine fn perioada anterioard anului 1900,
tn Probleme de geofizică, vol. II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1963, p. 80.
~ Rethly A, op. cit„ p. 151-153; Hedervări P., op. cit„ p. 235; Protocolul ...
22

~3

:o~

Ibidem.

~ Ibidem, (Credem că seismul din 30 iunie a fost precursor celor douA mari

cutremure de Ja 1 iulie, iar cele din: 2, 4 şi 7 iulie, replici ale aceloraşi cutremure vezi: Gh. Petrescu, op. cit„ p. 13).
~s Asztalos Gy., op. cit., p. 226.
29 Rethly A, OJ). cit., p, 156.
30 Asztalos Gy., op. cit„ p, 226; Rethly A„ op. cit„ p. 156; Protocolul ..•
31

Protocolul ...
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21.
22.
23.
·24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

1829, august 25, cutremur local la Dindeşti şi Irina, S.32
1829, septembrie 1, local la Dindeşti şi Irina, S.33
1830, ianuarie 2/3, local la Dindeşti şi Irina, S.34
1830, ianuarie 11, local la Dindeşti şi Irina, S.35
1830, ianuarie 23, local la Dindeşti şi Irina, S.3 6
1830, ianuarie 24, local la Dindeşti şi Irina, S.37
1830, februarie 11, local la Dindeşti şi Irina, S.38
1830, februarie 25, local la Dindeşti şi Irina, S.39
1830, martie 23, local la Dindeşti şi Irina, S.4°
1830, martie 30, local la Petreşti, S.41
1830, aprilie 18, local la Dindeşti, S.42
1830, mai 22, local la Dindeşti, şi Petreşti, S.43
1830, iunie 21, local la Dindeşti, S.44
1830, iulie 1, local la Carei şi Dindeşti, S. 45
1830, august 8, local la Dindeşti, S.46
1830, august 17, local la Dindeşti şi Petreşti, M. 47
1830, august 20, local la Dindeşti şi Petreşti, S.4s
1830, august 21, local la Dindeşti şi Petreşti, S.49
1830, august 25, local la Dindeşti şi Petreşti, S.50
1830, august 27, local la Dindeşti şi Petreşti, S.51
1830, septembrie 3, local la Dindeşti şi Petreşti, S. 52
1830, septembrie 14, local la Dindeşti şi Petreşti, S.53
1830, octombrie 17, local la Dindeşti, şi Petreşti, S.54
1830, noiembrie 10, local la Dindeşti, s.ss
1830, decembrie 8, local la Dindeşti, s.sa
32
33
34
35

36
37

38
30
40

u
'2
43

44

•&

•6

n
48

49
50
51

52
53
5'

ss
se

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Brăzay J„ op. cit., p. 110-111.
Protocolul •••
Ibidem; Brăzay J., op. cit., p. 110-111.
Protocolul ...
Asztalos Gy., op. cit„ p. 226; Protocolul ..•
Protocolul ..•
Ibidem; Brâzay J ., op. cit., p. 110-111.
Ibidem.
Ibidem.
Jbidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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46.
47.
48.
49.
50.
.51.
52.
53.
.54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

1830, decembrie 13, local la Dindeşti, S.57
1831, ianuarie 16, cutremur local simţit în Valea Eriului, s.ss
1831, ianuarie 18, cutremur local simţit la Carei şi Dindeşti, S.59
1831, ianuarie 19, local la Carei şi Dindeşti, S.60
1831, iunie 1, local la Petreşti, S.61
1831, august 28, local la Dindeşti şi Petreşti, S.62
1831, septembrie 26, local la Dindeşti şi Petreşti, M. 63
1831, octombrie 13, local la Dindeşti şi Petreşti, s.s•
1831, noiembrie 22, local la Dindeşti şi Petreşti, S.63
1831, decembrie 15, looal la Dindeşti şi Petreşti, M. 66
1832, iulie 15, cutremur local cu epicentrul în Valea Eriului, P. 67
1832, octombrie 5, local la Carei şi Dindeşti, M. 68
1832, noiembrie 20, local la Dindeşti, S.69
1833, ianuarie 7, trei cutremure cu epicentrul în Valea Eriulul,
simţite mai puternic la: Andrid, Dindeşti şi Petreşti, P. 70
1833, martie 22, cutremur local simţit la Dindeşti, S.71
1833, mai 9, local la Dindeşti, S.72
1833, mai 30, local la Dindeşti, S.73
1833, mai 31, local la Dindeşti, S.74
1833, iulie 3, local la Dindeşti, 1s
1833, iulie 16, local la Dindeşti, S.70
1833, august l, local din Dindeşti, S.77
1833, noiembrie 1, local la Dindesti, S .78

s.

Ibidem.
Ibidem.
69 Ibidem; Asztalos Gy., op. cit., p. 226.
60 Ibidem.
et Brâzay J., op. cit., p. 110-111.
82 Ibidem; Protocolul .. .
G3 Ibidem.
84 Ibidem.
63 Ibidem.
se Ibidem.
B? Brazay J., op. cit., p. 110-111; Fl. Dudaş, op. cit., p. 170; Darlu Pop, op. cit.,
'· 39 si 150; Protocolul ...
88 Asztalos Gy., op. cit., p. 226; Benedek Z., Geomorfologia tanulmanyok az
~rmelleken es Carei-Nagykciroly videken, în F{jldra;zi ki>zlemenyek, 1960, 2, p. 141158; Protocolul ..•
69 Protocolul ...
10 Brâzay J., op. cit., p. 110-111; Protocolul ... ; Rethly A., op. cit., p. 1601
rermeszettudomânyi KOzWny, XXXV, 1903, caiet 402, p. 169.
11 Protocolul .. •
12 Ibidem.
73 Ibidem.
71 Ibidem.
15 Ibidem.
?6 Ibidem.
77 Ibidem.
7'I Ibidem.
$7
$8
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68. 1834, ianuarie 7, local la Dindeşti, S. 10
69. 1834, ianuarie 11, local la Dindeşti, s.so
70. 1834, octombrie 15, cutremur cu epicentrul în Valea Eriului, mai
puternic decît cele din 1 iulie 1829, a afectat acelaşi teritoriu, provocînd mari distrugeri la: Andrid, Beltiug, Berea, Carei, Căpleni, Dindeşti, Irina, Petreşti, Pişcolt, Portiţa, Resighea, Sanislău, Supuru de
Jos, Urziceni, F.P.81
71. 1834, octombrie 17, cutremur local la Dindcşti, M. 82
72. 1834, octombrie 18, cutremur cu epicentrul neprecizat care a fost
simţit în judeţele Satu Mare şi Sălaj, M.sa
73. 1834, octombrie 24, cutremur local simţit la Dindeşti, S.84
74. 1834, octombrie 25, cutremur local în Valea Eriului, s.ss
75. 1834, octombrie 28, local în Valea Eriului, s.sG
76. 1834, octombrie 31, local în Valea Eriului, S.87
77. 1834, noiembrie 2, local in Valea Eriului, S.88
78. 1834, noiembrie 4, local în Valea Eriului, s.so
79. 1834, noiembrie 5, local in Valea Eriului, s.oo
80. 1834, noiembrie 13, local simţit la Dindeşti, s.01
81. 1834, noiembrie 16, două cutremure slabe simţite la Dindeşti, S.'•!
82. 1834, noiembrie 17, cutremur local la Dindeşti, S.93
83. 1834, noiembrie 19, local la Dindeşti, s.o•
84. 1834, noiembrie 22/23, local la Dindeşti, s.oa
85. 1834, noiembrie 24, local la Dindeşti, S.0o
86. 1834, noiembrie 25/26, două cutremure slabe simţite la Oindcşti, S.07
87. 1834, decembrie 1, cutremur local la Dindeşti, S.98
79

Ibidem.
so Ibidem.

11 Ibidem; Asztalos Gy., op. cit. p. 226; Borovszky S., Szatmâr vci.rmegye, Budapesta, f.a., p. 172; Br.âzay J., op. cit., p. 110-111; Hedervărl P., op. cit., p. 235;
G. Petrescu, C. Radu, art. cit., p. 80; Rethly A., op. cit., p. 161-172; Termeszettudo-

mânyi KOzlOny, XXXV, 1903, caiet 412, p. 767.
82 Protocolul .. •
~3 Rethly A., op. cit., p. 173; Termeszettudomanyi KozlOny, XXXV, 1903, caiet
409, p. 585.
6• Protocolul ...
i..; Rethly A„ op. cit., p. 173.
88 Ibidem.
87

68
89

Ibidem.
Ibidem; Protocolul . ..
Ibidem.

90

Ibidem.

91

Protocolul ...
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

9~

93

94

•:. Ibidem.
86
97
08

Ibidem; Rethly A., op. cit., p. 173.
Protocolul ...

Ibidem.
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96 .
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
10-1.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
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1834, decembrie 3, trei zguduiri slabe la Dlndeşti, s.oo
1834, decembrie 4, cutremur local la Dlndeşti, s. 100
1834, decembrie 16, local la Dindeşti, s.101
1834, decembrie 18, cutremur în Valea Eriului, M. 10 2
1834, decembrie 22, local la Dindeşti, s.1° 3
1834, decembrie 24, cutremur în Valea Eriului, s.104
1834, decembrie 31, local la Dindeşti, s. 10.;
1835, ianuarie 3, local la Dindeşti, S. 1os
1835, ianuarie 4, cutremur local la Andrid, s.017
1835, ianuarie 22, local la Dindeş ti, S. 1os
1835, ianuarie 23, local la Dindeşti, S. 109
1835, ianuarie 28, local la Dindeşti, s. 110
1835, ia nuarie 29, local la Dindeşti, S .111
1835, februarie 1, local la Dindeşti, S. 112
1835, februarie 5, local la Dindeşti, s.113
1835, martie 3, local la Dlndeşti, S.11 4
1835, martie 6, local la Dindeşti, S. 115
1835, aprilie 3, cutremur cu epicentrul neprecizat, simţit în
Satu Mare, P yo
1835, aprilie 13, cutremur local simţit la Dindeşti, S. 117
1835, aprilie 18, local la Dlndeşti, S.118
1835, mai 18, local la Dindcşti, S. 119
1835, mai 24, local la Dindeşti, S.126
1835, mai 25, local la Dindeşti, s.121
1835, iulie. 3, local la Dindeşti, S ,122
ro Ibidem.
100
101

io:i
103

1o'
103
108
107
1os
101

uo
1 11

m
113

m

us
11 0
111

118

119
120

m
1' 2

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem; R et hly A„ op. cit., p. 173.
Protocolul .. .
R ethly A „ op. cit„ p. 173.
Protocolul .. .
Ibidem.
R e thly A., op. cu„ p. 173.
Protocolul . ..
I bidem.
Ibidem.
I bidem.
I bidem.
I bidem.
I bi dem.
I bidem.
R eth ly A., op. cit., p. 173.
Prot ocolul . . .
I bi dem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ib idem.
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

8

1835, iulie 5, local la Dindeşti, S.123
1835, iulie 9, local la Dindeşti, S. 124
1835, iulie 30/31, local la Dindeşti, S. 12ri
1835, august 26, local la Dindeşti, S. 126
1835, august 28, local la Dindeştl, s.1 27
1835, august 30, local la Dindeşti, s.1 28
1835, septembrie 18, local 1a Dindeşti, S. 129
1835, septembrie 25, local la Dindeştl, S. 130
1835, octombrie 8, local la Dindeşti, S.131
1835, noiembrie 20, local la Dindeştl, s.132
1835, noiembrie 25, local la Dindeşti, S. 133
1835, decembrie 12, local la Andrid, S. 134
1835, decembrie 15, local la Dindeşti, S. 135
1836, ianuarie 5, local la Dindeşti, s.136
1836, ianuarie 9, local la Dindeşti, S. 13 7
1836, ianuarie 14, local la Dindeşti, S. 138
1836, ianuarie 27, local la Dindeşti, S. 130
1836, februarie 6, local la Dindeşti, S.140
1836, februarie 8, local la Dindeşti, S. 141
1836, iulie 16, local la Dindeşti, s.m
1836, iulie 19, local la Dindeştl, s.1 43
1836, august 13, local la Dindeşti, S. 144
1836, august 29, local la Dindeşti, s.us
1836, septembrie 1, local la Dindeşti, S. 14G
1836, octombrie 8, local la Carei, S. 147
123

124
125

128

m
128
i. 9
230

m
132

m
m
m

e

23

131

138
139
140
141
142

us
144

145

ue
m

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Rethly A., op. cit., p. 173.
Protocolul ..•
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Rethly A., op. cit., p. 173.

•
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137.
138.
139.
HO.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
J48.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

1836, octombrie 30, local la Dlndeşti, S.148
1836, decembrie, 29, local la Dindeşti, S. 149
1837, martie 21, cutremur local simţit la Dindeşti şi Pişcolt, M.150
1837, martie 26, local la Pişcolt, s.m
1837, mai 19, local la Dindeşti, C. 152
1837, mai 30, patru zguduituri simţite la Dindeşti, S. 1s3
1837, august 18, local la Dindeşti, S.154
1837, august 28, local la Dindeşti, S. 155
1837, septembrie 26, local simţit la Dindeşti şi Pişcolt, M. 156
1837, septembrie 30, trei zguduiri simţite la Dindeşti, M. 1M
1837, noiembrie 29, cutremur local la Dindeşti şi Pişcolt, M.m
1837, decembrie 13, local la Dindeşti, s. 1se
1838, mai 5, local la Dindeşti, s.100
1838, mai 24, local la Dindeşti, S. 161
1838, iunie 1, local la Dindeşti, s. 1s2
1838, septembrie 17, local la Dindeşti, s.rn3
1838, noiembrie 1, local la Dindeşti, S. 164
1838, decembrie 1, cutremur cu epicentrul neprecizat, care a afectat
mai ales zona Careiului şi a rîului Someş, M.1 os
1838, decembrie 4, cutremur local la Dindeşti, S. 166
1838, decembrie 12, local la Pişcolt, M.167
1839, noiembrie 15, local la Carei, M. 168
1859, ianuarie 21, cutremur cu epicentrul neprecizat simţit mai puternic la Carei, M.109
1865, iunie 9, cutremur cu epicentrul în Valea Eriului, simţit mai
puternic la: Andrid, Carei, Dindeşti şi Petreşti, M.170
ua Protocolul •..
uo Ibidem.
160

Ibidem; Rethly A, op. cit., p. 174.

m Rethly A, op. cit., p. 174.
152
1~

JM
IM
işe
167

sa

1

158

ieo
101
lf.2
ISJ

186

ies

1118

181
111S
169
170

Protocolul • •.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
I bidem; Rethly A, op. cit., p. 174.
Protocolul ...
Ibidem; Rethly A., op. cit., p. 174.
Protocolul ...
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Rethly A„ op. cit., p. 179.
Protocolul ...
Rethly A., op. cit., p. 179.
Asztalos Gy., op. cit., p. 227.
Rethly A., op. cit., p. 201 şi 244.
Ibidem, p. 216.
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160. 1869, decembrie 19, cutremur local la Carei, S. 171
161. 1880, ianuarie 17, cutremur cu epicentrul în Maramureş, simţit slab
şi în Oaş, S. 172
162. 1883, aprilie 18, cutremur cu epicentrul la Petreşti, simţit şi la Carei, S. 173
163. 1885, mai 26, cutremur transilvanic cu epicentrul la Jibou, simţit în
judeţul Satu Mare mai ales în zona Tăşnadului, s.111
164. 1889, februarie 6, cutremur local cu epicentrul în zona Livada, simţit în localităţile: Adrian, Bixad, Călineşti-Oaş, Gherţa Mică, Halmeu,
lojib, Lazuri, Medieşu Aurit, Negreşti-Oaş, Oraşu Nou, Odoreu, Remetea, Satu Mare şi Turulung, P.m
165. 1891, aprilie 21, cutremur cu epicentrul in Valea Eriului, simţ1t la
Carei, Sanislău şi Tăşnad, M.m
1G6. 1893, martie 11, cutremur local cu epicentrul in zona Halmeu-Livada,
simţit la: Adrian, Agriş, Bixad, Dobolţ, Ghcrţa Mică, Iojib, Medieşu
Aurit, Negreşti-Oaş. Oraşu Nou, Porumbeşti, Remetea, Satu Mare,
Tarna Mare şi Turţ, P.111
167. 1893, martie 12, cutremur local la Halmeu, S. 178
168. 1894, februarie 20, cutremur local simţit între Valea Eriului şi
Mlaştina Ecedea, M.119
169. 1895, noiembrie 5, cutremur local cu epicentrul între r îurile Someş şi Tur, simţit în judeţul Satu Mare, S. 1so
170. 1899, noiembrie 12, cutremur local la Carei, M.1S1
171. 1899, decembrie 9, cutremur local la Carei, S. 18!!

Din enumerarea cronologică a fenomenelor seismice de pe teritoriul
Satu Mare reiese faptul că, m ai ales în secolele al XVIII-lea
şi al XIX-lea această zonă a fost deseori afectată de cutremure. Nu am
luat în discuţie alte 46 de seisme: 29 cu epicentrul în Maramureş, 11 din
Bihor, 2 din Transilvania şi 4 din R. P. Ungară (la răsărit de Tisa superioară), datorită faptului că despre acestea nu avem informaţii direct~.
deşi probabil multe au fost simţite şi aici. Datele şi cifrele enumerate nu
sint exhaustive, ele fiind susceptibile de completări documentare ultejudeţului

171
1 2
•
173

Ibidem, p. 244.
Ibidem, p. 264.
I. Atanasiu, op. cit., p. 157 şi 174; Rethly A., ov. ctt., p. 279; Fl. Dudaş,

op. cit., p. 170.

17
~ I. Atanasiu, op. cit., p. 139 şi 174; Rethly A., op. cit., p. 285-292; Fl. Dudaş,
op. cil., p. 170
m Rethly A., op. cit„ p. 308-310.
176 Ibidem, p. 332.
l77 Ibidem, p. 343-317.
1 8 Ibidem, p. 347, vezi nota 27.
1 '.! Ibidem, p. 373; Nagy-Kdroly es videke, Carei, XI, 1894, 10, 8 martie, p. 3.
iso Rethly A., op. cit., p. 376.
181
Ibidem, p. 380.
182 Ibidem, p. 381.
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rioare, dar considerăm că acestea nu vor schimba imaginea generală asupra seismicităţii zonei şi nici concluziile cc se desprind din analiza acestor fenomene.
Din cele 1 71 de cutremure atestate documentar pînă la 1900, numai
3 au avut loc pînă în secolul al XVTII-lea; între 1 700 şi 1 800 au fost
7 cutremure; majoritatea seismelor - 144, au avut loc în prima jumă
tate a secolului trecut, între anii 1829-1838. Cele mai multe s-au produs
i<irna - 56, iar cele mai puţine primăvara - 30. Lunile cu frecvenţă cea
mai ridicată sînt: decembrie cu 24 şi ianuarie cu 23, iar cu frecvenţa ceu
mai scăzută: iunie cu 5 şi aprilie cu 6. Ca intensitate, cele mai multe au
fost cutremure slabe - 132, apoi moderate - 24, puternice -13 si numai 2 foarte puternice: cele din 1 iulie 1829 şi din 15 octombrie 1834.
Cauzele cutremurelor din această zonă, pe care multe izvoare consultate încearcă se le elucideze într-un fel sau altul, sînt de origine tectonică183. Se remarcă în acelaşi timp existenţa a două zone epicentrale pe
teritoriul judeţului Satu Mare: prima, şi cea mai activă pe culoarul tectonic al Văii Eriului şi o a doua de intensitate mai mică, pe aliniamentul
Halmeu-Livada.
Ca o ultimă concluzie :::0 desprinde faptul că, numărul cutremurelor
de pămînt cu acţiune distrugătoare mare a fost foarte redus, raportat la
totalul seismelor consemnate. Pierderile provocate de cutremurele enumerate au fost mai mult de ordin material, neexistînd nici o însemnare despre pierderi de vieţi omeneşti. De asemenea trebuie să menţionăm că
nu am întîlnit, dccît sporadic, existenţa unor soluţii colective sau măsuri
luate în vederea ajutorării celor care au avut de suferit de pe urma
cutremurelor.
Considerăm 'că cercetarea noastră, poate oferi date inedite despre
cutremurele de pămînt din zonă, a căror cunoaşterea alături de alte fenomene naturale sînt necesare pentru studiul istodei societăţii umane, de
pe aceste meleaguri.

183

Benedekl Z., art. cit.; Idem, A szoke Szamos foldjen, Ed. Dacia, Cluj, 1973;

Idem,

Schimbările

perior

şi

cursului Someşului şi al Crasnei în perioada pleistocenu lai sua holocenului, Satu Mare St. Com„ I, 1969, p. 25-34.
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ERDEBEN IM KREIS SATHMAR
BIS ZUM JAHRE 1900
(Zusammenfassung)

Der Autor zăhlt in chronologischer Reihenfolge 171 Erdbeben, die
dokurnentarisch fi.ir den Kreis Sathmar belegt sind.
Die meisten Beben waren von schwacher Intiensităt und fanden
zwischen den Jahren 1829-1838 statt.
Es zeichnen sich zwei Epizentren-zonen ah: der tehtonischen Streifen des Eriu-Tals bzw: der Ausrichtung Halmeu-Livada.
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CONTRIBUŢII

MICOLOGICE. I.
JUDEfUL SATU-MARE
G.NEGREAN

Din pW1ct de vedC'r e micologic, flora judeţului Satu M are a fost
Singura lucrare ,consacrată acestei zone aparţine lui Forster (1975), care publică 30 specii de mixomicete din Ţara Oaşului. Date
Joradice privitoare la acest judeţ au publicat IIazslinszky in 1885 şi
;tvanffi în 1895 (după A. Racovitza, 1941), Săvulescu (1957), Petrescu
.966), Silaghi (1960), Silaghi şi Lupoi (1962, 1964), Raţiu, Gergely &
loldovan (1977) şi Raţiu & Gergely (1979).
Cîteva specii reool'tate de noi au fost publicate ca noutăţi pentru
1icoflora României (Constantinescu & Negrean, 1973, 1977) (Constantiescu, 1979) iar un număr de 74 combinaţii ciupercă/plantă gazdă, au
:>st editate în exsiccata Herbarium Mycologicum Romanicum (HMR)
2onstantinescu & Negrean, 1974, 1975, 1978).
Majoritatea materialelor pe care se bazează lucrarea de faţă au
ost colectate de noi din Valea Ierului şi împrejurimi iar restul provin
lin clteva puncte de lingă Carei, nisipurile Nyirului, Vama (Valea Mă
·iei) şi Nadişu-Hodiodului.
Materialul este prezentat pe grupe mari sistematice, iar în cadrul
iccărei grupe este ordonat alfabotic pe genuri şi specii. Speciile sau
·ombinaţiile rare ori citate pentru prima oară de aici pentru micoflora
lomâniei, sînt notate cu*.
Toate exemplarele citate 1Sînt depuse in Herbarul micologic al In;titutului de ştiinţe biologice Bucureşti (BUCM) şi au numere de in,rentar.
Aducem mulţumiri colegilor O. Constantinescu, pentru determina~ea unor ciuperci (urmate de oe în text) ca şi penJtru tot concursul,
2. Karacsonyi, pentru unele materiale puse la dispoziţie (CK în text)
şi R. Wallfisch, pentru determinarea unei specii de muşchi.
uţin studiată .

PERONOSPORALES

Albugo amaranthi (Schwein.) O. Kuntze - Amaranthus hybridus
L: Dindeşti, 19 VIII 1974, 8 IX 1975. Andrid, 16 IX 1976. Cămin, 30
VUI 1977. Căpleni, 30 VIII 1977. Carei, 24 VIII 1977. Foieni, 5 IX 1977.
37 - Studii

şi

comunJcArl, V-VI.
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Iri na, 21 IX 1978. Pişcolt, 27 VIII 1975, 24 VIII 1977. Urziceni Păd1.1re.
5 IX 1977. Amaranthus retroflexus L.: Andri d, 16 IX 1976. Cămin , 30
VIII 1977. Carei, 17 VIII 1977. Dindeşti, Valea Ierului, 21 V 1973. Petreşti , 5 IX 1977. Tăşnad ga ră, 1 IX 1977. Urziceni, 5 IX 1977.
Albugo candida (Pers. ex Hook.) O. Kuntze - Armorocia rusticana
P . Gaertner & al. cultivat sau subspontan (*): *Cămin, 30 VIII 1977.
Care i, 2-1: VIII 1977. Dindeşti, 14 VIII 197-1:, *l X 1978. Satu Mare, 14 VII
1977. Vama, 12 IX 1976. Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus: Cămin,
30 VIII 1977. Căpl eni , 30 VIII 1977. Carei, 2 X 1978. Dindeşti , 8 IX
1975, Valea Ierwui, 3 IX 1978, V. Tăul M orii, 4 IX 1976. F oieni, 22 IX
1978. Nadişu-Hod odului, 25 VI 1977. Pişcolt, 24 VIII 1977, San islău,
23 VI 1966. Urziceni Pădure, 5 IX 1977. *Card.amine hirsuta L., leg. S.
Forstner, 2 IV 1937 (depistat în herbar de Fanerogamae). *Cardia.mine
matthiolii Moretti: Foieni, 15 IX 1978. Lepidium campestre (L.) R. Br.:
Pir, 24 VI 1977. Haphanus mphanistrum L. subsp. raphanistrum: Dindeşti, 4 IX 1976. Resighea, 24 VIII 1977. R.a.phanus sativus L., cult.:
Dind 0şti, 4 IX 1978. Rorippa amphibia (L.) Besiser: Dind.eşti, Valea Ierului, 22 IX 1975 (HMR 2610). Rorippa sylvestris (L.) Besser: Dindcşti,
Valea Ierului, 14 IX 1975 (HMR 2611). Sinapis arvensis L.: Dindcşti,
16 IX 1975, Valea Ierului, 20 VIII 1977. Sisymbrium loeselii L.: Car0i,
8 IX 1975. Sisymbrium officinale (L.) Scop.: Dindeş ti, 4 IX 1976.
Albugo portulacae (DC.) O. Kuntze - Portulaca oleracea L.: Că
pleni, 30 VIII 1977. Carei, 30 VIII 1977, 8 IX 1978. Dindeşti, 16 IX 1976.
Resighca, 24 VIII 1977.
Albugo tragopogonis (Pers.) S. F. Gray - Cirsium arvense (L.)
Scop.: Dindeşti, Valea Ierului, 31 VIII 1977, V. Tăul Morii, 11 IX 1978.
Pişcolt, 24 VIII 1977 (HMR 261-l).
Brc:ria lactucac Regel - Arctium lappa L.: Car0i, 2 X Hl78. *Arctium minus Bernh.: Carei, 2 X 1978. Dind eşti, „La Cetate", 15 IX 1978.
Arctium tomentosum Mille r: Dindeşt i, 11 VIII 1977. Irina, 21 IX 1978.
Centaurea jacea L.: Nadişu-Hododului, 25 VI 1977. Vama, Valea Mă
riei, 12 IX 1976. *Centaurea pannonica (Heu.ffel) Simonkai subsp. pa11nonica: Andrid, Valea Ierului, 5 IX 1978. Dindeşti, V. Tăul Morii, 19
VIII 1977 (HMR 2622). Irina, 21 IX 1978. Centaurea phrygia L. (=C.
austriaca Willd.): Vama, Valea Măriei 12 IX 1976. Cirsium arvense (L.)
Scop.: Andrid, 5 IX 1978. Dindeşti, Valea Ierului, 21 IX 1972, 11 VIII
1977. Dinldcş t.iul Mic, 22 IX 1978. P i şc-0lt, 24 VIII 1977. *Cirsium canum
(L.) AU.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 19 VIII 1977 (HMR 2624). *Cirsium
rivulare (Jacq.) All.: U rziceni, 5 IX 1977. •Gazania rigens (L.) Gacrtner: Carei, cult., 2 X 1978. Lactuc.a sativa L., cult.: 22 VIII 1976, 2 IX
1976. Lactuca serriola L. : Andrid, Valea Ierului, 24 VI Hl77. Carei la
Bobald, 17 VIII 1977. Dindeşti, 7 IX 1978. Irina, 21 IX 1978. Pir, 2..J VI
1977. Pişcolt, 24 VIII 1977. •Leontodon autumnalis L.: Carei, 30 VIII
1977. Dindeşti, V. Tăul Morii, 19 VIII 1977. *Senecio aquaticus Ilill
subsp. barb.areifolius (Wimmer & Grab.) WaLters: Dindeşli, Valea Ierului, 5 IX 1978. Irina, 21 IX Hl78. Vam a, Valea Măriei, 12 IX 1976.
1
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Senecio villgaris L.: Carei, 30 VIII 1977. Dindeşti, 14 VIII 1977. Petreşti,
22 IX 1978. Sonchus arvensis L.: Dindeşti, Valea Ierului, 21 IX 1972,
23 VIII 1973. Pir, 24 VI 1977. Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper:
Dindeşti, 11 IX 1978. Sonchus olemceus L.: Car.ei, 2 X 1978, la vii, 17
VIII 1977. Dindeşti, 13 VIII 1974, V. Tăul Morii, 28 VIII 1974.
"Bremiella baudysii (Skal.) O. Const. & Negrean - BerruJ.a ernecta
(Hudson) Coville: Dindeşti, V. Tăul Mori1i, 11 IX 1978 (1).
Peronospora aestivalis H. Syd. - Meclicago lupulina L.: Dindeşti,
V. Tăul Morii, 19 VIII 1977.
Peronospora alchemillae Otth - *Potentilla anserina L.: Resigihea
gară, 24 VIII 1977. *Rupus caesius L.: Dindeşti, 25 IX 1972 (HMR 2208),
V. Tăul Morii, 19 VIII 1977.
Peronospora alta Fuck. - Plantago lanceolata L.: Dindeşti, Valea
Ierului, 23 VIII 1973, V. Tăul Morii, 19 VIII 1977. Plantago major L.:
Andrid, Valea Ierului, 23 VIII 1976. Căpleni, 30 VIII 1977. Carei la
Bobald, 17 VIII 1977. Dindeşti, Valea Ierului, 19 VIII 1974, 17 IX 1975,
23 VIII 1976. Pir, 2-! VI 1977. Pirul Nou, 25 VIII 1976, 24 VI 1977. Resighea, 24 VIII 1977. Satu Mare, 9 IX 1976. Vaa:na, Valea Măriei, 12 IX
197·6. *Plantago major su'bsp. intermedia (DC.) Arcangeli: Petreşti, V
Tăul Morii, 7 IX 1976.
Peronospora arborescens (Berk.) Casp. - Papaver somniferum L.
cult.: Dindeşti, 14 VII 1977.
Peronospora caJotheca de By - Galium mollugo L .: I rina, 21 IX

1978.
Peronospora ervi A. Gust. - Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray: Pirul
Nou, 24 VI 1977.
Peronospora chenopodii-polyspermi Găum. - Chenopodium polyspermum L.: Dindeşti, Valea Ierului, 17 IX 1975, 31 VIII 1976, „La Cetate", 11 IX 1978.
Peronospora erythraeae Ki.ihn ex Găum. - Centaurium pulchellum
(Swartz) Druce: Andrid, Valea Ierului, 23 VIII 1 976. Dindeşti, Vale~l
Ierului, 21 VIII 1'973 (HMR 2205), V. Tăul Morii, 19 VUI 1977. Irina,
21 IX 1978.
Peronospora ficariae L. R. Tul. ex ide By - Ranunculus repens L.:
Carei la Bobald, 17 VIII 1977. Dinde.ş ti, V. Tăul Morii, 11 VIII 1977.
Pir, 24 VI 1977.
Peronospora fulva H. Syd. - Lathyrus hirsutus L.: Nadişu-Hodo
dului, 25 VI 1977.
Peronospora galegae Săvul. & Rayss - Galega officinalis L.: Irina,
21IX1978.
Peronosp ora grisea '(Ung.) Ung . - *Veronica anagallis~aqwatlca L.:
Dindeşti, Valea Tăul Morii, 19 VIII 1977. *Veronica anagalloides Guss.:
Dindeşti, V. Tăul Morii, 10 VIII 1977, Valea Ierului, 24 VI 1977. *Veronica catenata P,e nnel {=V. aquatica Bernh., non S. F. Gray): DiJ;deşti,
V. Tăul Morii, 23 VIII 1977. Pirul Nou, 24 VI 1977. *Veronica scutellata
L.: Dindeşti, Valea Ierului, 20 VIII 1977, 24 VI 1977.
1

37•
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Peronospora lamii A. Br. - *Stachys pţilustris L.: Dindeşti, Valea
Ierului, 21 IX 1972 (HMR 2210).
Peronospora lepidii (Mc. Alp.) G. W. Wils. - *Lepidium densiflorum Sohrader: Pişcolt, 27 VIII 1976, 24 VIII 1977. Resighea gară, 24
VIII 1977. Lepidium ruderale L.: Andr1d, Valea Ierului, 31 VIII 1977.
Carei, 25 VI 1978, leg. C. K. Dindeşti, 4 IX 1976. Domăneşti, 19 VI 1977,
leg. CK Moftin.ul Mic, 19 V 1977, leg. CK. Pişcolt, 4 IX 1976.
Peronospora Jeptospcrma de By - Artemisia annua. L.: Dindeşti,
25 VIII 1977. Chamomilla recutita (L.) Rauschert (=MatricariJa chamomiUa L.) : Dindeşti, V . Tăul Morii, 19 VIII 1974. Mat:ricaria perforata
Merat (=M. inodora L„ nom. illegit.): Petreşti, 22 IX 1978. Din!deşti,
16 VIII 1974 i(HMR 2425).
*Peronospora lini Schroet. - Linum catharticum L. - Dindeşti,
Valea Ierului, 25 VIII 1973 (HMR 2206).
P eronospora minor (Casp.) Gaum. - *Atriplex oblongifolia Waldst.
& Kit.: Dindeşti, 27 IX 1978. Chenopodium album L.s.l.: Andrid, 16 IX
1976. Cămin, 30 VUI 1977. Căpleni, 30 VIII 1977. Carei, 30 VIII 1977.
Corund, 25 VI 1977. Dinrleşti, Val.ea Ierului, 17 IX 1975, 23 VIII 1976.
Foieni, 5 IX 1977. Petreşti, V. Tăul Mrorii, 27 VIII 1976. Satu Mare, 9
IX 1976. Scărişoara Nouă, 23 VI 1977. Pişcolt, 27 viii 1976. Urziceni-Pă
dure, 5 IX 1977. *Chenopodium ficifolium Sm.: Foieni, 5 IX 1977 (HMR
2,654). Petreşti, V. Tăul Morii, 7 IX 1976. Chenopodium hybridum L.:
Dindeşti, 24 VIII 1973, 14 IX 1978. Carei, 30 VIII 1977. Pişoolt, 27 VIII
1976, 24 VIII 1977. Chenopodium vulvaria L.: Dindeş.ti, 11 IX 1978.
Peronospora myosotidis de By - *Myosotis arvensis (L.) Hill subsp.
arvensis: Dindeşti, V. Tăul Morii, 23 VIII 1977. Nadişu-Hododului,
25 VI 1977.
Peronospora obovata Bonord. - Spergula arv,ensis L.: Vama, Valea
Măriei, 12 IX 1976.
Peronospora parasitica (Pers. ex Fr.) F r. - *Armoracia rustican.a
P. Gaertner & al.: Carei, 24 VIII 1977. Dindeşti, 28 VIII 1977, 4 IX 1978,
29 VIII 1977 (HMR 266'9). Berteroa incana (L.) DC.: Resighea gară, 24
VIII 1977. Brassica oleracea L . ev. capitata: Resighea, 24 VIII 1977. Bunias orientalis L.: INa:dişu-Hododului, 25 VI 1977. Capsella bursa-pastoris (L) Medicus: Carei, 2 X 1978. Dindeşti, 8 IX 1975. Pişcolt, 24 VIII
1977. Urziceni-Pădure, 5 IX 1977 *Erysimum cheiranthoides L.: Andrid,
Valea Ierului, 25 VIII 1976. Din.deşti, Valea Ierului, 6 VIII 1966. *Lepidium densiflorum Schrader: PiŞ'colt, 27 VIII 1976. *Lobuiaria maritima (L.) Desv.: Carei, cult., 21 IX 1975. *Matthiola incana. .(L.) R. Br.
subsp. incana: ~cult.) Cămin & Căpleni, 30 VIII 1977. Carei, 4 IX 1976,
24 VIII 1977. Dindeşti, 22 VIII 1976. Irina, 21 IX 1978. Foieni, 15 IX
1978. *Matthiola longipetala (Vent.) DC. subsp. bicornis (Sibth. & Sm.)
P. W. Ball, cul t.: Dindeşti, 9 IX 1978, 31 VIII 1977. Raphanus sativus
L.: Dindeşti, ·cult., 4 IX 1978. Sinapis arvensis L.: Dindeşti, 16 IX 1975
(HMR 2683), V. Tăul Morii, 11 IX 1978. Pirul Nou, 24 VI 1977. Piş
colt, 24 VIII 1977. Resighea, 24 VIII 1977. Sisymbrium altissimum L.:
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Resighea, 24 VIII 1977. Scărişoara Nouă, 23 VI l:J77. Sisymbrium of ficinale (L.) Scop.: Andrid, 16 rn: 1976. Corund, 25 VI 1977. Dindeşti,
31 VIII 1976.
Peronospora romanica Săvul. & Rayss - Medicago sativa L„ cult.:
D indeşti, 4 IX 1976.
P eronos1>ora rumicis Carda - Rumex acetosa L.: Dindeşti, Valea
Ierului, 17 IX 1975.
Peronospora scleranthi Rabenh. - Scleranthus annuu.s L. subsp. annu.u..c:: Nadişu-Hododului, 25 VI 1977.
P eronospora sordida Berk. & Br. - Verbascum blattaria L.: Dindeşti, 22 IX 1978.
Peronospora symphyti rnium. - Symphytum officinale L. s.l.: Irina,
21 IX 1978. *Symphytum officinale subsp. uliginosum (A. Kerner) Nyrnan: Pirul Nou, 24 VI 1977 (HMR 2693).
Peronospora tabacina Adam - Nicotiana tabacum L., cult.: Căpleni,
5 IX 1977, Di ndeşti, 10 VIII 1977, Resighea, 24 Vili 1977, Urziceni,
5 IX 1977.
Peronospora tribulina Pass. - Tribu.lus terrestris L.: Resighea gară,
24 VIII 1977.
Peronospora trifolli-arvensis H. Syd. - Trif olium campestre Schreber: Dind eşti, 9 IX 1978.
Peronospora trifolii-hybricli Gaum. Trifolium hybridum L.s.l.:
Dindeşti, Valea Ier ului, 23 VIII 1976.
Peronospora trifoliorum de By. - Trifolium repens L.: Pirul Nou,
„La Fund", 24 VI 1977.
Peronospora violac de By ex Schroet. - Viola arvensis Murray:
Dindeşti, 24 VIII 1977.
Plasmopara angustiterminalis Novot. - Xanthium st1·u.m.arium L.:
Carei la Bobald, 17 VIII 1977. Dindeşti, 31 VIII 1976, V. Tăul Morii,
10 VIII 1977, 5 IX 1978. F oioni, 5 IX HJ77. Irina, 21 IX 1978. Pctrcşti,
V. Tăul Morii, 7 IX 1976. Pişcolt, 24 VIII 1977. Resighca gară, ,24 VIII
1977.
Plasmopara densa (Rabenh.) Sohroet. - *Odontites verna (Bellardi)
Dumort. s.l.: Dindcşti, Valea Ierului, 20 VIII 1977. Resighca, 24 VIII
1977. Rhinanthus angustifolius C. C. Gmelin: Scărişoara Nouă, 23 VI
1977.
P lasmopara helianthi Novot. Ilelianthus annuus L.: Dindcşti,
19 VIII 1977.
P lasmopara umbelliferarum (Casp.) Schroet. ex. Wartenw. - Aegopodiu.m podagraria L.: Carei la vii, 11 IX 1977. Vama, Valea Măriei,
12 IX 1976. *Angelica sylvestris L.: Carei la Bobold, 17 VIII 1977. Dindcşti, V. Tăul Morii, 20 VIII 1973 (HMR 2427). Pirul Nou, „La Fund",
24 VI 1977. Pastinaca sa.tiva L. s. l.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 19 VIII
1977. Irina, 21 IX 1978. Pişcolt, 24 VI II 1977.
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Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) Berl. & de Toni - Vitis vinifera L. subsp. vinifera, cult.: Carei, 3'0 VTII 1977. Dinld.eşti, 20 VIII 1974,
11 IX 1978. Resighea, 24 VIII 1977.
Pseudoperonospora cannabina (Otth) Curzi - Cannabis sativa L.:
Din deşti, cult. Valea Ierului, 31 VIII 1977.
Pscudoperonospora humuli (Miyabe & Takah.) G. W. Wils. - Ilumulus lupulus L.: Carei la vii, 17 VIII 1977. Resighea, 24 VIIl 1977.
Urziceni-Pădure, 5 IX 1977. Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976.
Pseudop eronospora ttrticae (Libert.) Salm. & W are - Urtica dioica
L.: Carei, 2 X 1978, Dindeşti, 19 IX 1978. Vama, Valea Măriei , 12 IX
1fl76. *Urtica kioviensis Rogow.: Urziceni, 5 IX 1977.

ASCOMYCETES
Claviccps cynodontis Langdon - Cynodon dactylon (L.) Pers.: Scă
3 XI 1978, leg. CK.
Claviceps nigricaos Tul. - Eleocharis palustris (L.) Roemer &
Schultes: Carei la Bobald, 17 VIII 1977. Dim:leşti, 31 VIII 1976.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul. - *Alopecurus aequalis Sobol.: D indeşti, Valea Ierului, 21 VIII 1973, Pirul Nou, 25 VIII 1976. Alopecurus
pratensis L.: Dindeşti , V. Tăul Morii, 20 VIII 1973. Elytrigia repens (L.)
Nevski: Dindeşti, V. Tăul Morii, 20 VIII 1973. Carei la Bobald, 17 VIII
1977. Festuca pratensis Hudson: Dindeşti, V. Tăul Morii, 20 VIII 1973
(HMR 2215). Festuca. rubra L. subsp. rubra: Sanislău, 28 VIII 1973. Holcus Zanatus L.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 20 VIII 1973. Glyceria fluitans
(L.) R. Br.: Foieni, 15 IX 1978. Lolium peren.ne L.: Carei la Bobald,
17 VIII 1977. Foieni, 15 [X 1978.
Diaporthe adunca (Rob.) Niessl stat. conid. Phomopsis subordinaria
Trav. - Plantlago lanceolata L.: Pir, 27 VIII 1973 (HMR 2486).
Epichloe typhina (Pers. ex Fr.) Tul. - Puccinellia distans 1(L.) Parl.:
Carei, 14 VI 1976, leg. CK.
Erysiphc aquilegiae (DC.) Merat - Caltha palustris L. s.l.: Pirul
Nou, Valea Ierului, 25 VIII 1976.
Erysiphe artemisiae Grev. - Artemisia vulgmis L.: Cămin, 30 VIII
1977. Dindeşti, V. Tăul Morii, 19 VIII 1977. Irina, 21 IX 1978.
E rysiphe· asperifoliorum Grev. - Anchusa ochroleuca Bieb.: Resighea, 27 VIII 1976. Anchusa officinalis L.: Foieni, 15 IX 1978. Sanislău,
31 VII 1978, Jeg. CK. Cynoglossum officinale L.: Resighea, 24 VIII 1977
(HMR 1978). Echium vulgare L.: Dindcşti, 16 IX 1976. Myosotis ari·ensis (L.) Hill: Foieni. 2 IX 1977, leg. CK. Nonea pulla L.: Pir, 2•1 VI 1977;
12 VI 1979, leg. CK. Symphytum nodosum Schur: Lelei, 27 V 1977, leg.
CK. Symphytum officinale L. sl.: Dindeşii, 19 IX 1978, Valea Ierului,
15 IX 1975, 31 VIII 1976. Pişcolt, 24 VIII 1977. Satu Mare, 9 IX 1976.
rişoara Nouă,
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Symphytum officinale subsp. uliginosum (A. Kerner) Nyman: Pirul Nou,
25 VIII 1976.
Erysiphe betae (Vanha) Weltzien Beta vulgaris L., cult.: Dindeşti, 11 VIII 1977.
Erysiphe biocellata Ehrenib. - Lycopus europaeus L.: Vama, Valea
Măriei, 12 IX 1976. Mentha aqu.atica L.: Dindeşti, Valea Ierului, 17 IX
1975, det. OC. V. Tăul Morii, 11 IX 1978. Mentha arvensis L.: Dindeşti,
V. Tăul Morii, 7 IX 1976. Vama, Valea Mări-ei, 12 IX 1976.
Erysiphe cichoracearum DC. ex Merat - Achillea collina Becker:
Dindeşti, V. Tăul MorU, 7 IX 1976, 11 IX 1978. *Centa.urea apiculata
Ledeb. subsp. spinulosa (Roche!) Dostal: Dind.eşti, V. Tăul Morii, 19
VIII 1974 (HMR 2257), 7 IX 1976 (6). Centaurea jacea L.: Vruna, Valea
Măriei, 12 IX 1976. Centaurea pannonica {Heuffel) S1monkai: Dindcşti,
23 VIII 1973 (HMR 2052). Carei, 17 VIII 1977. *Centaurea rocheliana
(Heuffel) Dostal (=C. ban,atica Rachel ex Heyek, non A. Kerneir): Că
min & Căpleni, 30 VUI 1977. Cichorium intybus L.: Carei la Bobald,
17 VIII 1977. Dindeşti 1 V. Tăul Morii, 19 VIII 1977, 23 VIII 1977. *Cirsium brachyceph:alum Juratzka: Dindeşti, Valea Ierului, 15 IX 1972 (2)
(HMR 2054). Cirsium oanum (L.) All.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 24 VIU
1974. Petreşti, V. Tăul Morii, 7 IX 1976. *Cirsium rivulare (Jacq.) All.:
Pirul Nou, Valea Ierului, 15 IX 1975 (HMR 2506) {6). Crepis setosa Haller fil.: Dind.eşti, Valea Ierului, 31 VIII 1976, V. Tăul Morii, 7 IX 1976.
Eupatorium oa1'111Ulbinum L.: Dindeşti, Valea Ierului 14 VIII 1974 (HMR
2261). *Gnaphalium sylvaticum L.: Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976.
*Helianthus tuberosus l.: Dindeşti, subspontan, 19 VIII 1977. Helianthus
annuus L., cult.: Dindeşiti, 19 VIII 1977, 26 VIII 1977. Lactuca Sierriola
L.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 7 IX 1976. Phlox drummondii Hook.: Satu Mare, 14 IX 1976. Urziceni-Pădure, 5 IX 1977 (HMR 2512). Phlox
paniculata L.: Carei, 30 VIII 1977. Dintleşti, 4 IX 1978. Senecio vulgaris L.: Cămin, 30 VIII 1977. Carei, 30 VIII 1977. Serratula tinctoria L.:
Dindeşti, Valea Ierului, 31 VIII 1977. Solidago canadensis L.: S atu Mare,
9 IX 1976. Sonchus arvensis L.: Dindeşti, Valea Ierului, 23 VIII 1973.
Carei gară, 8 IX 1976. Pirul Nou, 25 VIII 1973. Sonchus asper L.: Andrid, Valea Ierului, 20 VIII 1977. Sonchus oleraceus L. : Carei la v ii ,
17 VUI 1977. Tanacetum vulgare L.: Petreşti, V. Tăul Morii, 7 IX 1976.
Viola sp. cult. : Cămin, 30 VIII 1977.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr. - Oenothera biennis L.: Resighe a,
27 VIII 1976.
Erysiphe convolvuli (DC.) St. - Am. - Calystegia sepium (L.) R.
Br.: Dindeşti, V. Tău!l Morii, 20 IX 1972. Cămin, 30 VIII 1977. Convolvulus arvensis L.: Carei, 4 IX 1976.
Erysipbe crucbetiana Bluirner - Ononis spinosaeformis Simkovics:
Ady, 31 VIII 1976, leg. CK. Dindeşti, 24 IX 1972.
Erysiphe cmciferarum Opiz ex L. Junell Berteroa inccma (L.)
DC.: Foieni, 15 IX 1978. Brassica nigra (L.) Koch: Domăneşti, 5 VIII
1977, leg. CK. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl: Dindeşti, 31 VIII
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1976. Resighea, 24 VIII 1977. *Iberis umbellata L., cu1t.: Carei, 8 IX
1978. Dindeşti, 5 IX 1978. Irina, 21 IX 1978. *Matthiola longipetala
(Vent.) DC. subsp. bioornis (Sibtih. & Sm.) P. W. Ball, cult.: Carei, 30
VIII 1977. Dindeşti, 31 VIII 1977. Sisymbrium altissimum L.: Resighca,
24 VIIT 1977. Sisymbrium officinale (L.) Scop.: Satu Mare, 9 IX 1976.
Erysiphe depressa (Wallr.) Schleoht. - Arctium Zappa L.: Dindeşti,
V, Tăul Morii, 7 IX 1976, 19 V III 1977. Cămin pădure, 30 VIII 1977.
Arctium minus Bernh.: Dindeşti, 20 VIII 1977, 1 X 1978. Arctium tomentosum Miller: Carei, 4 IX 1976. Dindcşti, „La Cetate", 15 IX 1978.
Irina, 21 IX 1978.
Erysiphc galeopsidis DC. ex Merat - Ballota nigra L.: Carei, 4 IX
1976. Lamium album L.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 7 IX 1976. Galeopsis
Zadanum L.: Dindeşti, 7 IX 1976. Leonurus cardiaca L.: Dindeşti, 8 IX
1975. Stachys palustris L.: Dindcşti, Valea Ierului, 21 IX 1972 (HMR
2070). Pirul Nou, 25 VIII 1976.
Erysiphc galii Blumer - *Galium rivale (Sibth. & Sm.) Griseb.
=Asperula rivalis Sibth. & Sm.): Pirul Nou, 25 VIII 1976, 24 VI 1977.
Erysiphe graminis DC. ex Merat Elytrigia trichophora (Link)
Nevski: Pir, 12 VI 1979, leg. CK.
Erysiphe heraclei DC. ex St.-Am. - Anetum graveolens L.: Dindeşti, cult., 19 VIII 1977. Daucus carota L., cult.: Căpleni, 30 VIII 1977.
Pastinaca sativa L. s.1.: Căpleni, 30 VIII 1977. Carei la Bobald, 17 VIII
1977. Petroselinum crispum (Miller) A. W. Hill: Carei, cult., 30 VIII
1977 (HMR 2621). Dindeşti, cult„ 11 IX 1978. Peucedanum oreoselinum
(L.) Moench: Urziceni, Grădina Cailor, 24 IX 1978, leg. CK. Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976. Pimpinella saxifraga L.: Dindeşti, 25 IX 1972
(HMR 2074). *Sium Zatifolium L.: Urziceni, 5 IX 1977. Torilis japonica
(Houtt.) DC.: Cămin, 30 VIII 1977.
Erysiphe hypcrici (Wallr.) Blumer - Hypericum maculatum L.:
Vama, Valea Măiriei, 12 IX 1976.
Erysiphc knautiae Duby - Dipsacus Zaciniatus L.: Carei, 8 IX 1976.
Dindeşti, Valea Ierului, 23 VIII 1976. Dipsacus fullonum L. (=D. sylvestris Hudson): Carei, 8 IX 1976. Knautia arvensis (L.) Coult: Cchal,
2 VIII 1978, leg. CK. Dindeşti, Valea Ierului, 21 VIII 1976, V. Tăul Morii, 19 VIII 1974. Scabiosa ochroleuca L.: Dindeşti, 19 IX 1972, det. OC.
Succisa pratensis L.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 7 IX 1976. *Surcisella inflexa (Kluk) Bcck: Dindcşti, Valea Ierului, 6 VIII 1966 (2). Pirul Nou,
Valea Ierului, 25 VIII 1976.
Erysiphe lythri L. Junell - Lythrum salicaria L.: Vama, Valea Mă
riei, 12 IX 1976.
Erysiphe pisi DC. ex St.-Am. - Galega officinalis L.: Dindcşti,
Valea Ierului, 15 IX 1975 (IIMR 2526). Vicia cracca L.: Foieni, 2 IX 1977,
leg. CK.
Erysiph c polygoni DC. ex. St.-Am. - *Polygonum arenariu.m Waldst.
& Kit.: Resighca, 24 VIII 1977. Polygonum aviculare L.: Carei, 4 IX
1976. Satu Mare, 9 IX 1976. Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976. Polygo-
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num hydropiper L.: Foieni, 2 IX 1977, leg. CK. Polygonum lapathifolium L.: Dindeşti, Valea Ierului, 31 VIII 1976. ~·Rumex acetosa L.: Dindeşti, cult., 4 IX 1976. Resighea, 28 VIII 1973 (6). Rumex acetosella L.:

Resighca, 24 VIII 1977. Urziceni-Pădure, 5 IX 1977. Vama, Valea Măriei,
12 IX 1976.
Erysiphc ranunculi Grev. - Clematis integrifolia L.: Dindeşti, Valea Ierului, 20 IX 1975, det. OC. 23 VIII 1973 (HMR 2527). Clematis
*jackmannii Moore, cult.: Carei, 3 XII 1978, leg. CK. Dindeşti, 11 IX
1978. *Consolida ambigua (L.) P. W. Ball & Heywood ( Delphinium
ajacis auct.): Irina, cult., 21 IX 1978. Ranunculus acris L. S1.tbsp. acris:
Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976. Ranuneulus acris subsp. strigulosus
(Schur) Hyl.: Carei, 2 X 1978, la Bobald, 17 VIII 1977. Irina, 21 IX 1978.
Pirul Nou, 19 IX 1975. Ranunculus repens L.: Andrid, Valea Ierului,
23 VIII 1976. Ranunculus sardous Crantz: Dindeşti, Valea Ierului,
31 VIII 1976. Ranunculus sceleratus L.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 19 VIII
1977. Thalictrum lucidum L.: Dindeşti, Valea Ierului, 21 IX 1972
(HMR 2083).
Erysipho sor dida L. Jun ell - Planbago major L. subs'P. major: Dindeşti, Valea Ierului, 23 VIII 1976. Petreşti, 7 IX 1976, det. OC. Resighea, 24 VIII 1977. Satu Mare, 9 IX 1976 .
.li:rysiphc tr ifolii Grev. - *Lathyrus palustris L.: Dindeşti, Valea
Ierului, 27 VIII 1973 (6). Lathyrus pratensis L.: Carei la Bobald, 17 VIII
1977. *Lupinus luteus L., cult.: Horea, 28 VII 1973 (6). Melilotus? alba
Medicus: Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976. Melilotus dentata (Waldst. &
Kit.) Pers.: Carei, 1 XI 1978, leg. CK. Dindeşti, 11 IX 1978, Valea Ierului, 21 IX 1972, det. OC. Pişcolt, 27 VIII 1976. MeWotus officinalis
(L.) Pallas: Carei la Bobald, 17 VIII 1977. Pişcolt, 2-1 VIII 1977. Trifolium alpestre L.: Nisipeni, 27 IX 1979, leg. CK. Trifolium arvense L.:
Urziceni-Pădure, 5 IX 1977. Trifolium campestre Schreber: Dindeşti,
Valea Ierului, 20 VIII 1973 (HMR 2085). TrifolitJ.m hybridum L. s.1. : Carei la Bobald, 17 VIII 1977. Dindeşti, Valea Ierului, 23 VIII 1976. Trifolium medium L. s.l.: Dind eşti, Valea Ierului, 20 VIII 1973. Nadişu
Hododului, 23 VI 1977. Trifolium pratense L.; cult.: Carei, 17 VIII 1977.
Dindeşti, Valea Ierului, 25 VIII 1973.
Erysiphe urticae (Wallr.) Blumer - Urtica dioica L.: Dindeşti, 29
VIII 1977.
Erysipl10 vcrbasci (Jacz.) Blumer - Verbascum nigrum L.: Dindeşti,
Valea Ierului, 23 VIII 1976.
Eudarluca caricis (Fr.) O. Erikss. (Puccinia chondrillina)-Chondrilla
juncea L.: Foicni, 15 IX 1978. Pe Asparagus officinal-is L. (socio cum
Puccinia asparagi): Dindeşti, Valea Ierului, 24 VIII 1975 (HMR 2719).
•Hypomyces odoratus Arnold (stat. conid. Cladobotryum mycophilum (Oudem.), W. Sams & Hoozem.), det. OC. - Brachythecium salebrosum (Hoffm.) Hoffm., leg. GN, det. R. Wallfisoh: Urziceni, 5 IX 1977.
Lcptotrochila verrucosa (Wallr.) Schuepp - Galium rubioides L.:
Dindeşti, Valea Ierului, 14 VIII 1974 (HMR 2435).
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LeveHlula compositarum Golovin - *Sen.ecio erucifolius L.: DinValea Ierului, 15 IX 1972 (2).
Levcillula labiatarum Golovin - Marrubium peregrinum L.: Pir,
21 VIII 1973, det. oe.
Microsphaer a euon ymi (DC . .ex Merat) Sacc. - Euonymus europaeus
L.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 24 VIII 1974, 18 IX 1975.
Mycosphaer clla killiani Pclrak - Trifolium fragiferum L.: Dindeşti,
\'alea Ierului, 17 IX 1975, V. Tăul Morii, 24 VIII 1977. Irina, 21 IX 1978.
P1rul Nou, Valea Ierului, 25 VIII 1976. Trifolium repens L.: Dindcşti,
\'alea Ierului, 17 IX 1975. Pişcolt, 24 VIII 1977.
Oidium lini Bondarzew - Linum usitatissimum L.: Foieni, subspontan, 5 IX 1977.
P h y llactinia g utta ta (Wallr. ex Fr.) Lev. - *Corylus maxima Miller,
cult. Carei, 4 IX 1976, leg. OK (IIMR 2542).
Polystigma rubru m (Pers.) SC. - Prunus domestica L., cult.: Dindeşti, 8 IX Hl75.
S phacro theca erigerontis-canadensis (Lev.) L. Junell - Conyza ca11.adensis (L.) Cr-0nq. (=Erigeron canxidense L.): Cămin, 30 VIII 1977. Dindeşli, 11 IX 1978, Valea Ierului, 23 VIII 1976. Resighea, 27 VIII 1976.
Taraxacum „officinale Weber": Carei, 4 IX 1976.
S phaerothcca e uphorbiae (Cast.) Salmon - Euphorbia lucida W aldst.
& Kit.: Dindcşti, Valea Ierulu i, 21 IX 1972 (2). Euphorbia pZatyphyllos
L.: Dindeşti, Valea Ierului, 19 VIII 1974. Resighea gară, 24 VIII 1977.
Euphorbia helioscopia L. : Dindeşti , V. Tăul Morii, 7 IX 1976.
S phaerothcca fe rruginca (Schlecht. ex Fr.) L. Junell - Sanguisorba
officinalis L.: Săcăşeni, păd. Şiteri, 28 VIII 1978, lc-g. CK.
S phaerotheca îugax Penzig & Sacc. - Geranium palustre L.: Pirul
Nou, 14 VIII 1974. (HMR 2292). Irina, 21 IX 1978.
Sphaerothcca fuliginea (Schlecht. ex Fr.) Poll. - Cucumis sativus
L.: Carei, 30 VIII 1977. Dindcşti, cult., -! IX Hl78. Cucurbita pepo L.,
cult.: Resighca, 24 VIII 1977.
S phaerotheca plan.taginis (Cast.) L. Juncll Plarztago lanceolata
L : Carei, 8 IX 1976. Dindcşti, V. Tăul Morii, 21 \"'III 1973. Satu Marc,
28 IX 1972 (HMR 2097). *Plantugo major L. s.l.: Petreşti , 7 IX 1976.
Sphacrotheca xanthii (Cast.) L. Juncll - Bidens tripartita L.: Că
min, 30 VIII 1977. Dincleşti, V. Tăul Morii, 23 VIII 1977. Irina, 21 IX
1978. Petreşti, 7 IX 1976. Vruna, Valea Măriei, 12 IX 1976. Calendula
officinalis L„ cult.: Carei, 30 VIII 1977. Dindeşti , 20 VIII 1974. *Senecio aquaticus subsp. barbareifolius (Wimmcr & Grab.) Walt.crs: Dindcşti, Valea Ierului, 21 IX 1972 (2). Rcsighea, 24 VIII 1977. *Senecio
erucifolius L.: Dindeşti, Valea Ierului, 15 IX 1972 (2). *Senecio paludosus L.: Din.deşti, Valea Ierului, 15 IX 1972 (2) (HMR 2206), 14 VIII
1974. X anthium itaZicum Mor etti: Ady, 27 VIII 1976, leg. CK. Andrid,
16 IX 1976. Dindcşti, 21 IX 1972. Xanthium spinosum L.: Foicni, 5 IX
1977.
deşti ,
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Stamnaria persoonii (Mougeot ex Pers.) Fuck., det. OC. - Equisetum *moorei Newman: Foieni, 15 IX 197 8.
Taphrina deformans (Berk.) Tul. Prunus persica (L.) Batscl1;
cult.: Carei, 23 VI 1977. Naclişu-Hododului, 25 VI 1977.
Uncinula prunastri (DC. ex Merat) Sacc. - Pru11JUs spinosa L.:
Dindeşti, Val.ca Ierului, 22 VIII 1973.
1

FUNGI IMPERFECT!
Cercospora beticola Sacc„ det. OC - Chenopodium urbicum L.:
2 IX 1972 (HMR 2229).
Ccrcospora chenopodii Fres. - Atr·iplex patula L.: Dindeşti, Valea
ierului, 15 IX 1972 (HMR 2231). Irina, 21 IX 1978. Chenopodium album L.: Dindeşti, 15 IX 1972 {HMR 2230).
Cercospora ferruginea Fuck. - Artemisia vulgaris L.: Dindeşti, Valea Ierului, 24 VIII 1975.
Cercosporclla virgaureac (Thuem.) Allesch. Conyza canadensis
(L.) Cronq.: Carei, 4 IX 1976. Petreşti, V. Tăul Morii, 7 IX 1976.
Ovularia obliqua (Cooke) Sacc. - Rumex maritimus L.: Dindeşti,
Valea Ierului, 25 IX 1972 (HMR 2727). Rumex obtusifolius L. s.l.: Carei,
2 X 1978. Din deşti, 20 VIII 197 4. Rumex stenophyllus Ledeib.: Dindeşti,
18 VIII 1972 (HMR 2455).
Deightoniella arundinacea (Corda) Hughes - Phragmites australi.s
(Cav.) Trin. ex Steudel : Istirău, 10 IX 1979, leg. CK
Pleospora herbarum (Pers. ex Fr.) Rabenh. (stat. canid. Stemphylium botryosum Wallr.), det. OC. - Cannabis sativa L., cult.: Dindeşti,
17 IX 1976.
Ramularia asteris (Phillips & Plowr.) Bub. - Aster tripolium subsp.
pannonicum (Jacq.) So6: Andr.id, Valea leirului, 23 VIII 1976.
Ramularia galegae Saoc. - Galega ojficinalis L.: Andrid, Valea Ierului, 23 VIII 1976. Dind.eşti, V. Tăul Morii, 9 X 1970, det. OC. (HMR
2246).
Ramularia geranii (West.) Fuck - Geranium pusillum L.: Dindeşti,
13 VIII 1974.
Ramularia leonuri Sorok. - Leonurus cardiaca L.: Dindeşti, 10 IX
1975.
Ramularia ovata (Fuck.) Sacc. - Salvia nemorosa L. subsp. nemorosa, det. OC. Dindeşti, 15 IX 1972.
Ramularia valerianae (Speg.) Sacc. - Valeriana officinalis L.: Dindeşt.i, V. Tăul Morii, 19 VIII 1974.
Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bainier - Cannabis sativa L. cult.,
det. OC. Dindeşti, 17 IX 1976.
Septoria cannabis (Las·oh) Sacc. - Canoobis sativa L., cult.: Dindcşti, 19 VIII 1974.
Dindeşti,
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Septoria chcnopodii Wcslend.
Chenopodium murale L.: Irina,
21 IX 1978.
Septoria galcopsidis Westend.
*Galeopsis lad.anum L.: Pir, 27
VIII 1973 (HMR 2-177).
Septoria gucpinii Oudemans - Euphorbia palustris L.: Dindeşti,
Valea Ierului, 1-1 VIII 1974 (HMR 2480).
Septoria hclianthi Ell. & Ev. - Helianthus annuus L., cult.: Dindeşti, 8 IX 1975.
Septoria oreoselinii Sacc. - *Peucedanum officinale L.: Dindeşti,
Valea Ierului, 15 IX 1972 (HMR 2478).
Septoria polygonorum Dcsm. - Polygonum hydropiper L.: Dindeşti, Valea Ierului, 25 IX 1972 (HMR 2481). Polygonum Zapathifolium
L.: Dindeşti, 19 IX 1978.
Septoria salicicola (Fr.) Sacc. - Salix cinerea L.: Dindeşti, V. Tăul
Morii, 18 IX 1972 (HMR 2482).
Septoria scabiosicola (Desm.) D esm. - Knautia arvensis (L.) Coult.:
Dindeşti, V. Tăul Morii, 16 VIII 1974 (HMR 2483). Scabiosa ochroleiica
L.: Djndeşti, 24 VI 1974, det. OC.

UREDINALES

Coleosporium melampyri (Rebent.) P. Karst. - M elampyrum bihariense A. Kerner: Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976. Melampyrum
pratense L.: Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976.
Coleosporium rhinanthaccarum Lev. ex Kickx - Odontites verna
(Bellardi) Dumort. s.1.: Foieni, 15 IX 1978. Cehal, 2 VIII 1978, leg. CK.
Andrid, 31 VIII 1977. Dind cşti, Valea Ierului, 23 VIII 1976, 20 VIII
1977. Pişcolt, 27 VIII 1976. Resighea, 24 VIII 1977. *Rhinanthus borbasii (Dorfler) So6: Foieni, 8 VII 1978, leg. CK.
Coleosporium sonchi (Str.) Lev. ex Kickx - Sonchus arvensis L.:
Dindeşti, V. Tăul Morii, 19 VIII 1974, Valea Ierului, 23 VIII 1976. Urziceni, 5 IX 1977. Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976. Sonchus asper (L.)
Hill: Dindeşti, V, Tăul Morii, 11 IX 1978. Sonchus palustris L.: Din-

20 VIII 1973, det. oe.
Colcosporium tussilaginis (Pers.) Lev. - TussilQ{}o farfara L.: Petreşti, V. Tăul Morii, 7 IX 1976.
Cronartium ribicola J. C. Fischer - Ribes nigrum L„ cult.: Carei,
8 IX 1978.
Melampsora abieti-capraearum Tubeuf Salix cinerea L.: Dindeşti, 18 IX 1972 (HMR 2107).
Melampsora epitea Thuem. - *Orchis laxiflora Lam. subsp. elegans
(Heuffel) So6: Scărişoara Nouă, 23 VI 1977.
deşti,
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Melampsora eupborbiae Cast. - Euphorbia lucida Waldst. & Kit.:
Valea Ierului, 21 IX 1972 (HMR 2109). Resighea, 24 VIII 1977.
Melampsora euphorbiae-dulcis Otth - Euphorbia serrulata Thuill.:
Resighca, 24 VIII 1977.
l\1elampsora lini (Ehrenb.) Lev. - Linum catharticum L.: Ceha!, 2
VIII 1978, leg. CK. Dindeşti, V. Tăul Mor ii, 19 IX 1972.
Mclampsora ribesii-viminalis Kleb. - Salix viminalis L.: Dindeşti,
V. Tăul Morii, 18 IX 1972 (HMR. 2114).
Melapmsora symphyti
Bub. - Symphytum officinile subsp. uliginosum (A. Kerner) Nyman: Pirul Nou, 25 VIII 1976, 24 VI 1977.
Miyagia pseudosphaeria (Mon.) J orst. ( -Puccinia sonchi Desm.) Sonchus arvensis L.: Dindeşti, 20 VIII 1974. Sonchus palustris L.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 18 IX 1972, 28 VIII 1973 (HMR 2116).
P hragmidium bulbosum (Str.) Schlecht. - Rubus caesius L.: Carei,
17 VIII 1977. Dindeşti, Valea Ierului, 23 VIII 1976. Resighea, 24 VIII
1977.
Phragmidium potentillac (Pers.) Karst. - Pot'entilla cinerea Chaix
ex Vill. Urziceni-Pădure, 5 IX 1977.
P uccinia acetosae Koern. - Rumex acetosa L.: Dindeşli, Valea Ierului, 14 VIII 1974. Fo ieni, 15 IX 1978.
Puccinia allii Rud. - Allium scorodoprasum L.: F oieni, III 1979,
leg. CK.
Puccinia aogelicae (Schum.) Fuck. - *Peuceda.num alsaticum L.:
şoseaua Andird-Chereuşa, Valea Ierului, 21 IX 1972, det. OC.
Puccinia annularis (Str.) Rolu. - Teucrium ch.amaedrys L.: Nadişu-Hododului, 25 VI 1977.
Puccinia antirrhinii Diet. & Holw. - Antirrhinum majus L., cult.:
Dindeşti, 16 IX 1978. Irina, 21 IX 1978.
Puccinia arenariac (Shum.) Wint. Moehringia trinervia (L.)
Clairv.: Livada, păd. N oroieni, 5 V 1979, leg. CK. Spergula arvensis L .:
Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976.
P uccinia aromatica Bub. - Chaerophyllum aromaticum L.: N adişu-Hododului , 25 VI 1977.
Puccinia asparagi DC. - Asparagus officinalis L.: Dindcşti, Valea
Ierului, 24 VIII 1975 (HMR 2719).
Puccinia asperulae-cynancbicae Wurth - Asperula cynanchica L.:
Dindeşti , V. Tăul Morii, 20 VIII 1973.
Puccinia bardanae Corda - Arctium tomentosum Miller: Dindeşti,
IX 1970. Irina, 21 IX 1978.
Puccinia bupleuri Rud. - *Bupleurum tenuissimum L .: Dinde.şti,
Valea Ier ului, 18 VIII 1973 (HMR 2330). Carei la Bobald, 17 VIII 1977.
Puccinia carduorum Jacky - Carduus crispus L.: Dindeşti, Valea
I erului, 14 VIII 1974, V. Tăul Morii, 18 IX 1972 (HMR 2463). Dindeş
tiul Mic, 22 IX 1978. Irina, 21 IX 1978. Pirul N ou, 25 VIII 1976. Piş
colt, 24 VIII 1977.

Dindcşti,
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Puccinia car1ctna DC. - *Carex hordeistichos Vill.: Dindeşti, V.
Morii, 16 IV 1967, deL OC.
Puccinia ccntaurcac DC. - Cent:aurea apiculata Ledeb. subsp. spi11ulosa (Rachel) Dostel: Dindeşti, V. Tăul Morii, 19 VIII 1974 (IIMR
2560). Centaurea pannonica (Heuiffel) Simonkai: Andrid, Valea Ierului,
23 VIII 1976. Dindcşti, Valea Ierului, 23 VIII 1976.
Puccinia chondrillina Bub. & Syd. - <.:hondrillcL juncea L.: Foicni,
30 VI 1978, leg. CK, 15 IX 1978.
Puccinia cnici Mart. - Cirsium vulgare (Savi) Ten.: Din deşti, I O
VIII 1977.
Puccinia coronata Corda - Glyceria maxima (Hartm.) Holmbcrg:
Irina, 21 IX 1978.
Puccinia crepidicola Syd. - Crepis setosa Haller fil.: Cămin, 30
VIII 1977.
Puccinia dioicac P. Magn. - *Taraxacum bessarabicum (Horncm.)
IIand.-Mazz.: .A.ndrid, Valea Ierului, 23 VIII 1976. Dindeşti, V. Ierului,
14 VIII 1974 (HMR 2337).
Puccinia glechomatis DC. - Glechoma hederacea L.: Irina, 21 IX
1978.
Puccinia graminis Pers. subsp. graminicola Urban - *Festuca pratensis Hudson: Dindcşti, V. Tăul Morii, 20 VIII 1973 (HMR 2339).
Puccinia helianthi Schw. - Helianthus annuus L.: Dindeşti, 8 IX
1975.
Puccinia hicracii Mart. - Picris hier;acioides L.: Cămin, 30 VIII
1977. Dindeşti, V. Tăul Morii, 18 IX 1972 (IIMR 2147). Taraxacum bessarabicum (Hornem.) IIand.-Mazz.: Dindeşti, Val0a Ierului, 15 IX 1972
(HMR 2148).
Puccinia jaceae-Jeporinac Tranz. - Carex ovaUs Gooden. (=C. leporina auct., non L.): Rcsighea, 24 VIII 1977.
Puccinia lapsanae Fuck. - Lapsana communis L.: Nadişu-Hodo
dului, 25 VI 1977. Satu Mare, 9 IX 1976.
Puccinia laschii Lagerh. Cirsium arvense (L.) Scop.: Petreş li,
7 IX 1976. Cirsium canum (L.) Ali.: Andrid, Valea Ierului, 23 VIII 1976.
Dindeşti, V. Tăul Morii, 20 VIII 1973, 23 IX 1976.
Puccinia malvaccarum Mont. - Althaea officinalis L.: Dindeşli,
Val0a Ierului, 20 IX 1972 (HMR 2155). Malva pusilla (L.) Sm.: Dindeşti,
20 VIII 1974. Pişcolt, 24 VIII 1977. Malva sylvestris L.: Dinldcşti, IX
1970.
Puccinia menthae Pers. - Mentha aquatica L.: Dindeşti, V. Tăul
Morii, 11 IX 1978. Pctreşti, 7 IX 1976. Pirul Nou, 25 VIII 1976. Mentha arvensis L.: Petreşti, V. Tăul Morii, 7 IX 1976. Vama, Valea Mă
riei, 12 IX 1976. Mentha longifolia (L.) Hudson: Cehal, 2 VIII 1978, leg.
CK. Dindeşti, 19 VIII 1974. Satureja hortensis L, cult.: Dindeşti, 11 IX
1978.
Tăul
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Puccinia millefolii Fuck. - *Achillea asplenifolia Vent.: Din.deşti,
Morii, 20 VIII 1973.
Puccinia oreoselini (Str.) Fudk. Peucedanum oreoselinum (L.)
Mocnch: Resighea, 27 VIII 1976. Urziceni-Pădure, 5 IX 1977.
Puccinia phragmitis (Sebum.) Koern. - Phragmites australis (Cav.)
Trin. ex Steudel: Dindcşti, Valea Ierului, 22 & 23 VIII 1973.
Puccinia poarum Niels - Tussilago farfara L.: Foieni, 2 IX 1977,
leg. CK.
Puccinia polygoni-amphibii Pers. - Bilderdykia convolvulus (L.)
Dumort.: Dindeşti, 16 IX 1976. Resighca, 24 VIII 1977. Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort.: Dindcşti, Valea Ierului , 31 VIII 1977. Cămin
pădure, 30 VIII 1977. Polygonum amphibium L.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 11 IX 1978, 19 VIII 1977.
Puccinia praecox Bub. - Crepis biennis L.: Urziccnj , 5 IX 1977
Puccinia pulverulenta Grev. - Epilobium hirsutum L.: Dindeşli,
19 8 1977.
Puccinia punctata Link - *Galium palustre L .: Dindeşti, 25 VIII
1973 (HMR 2364). Galium rivale (Sibth. & Sm.) Griseb.: Dindcşti, Valea Ierului, 24 VIII 1973 (HMR 2365). Pirul Nou, 25 VIII 1976. *Galium
uliginosum L.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 20 VIII 1973 (HMR 2366). Galium verum L.: Andrid, Valea Ierului, 23 VIII 1976. Dindeşti, Valea Ierului, 31 8 1976. V. Tăul Morii, 19 VIII 1974, dct. OC.
Puccinia rugulosa Tranz. - *Peucedanum officinale L. subsp. offidnale: Andrid, Valea Ierului, 5 IX 1978. Dindcşti, Valea Ierului, 15 IX
1972 (HMR 2165).
Puccinia sorghi Schw. - Zea mays L.: Dindeşti, cult., 20 VIII 1974.
Puccioia tanaceti DC. - Artemisia annua L.: Dindeşti, 16 VIII 1977.
Artemisia pontica. L.: Carei la Bobald, 17 VIII 1977. Artemisia santonicum L.: Valea letrului la Andrid, 18 VIII 1973 şi Dindeşti, 18 VIII
1973. Artemisia vulgaris L.: Carei, 17 VIII 1977. Dindeşti, Valea Ierului, 2-l VIII 1973. Irina, 21 IX 1978.
Puccinia thesii Duby - Thesium linophyllon L.: Dindeşti, Valea
Ierului, 22 VIII 1973 (HMR 2380).
Puccinia xanthii
Schw. - Xanlhium italicum Moretti: Andrid,
16 IX 1976.
Pucciniastrum agrimoniae (Diet.) Tranz. Agrimonia eupatoria
L.: Dindeşti, V. Tăul Morii, 24 VIII 197-J.. Cehal, 2 VIII 1978, leg. CK.
Uromyces acetosae Schroet. - Rumex acetosa L.: Andrid, 16 IX
1976, Carei la Bobald, 17 VIII 1977. Resighea, 27 VIII 1976. Rumex
acetosella L.: Urziceni, 5 IX 1977.
Uromyces appcndiculatus (Pers.) Ung. - Phaseolus vulgaris L„ cult.:
Dindeşti, 15 IX 1978, IX 1970.
Uromyccs bebenis (Ung.) Schroet. Silene vulgaris (Moench)
Garckc: Dindeşti, Valea Ierului, 23 VIII 1973.
V.

Tăul
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Uromyces dianthi Niessl - Dianthus caryophyUus L.: Carei, cult.,
2 X 1978. *Dianthus pontederae Kerner subsp. pontederae: Resighea,
24 VIII 1977.
Uromyces cu1>horbiae-corniculali Jordi - *Lotus tenuis Waldst. &
Kit. ex Willd.: Andrid, V. Ierului, 23 VIII 1976. Dindeşti, V. Ierului,
15 IX 1972 (HMR 2176).
Uromyces galcgac (Opiz) Sacc. - Galega officinalis L.: Irina, 21 IX
1978.
Uromyces ononidis Pass. - Ononis spinosiformis Simkovks: Dindcşti spre Andrid, Valea Ierului, 24 IX 1972.
Uromyces rurnicis (Schum.) Wint. - Rumex hydrolapathum L.:
Dindcşti, Valea Ierului, 17 IX 1975. Rumex maritimus L.: Dindcşti, Valea Ierului, 25 IX 1972. Rumex obtusifolius L. s.l.: Carei, 2 X 1978. Rum.ex patientia L. s.l., cult.: Carei, 30 VIII 1977.
Uromyces striatus Schroet. - Trifolium campestre Schreber: Dindcşti, V. Tăul Morii, 20 VIII 1973.
Uromyces t rifoJii (DC.) Lev. - Trifolium fragiferum L. : Dindeşti,
Valea Ierului, 20 VIII 1973 (HMR 2393), 23 VIII 1976. Petreşti, V. Tăul
Morii, 7 IX 1976. Trifolium hybridum L. s.l.: Carei la Bobald, 17 VIII
1978. Dindeşti, 23 VIII 1977, Valea Ierului, 23 VIII 1976. Pir, 24 VI
1977. Trifolium pratense L., cult.: Carei, 17 VIII 1977.
Uromyces viciae-fabae (Pers.) Schroet. - *Lathyrus palustris L.:
Dindeşti, Valea Ierului, 21 VIII 1973 (HMR 2395).

USTILAGINALES
Melanopsichium pennsylvanicum

Hirschh. -

Polygonum lapathi-

folium L.: Dind~ti, 8 IX 1975, 14 IX 1978.

Moesziomyces bullatus (Schroet.) Vanky - Echinochloa crus-gaUi
(L.) Beauv.: Cămin, 30 VIII 1977.
Sphacelothcca andropogonis (Opiz) Bub. - Botriochloa ischaemum
(L.) Keng: Pir, 24 VI 1977.
Sphacelotheca hydropipcris (Sebum.) de By Polygonum mite
Schrank: Vruna, 12 IX 1976.
Tillctia sphaerococca (Wallr.) Fisch. v. Waldh. - •Agrostis stolonifera L.: Scărişoara, 23 VI 1977.
Ustilago anomala J. Kuntze ex Wint. var. carnea (Liro) Hirschh. Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort.: Carei, 8 IX 1978.
Ustilago anomala var. cordae (Liro) Savile - Polygonum hydr opiper L.: Dindeşti, Valea Ierului, 17 IX 1975.
Ustilago grandis Fr. - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel: Dindeşti, Valea Ierului, 17 IX 1975.
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Ustilago longissima (Schlecht.) Meyen - Glyceria fluitans (L.) R.
Br.: Foieni, 15 IX 1978. GlycerW. maxima (Hartm.) Holmberg: Dlndeştî,
Valea Ie:rului, 24 VIII 1973.
Ustilago major Schroet. - Silene otites (L.) Wibel: Foieni, 15 IX
1978.
Ustilago maydis (DC.) Carda - Zea mays L., cult.: Dindeşti, 11 IX
Pişcolt, 24 VIII 1977.
Ustilago neglecta Niessl - Setaria lutescens (Weîgel) Hubbard (S.
glauca auct.): Dindeşti, Valea Ierului, 15 IX 1975. Pir, 27 VIII 1973.
Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976.
Ustilago reticulata . Liro Polygonum lapathifolium L.: Carei,
2 X 1978. Dindeşti, 24 VIII 1973, Valea Ierului, 24 VIII 1974, V. Tăul
Morii, 11 IX 1978.
Ustilago syntherismae (Schwein.) Peck *Digitaria ischaemum
(Schreber) Muehlenb.: Foieni, Grădina Cailor, 5 IX 1977 (HMR 2598).
Foieni spre Ciumeşti, 15 IX 1978. Digitaria sanguinalis (L.) Scop.: Pişcolt,
24 VIII 1977, det. OC.
Ustilago trichophora (Link) Kunze ex Koern. - Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.: Dindeşti, 12 IX 1976, det. OC.
Ustilago violacea (Pers.) Rouss. - Silene alba (Miller) E. H. L.
Krause: Urziceni, Grădina Cailor, 24 IX 1978, leg. CK.
1978.

ADDENDA
Erysiphe cichoracearum DC. ex. Merat - *Bellis perennis L., cult.:
Carei, 15 IX 1978, det. OC. *Chamomilla recutita (L.) Rauschert, det.
OC: Petreşti, 22 IX 1978. *Helianthus annuus L.: Dindeşti, cult., 26 VIII
1977, det. OC. *Helianthus tttberosus L.: Dindeşti, subspontan, 19 VIII
1977, det. OC. *Hieraciumxmaculattlm Sm.: Cehal, 2 VIII 1978, leg.
CK, det. OC. *Leontodon tara:vacoides (Vill.) Merat (=L. nudicaulis auct):
Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976, det. OC.
Sphacrotheca alchemiJlae (Grev.) L. Junell - *Potentilla erecta (L.)
Răuschel: Vama, Valea Măriei, 12 IX 1976, det. OC. *Potentilla reptans
L.: Dindeşti, 19 IX 1978, det. OC.

BIBLIOGRAFIE

1. CONSTANTINESCU O. 1979. Revision of Bremiella (Peronosporales). Trans.
Br. mycol. Soc. 72(3): 510-515.
2. CONSTANTINESCU O. & NEGREAN G. 1973. Adăugiri la Erysiphaceele Ro-.
mâniei. St. cerc. bio!., seria botanică, 25(4): 279-286.
38 -

Studll

şi comunicări,

V-VI.

https://biblioteca-digitala.ro

594

18

3. CONSTANTINESCU O. & NEGREAN G. 1974. Herbari·um Mycologicum Romanicum, Schedae fasc. 42-45 (nr. 2051-2250). Bucure!jti.
4. CONSTANTINESCU O. & NEGREAN G. 1975. Herbarium Mycologicum Roma-,
nicum, Schedae fasc. 46-50 (nr. 2251-2500). Bucureşti.
5. CONSTANTINESCU O. & NEGREAN G. 1978. Herbarium Myco!ogicum Romanicum, Schcdae fasc. 51-55 (nr. 2501- 2750). Bucureşti.
o. CON5TANTINESCU O. & NEGREAN G. 1977. Additions to Romanian Erysiphaceae. II. Sydowia, Annls Mycol. Ser. II. 29(1-6). 1976-77; 75-86.
7. :F'ORSTNER S. J. M. 1975. Contribuţii la cunoaşterea mixorrucelclor din Ţara
Oaşulul (Maramureş). St. cerc. blol., ser. biol. veg., 27(3): 199-204.
8. PETRESCU M. 1966. Aspecte fitopatologice din pădurile Republicii Socialiste
Romdnia. Ed. Agro-Silvlcă. Bucureşti, 127 pp.
9. RACOVITZA ANGtLE, 1941. Quelques Discomicetes recoltcs cn Transylvanie.
Bull. scct. sci. Acad. Roum .. 23(9): 461-483.
10. RAŢIU O. & GERGELY I. 1979. Caracterizarea sinecologică a principalelor fito-

cenoze lemnoase din „Ţara Oaşului" (jud. Salu-Marc). Contrib. bot. ClujNapoca, 1979: 85-118.
11. RAŢIU 0., GERGELY I. & MOLDOVAN I. 1977. Consideraţii fitoccnologice
asupra pădurilor depresionare din „Ţara Oawlui". Contrlb. bot. Cluj-Napoca,
1977: 9-18.
12. SA VULESCU T. 1957. Ustllaginalele din Republica

Populară Română, 2. Ed.
Acad. R.P.R. Bucureşti.
13. SILAGHI G. 1960. Specii de Mycena noi pentru micoflora R.P.R. Stud. cerc.
blol., Cluj (1959), 10(2): 195-20:?.
14. SILAGHI G. & LuPOl A. 1962. Contribuţii la cunoaşterea Tricholomaceaelor
din R.P.R. Contrib. bot. Cluj: 107-111.
15. SILAGHI G. & LUPOI A. 1964. Contribuţii la cunoaşterea Marasmieelor din
R.P.R. Studia Univ. Bahc~-Bolyai Cluj, 1964(1): 31-34.

https://biblioteca-digitala.ro

MYCOWGICAL CONTRIBUTIONS.
SATU-MARE DISTRICT
(Summary)

The poorly known myooflora of Satu Mare district of Romania is
completed by 204 fungi parasitic on 420 host plant. Some 79 fungusfhost
combinations are rather rare or wer e even first rccorded in Romanian
flora from this district.
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CERCETARI ASUPRA ASOCIAŢIEI
PEUCEDANO-FESTUCETUM
PSEUDOVINAE IN STAŢIUNILE
DIN NORD-VESTUL ROMANIEI
CAROL KARACSONYI

Specia mediteranean-pontică Peucedanum officirzale L., are arealul
general de răspîndire în sudul şi centrul Europei, ajungind pînă în partea nord-vestică a continentului (32). ln România regiunile în care apare
l'elativ mai frecvent sînt: Cimpia Transilvaniei şi Cîmpia de Vest (13),
(21). Lipseşte de pe mari teritorii ale ţărli; mai nou 1-'euceda.num officinale a fost inclusă pe lista rarităţilor noastre floristice (:J2).
ln partea de nord-vest a ţării pentru prima dată a fost identificată
în anul 1790 de P. Kit ai b e 11 la Terebeşti (17). Intr-un document datat
din anul 1807 se aminteşte că, în hotarul satului Moftin (jud. Satu
Mare) s-au răspîndit tufărişuri şi alte plante care strică păşunile (11),
dintre care - se pare - şi 1-'eucedanum officinale 1 • ln a doua jumă
tate a secolului trecut a fost semnalată pe terenurile depresionare de
lingă Tăşnad (12), unde a fost găsită şi în urma cercetări.lor ulterioare
(1). A mai fost semnalata la: Ardud (4), Carei (5), (13), (26), Dindeşti
{7), (8), staţiuni în care am regăsit-o recent, precum şi de la: „şesul
sătmarean" loc neprecizat (~ti), Căpleni (26) şi în judeţul Bihor la
Cheşereu (19). Completăm corologia speciei cu următoarele noi staţiuni
din N-V ţării: între Mădăras şi .Sătmărel, pădurea Şiter ~comuna Craidorolţ) lîngă cătunul Ganaş, Eriu-Sîncrai, Ady Endre, Ghenei, Tiiream,
Hotoan!! (jud. Satu Mare), balacca, Galoşpetreu, Tarcea, Otomani şi Roş iori (jud. Bihor). Se poate constata că, în această zonă Peucedanum
off1ci11ale apare relativ frecvent, dar pînă în prezent nu a fost semnalată pc nisipurile din N-V ţării. ln Herbarul Universităţii din Cluj-Napoca există un exemplar colectat de I. P r o d an de la Şimian, localitate
din jud. Bihor, aşezată la periferia terenurilor nisipoase, fără menţio
narea precisă a locului unde a fost găsită.
Fitocenozele de P,eucedanum officinale sînt considerate hcliosdoiile
(28); ele sint cantonate pe terenuri slab sărăturoase, cu apa freatică la
mica adîncime, în special la liziera pădurilor, în luminişuri şi pe terenuri de unde vegetaţia arborescentă a fost defrişată. 1ntt-e asemenea
limite ecologice înguste au fost găsite cenoze dominate de Peucedanum
In text tipărit „kocsord~.
La Hotoan numele popular al plantei este
sit în medicina populară.
1

2

„viţ.ălar" şi

rizomul ei este folo-
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officinale lîngă T~oara (18). I. P r o da n descrie din apropierea localităţii Arad as. Alopecuretum fac. Peucedanum officinale (26). Tot din
Cîmpia de Vest a fost semnalată asociaţia Peucedano-Festucetum pseudovinae (Rpcs. 7) I. Pop 19618 Ia marginea pădurii Rădvani lingă Salonta (24), precum şi în zona de interfluviu Timiş-Bega (Peuc. - Fest.
pseudov. alopecuretum pratensis şi festucetosum pseudovinae) (14).
Din C.îllnpia de Vest i(25) şi din Cîmpia Română (30) se cunosc şi
cenoze dominate de Aster sedifolius (specia care în general coabitează
cu Peucedanum officinale), care într-un conspect al vegetaţiei solurilor
saline şi alcaline din România (IO) au fost incluse în as. PeucedanoFestucetum pseudovirtll,e. ln legătură cu această incadrare sintaxonomică este de menţionat că, cenozele de Aster sedifolius din dmpia de
sud a ţării se găsooc intr-o regiune unde nu creşte Peucedanum officinale; staţiunea din lunca Neajlovului (31) citată de asemenea în cadrul asociaţi ei prezentate (10) - se referă la Peucedanum latifolium
(Bieb.) DC.
ln unele 1staţiuni din N-V ţării cenozele dominate de Peuceclanum
officinale apar de asemenea la marginea pilcurilor de păduri, dar in
literatura de specialitate s.înt aminti.te de la Carei şi Căpleni (26) şi de
pe terenuri unde exista numai vegetaţie ierboasă. In hotarul oraşul ui
Carei la locul numit „Bobald", precum şi intre Galoşpetireu şi Otomani,

~·

.Â Locvl n dicurl/or

Fig. 1. Harta

localităţilor

din nord- vestul

ţării

Peucedanum offi cinale.
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am găsit în locuri depresionare, unde lăcoviştile înmlăştinitc alternează
cu sărăturile de tip soloneţ (2), în staţiuni lipsite de păduri. Se pare că,
dominanţa vegetaţiei ierboase de la „Bobald", aflată de>-altfel în regiune de silvostepă, are o vechime multiseculară. Acest loc şi in descrierile- de odinioară era caracterizat ca un teren inundabil-mlăştinos (9),
fără să fie amintită aici vre-un pilc de pădure. Lipsesc la „Bobald" şi
speciile caracteristice stejerişelor, care persistă timp relativ mai îndehmgat după defrişări, existind în apropiere doar tufărişuri răzleţe de
Prunus spinosa. în schimb la Galoşpetreu, încă la sfîrşitul secolului trecut se găsea un pîlc de stcjeriş - numit pădurea ,,Marc" - care în
prC'zent este complet defrişată.
Pentru a stabili alcătuirea fitocenozelor dominate de Peucedanum
officinale din N-V ţării, s-au efectuat ridicări fitoccnologice atît pe terenurile ierboase de la Carei „Bobald" (rel. 7-11) şi Galoşpetreu (rel.
12), cit şi la liziera pădurilor din Hotoan (rel. 3-6) şi „Şiter" de lingă
căhmul Ganaş (rel. 1-2).
Incadrar0a cenosistematică a asociaţiei:
Cl. P U C CI NE L LI O - SAL I CORN IE TE A

Ţopa

1939

Ord. PUCCINELLIETALIA So6 1940
Al. Festucion pseudovinae So61933
As. Peucedano-Festucetum pseudovina.e (Rpcs. 27) I. Pop 1968
(syn. Peucedano-Asteretum punctati (Rpcs. 27) So6 1947)
Asociaţia este multistratificată; in stratul superior, înalt de circa
150 cm, d0!11lină Peucedanum officinale care ajunge la maturitate în toiul
verii. Din punct de vedere fenologic se remarcă faptul că, în mijlocul
lunii august, lingă Carei pe terenul lipsit de vegetaţie lemno~ă atît
Peucedanum officinale cit şi Aster sedifolius sînt în plină floare, iar în
staţiunile de la liziera pădurilor aceste specii înfloresc doar în a doua
jumătate a lunii.
Prepanderenţa elementelor hemicriptofite, în majoritate cu caracter mezofit, precum şi prezenţa unor specii mezohigrofite arată că,
aceste cenozc sînt condiţionate de prezenţa apei freatice la mică adîncimc, cu un nivel relativ constant.
In fitocenozele prezentate, dominate de un element mcditeraneanpontic, procentul cel mai ridi,c at înregistrează eurasiaticclc. Elementele
mediteraneene şi chiar meditC<ranean-pontice, participă in tr-un număr
destul de neînsemnat la a1cătuirea cenozelor, reflectînd astfel poziţia
geografică a staţiunilor cercetate. Prezenţa speciilor eurasiatice cu caracter continental, pe lingă elementele circumpolare şi central-europene,
imprimă un caracter eterogen acestei asociaţii.
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Locul şi dala (compl. în lunile IV, VI, IX) ridicărilor: rel. 1- 2 comuna Craidorolţ, pădurea „Şiter", 22 VIII
1979; rel. 3-6 Hotoan, pădure, 15 VIII 1979; rel. 7-11 Carei-Bobald, 17 VIII 1979; rel. 12 Galoşpetru spre Otom a ni, sărătură 30 VIII 1981.
Spectrul bioformelor: H-56,60/o [H(TH)-0,90/0; H-G-0,90/o; H-Ch-4,80/o]; H-TH-0,90/o; H-Ch-0,90/o; H-G-2,90/o;
T-29,30/o [TH-6,60/o; Th-19,80/o; Th-TH-2,9%1 Ch-1,90/o [Ch(H)-0,90/o]; G-7,60/o.
Spectrul el. floristice: Eua-55,70/o [Eua(C)-12,30/o; Eua(M)-19,80/o]; E-6,60/o [E(C)-1,90/o; E(M)-3,7°/o]; Ec-7,50/o
[Ec(M)-1,90/o]; Cp-8,50/o; M-1,90/o; Mp-6,60/o; Atl(M)-2,90/o; Ba-1,90/o; Cosm-8,50/o.
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Din punct de vedere cenosistematic cele
mai multe specii cu constanţă ridicată, inclusiv
componentele caracteristice asociaţiei, se încadrează în Al. Festucion pseudovinae. Dar atît
prin fizionomia lor, cit şi prin procentul ridicat
al elementelor cu caracter mezofit, cenozele prezentate se deosebesc faţă de celelalte asociaţii
încadrate în această alianţă. In general fitocenozele de Peucedanum ofjicinale se instalazează
în locuri de interferenţe ale unor asociaţii apar·ţinătoare diferitelor grupe cenosistematice, fapt
care explică şi componenţa lor eterogenă. Apariţia unor elemente halofite arată că, solurile
populate de aceste cenoze sînt uşor (şi pe alocuri
puternic) salinizate. Se remarcă numărul însemnat al reprezentanţilor Cl. Molinio-Arrhenatherea, dar luînd în considerare şi procentul mare
al speciilor Cl. Festuco-Brometea, se justifică
Fig. 2. Peucedanum o!f'iciincluderea acestei asociaţii intre cele cu caraoter
nale la marginea pădurii
xeromezofil. Numărul foarte redus ·al speciilor
„Şiter" (comuna Craidorolţ).
caracteristice stejerişelor de cîmpie ne arată că,
din punct de vedere genetic, As. Peucedano-Festucetum pseudovinae nu are legături directe cu aceste formaţiuni vegetale
dominate de plante lemnoase.
După observaţiile efectuate în N-V ţării cenozele de Peucedanum
officinale pot lua naştere prin mai multe căi, în urma salinizării uşoare a
solurilor umede. La liziera pădurii din Hotoan ele se învecinează cu asociaţii mezohigrofile, slab sărăturate. La Carei „Bobald" salinizarea începe
deja pe unele terenuri mlăştinoase, ceea ce este indicat şi prin prezenţa
speciei Cirsium brachycephalum Jur. Au fost semnalate de aici pajişti
mezofile de lăcovişti sărăturate (5), care există şi în prezent. As. Peucedano-Festucetum pseudovinae de aici succedă de obicei după as. AgrostiBeckmannietum (Rpcs. 16) So6 1933. Cenoză de Peucedanum off'icinale
de la Galoşpetreu (rel. 12) se găseşte in stadiu înaintat de dezvoltare, evoluţia ei spre as. Achilleo-Festucetum pseudovinae (Magyar 28) So6 1933
fiind evidentă.
Analizînd cele 12 fitocenoze prezentate, care se găsesc la marginea
stejerişelor, respectiv pe terenuri neîmpădurite, se constată că, din punct
de vedere a alcătuirii floristice nu există diferenţe, care să permită separarea acestora pe baza habitatelor.
Peucedanum officinale cunoscută în literatura botanică în special ca
un component al florei lizierelor de păduri (28), nu apare in interiorul
compact al acestora. Pentru dezvoltarea ei corespunzătoare pe lingă o cantitate apreciabilă de apă, este nevoie şi de temperaturi ridicate. N. Boş-·
cai u şi F. Raţiu făcînd observaţii anatomice şi sistematice asupra
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Fig. 3. As. Peucedano-Festucelum pseudovinae pc păşwwa
de la Carei „Bobald".

mlaşiinoasă-sărdturoasă

unor specii de Peucedanum din secţia Peucedanum, remarcă prezenţa segmentelor foliare înguste, precum şi consistenţa destul de pergamentoasă
a frunzelor, ceea ce după părerea autorilor citaţi indică descendenţa acestor specii din strămoşi termofili, originari din vestul Peninsulei Balcanice
(6). Se remarcă şi faptul că, cenozele de Peucedanttm officinale îşi ating
apogeul de dezvoltare sezonieră la siîrşitul verii, după acumularea unui
procent insemnat de energie solară, intr-o perioadă cînd celelalte asociaţii a regiunii cercetate deja au trecut de acest stadiu. In staţiunea de la
Carei, în luna august cînd planta înfloreşte, pe suprafaţa solului se văd
crăpături datorită uscăciunii, dar rizomul gros al plantei pătrunde adinc
in sol, pc>ntru a absorbi apa necesară dez voltării. 1n toate locurile unde
r.

•

'"7Ţ„

I
I

1Fig. 4. Rizomi de Pcucedanum officinale colectaµ de la Carei „Bobald".
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a fost găsită această asociaţie, există prin apropiere pirîuri, canale sau
ape stag!}_ante, care indică prezenţa pînzei freatice aproape de suprafaţă.
Pentru aceste considerente credem că, rolul pădurilor în viaţa cenozelor
de Peucedanum officinale este - în primul rînd - păstrarea nivelului
relativ constant al umidităţii edafice.
Optimul ecologic al as. Peucedano-Festucetum pseudovinae se realizează pe terenurile de la liziera pădurilor, dar aceasta nu constituie un
factor limitativ. Remarcăm şi faptul că, în districtul nordic al Cîmpici de
Vest, caracterizat prin veri mai moderate ca şi partea centrală şi sudică a
regiunii (20), această asociaţie se găseşte la periieria arealului său, iar
în asemenea locuri cenozele pot apare intr-un context oarecum diferit
(ca şi în cazul staţiunilor de la Carei şi Galoşpctreu), faţă de cele din
zonele centrale ale ariei lor de răspîndire.
Deşi Peucedanum officinale este o specie mediteranean-pontică, nu
alcătuieşte fitocenoze în zonele de cîmpii din sudul României, în regiuni
caracterizate printr-un climat continental (3). As. Peucedano-Festucetum
pseudovinae se evidenţiază ca o asociaţie vegetală a locurilor slab sără
turoase, moderat şi constant umede, al regiunilor cu climat continentalmoderat a ţării.
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UNTERSUCHUNGEN OBER
DIE PEUCEDANO-FESTUCETUM
PSEUDOVINAE ASSOTIATION
IM NW RUMXN°IENS
(Zusammenfassung)
Die vorliegende Arbeit enthalt Erganzungen zur Korologie der Peucedanum officinale L. Arten, die im NW Rumaniens vorkommen. Nach
der Analyse der Zusammensetzung der Flora werden auch die okologischen Bedingungen der genannten Assotiation Peucedano-Festucetum
pseudovinae (Rpcs. 27) I. Pop 1968 (syn. Peucedano-Asteretum punctati
(Rpcs. 27) So6 194 7) untersucht, die sowohl an den Waldrande als auch
auf der Wiesen vorkommt. Die Assotiationen w.iesen eine ldentităt in der
Flora auf, und die untersuchten Fitozonosen enthalten eine Reihe von
Arten die zu unterschiedlichen syntaxonomischen Kategorien gehoren.
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FLORA „ŢARII OAŞULUI"
(jud. Satu Mare)
I. GERGELY
O. RAŢIU

Influenţa zoo-antropică este puternic reflectată în structura actuală
a florei şi covorului vegetal din „Ţara Caşului". Uniformitatea condiţii
lor pedo-climatice şi geologice, conduce la constatarea că pe întinderea
acestui străvechi teritoriu, flora şi vegetaţia n-ar prezenta elemente demne de un interes special. Poate că acesta să fi fost considerentul că botaniştii au ocolit acest colţ nord-vestic de ţară. Puţinele date publicate
(BORZA, Al. 1966; CRISTEA, V. 1972; DIACCNEASA, B.,
SOR AN, V., B C Ş CA I U, N. 1958) nu permit o vedere reală asupra
zc>strei „Ţării Oaşului" din punctul de vedere al bogăţiei floristice, putem
totuşi conchide că teritoriul studiat de noi pe parcursul a mai bine de
rinei ani ne-a permis constatarea că acest colţ de ţară a fost pe nedrept
urolit, el descoperindu-ne date care întregesc - şi din punct de vedere
floristic -, imaginea mai veridică a bogăţiei lumii plantelor ţării noastre
in ansamblul său. Numeroase sint speciile, - uneori banale - , dar care
n-au fost semnalate din această parte de ţară şi <:are semnalate permit o
.!ltă privire asupra arealului de răspîndire a multor specii.
Cercetarea florei şi vegetaţiei „Ţării Caşului" s-a desfăşurat cu ocazia a numeroase deplasări efectuate pe întreaga perioadă de vegetaţie a
plantelor şi pc toată suprafaţa geografică a Caşului, recoltîndu-se un
bogat material floristic (înserat în Herbarul Universităţii din Cluj-Napoca
- HUC). Pe baza datelor înregistrate şi prelucrate în laborator, au fost
publicate mai multe comunicări referitoare la analiza complexă a florei
(RAŢIU, C., G E R G E L Y, I. 1978), asupra fitocenozelor pădurilor depresionare (RAŢIU, C., GERG EL Y, I., M C L DC V AN, I. 1977),
despre cenozele lemnoase din „Ţara Caşului" (RAŢIU, C., GERG EL Y, I. 1979), vegetaţia helo-hidatofită şi higrofită din împrejurimile
comunei Livada (GERG EL Y, I., RAŢIU, C., M C L DC V AN, I.
197î), asupra vegetaţiei ierboase din „Ţara Caşului" (GERG EL Y, I.,
RAŢIU, O. 1980) şi urmează să se publice date referitoare la vegetaţia
segeto-ruderală, precum şi o sinteză asupra florei şi vegetaţiei .,Ţării Caşului". Au fost publicate de asemenea date referitoare la condiţiile geomorfologice şi pedo-climatice, în fiecare din lucrările amintite.
Asociat condiţiile geomorfologice şi pedo-climatice, factorul antropozoogen, imprimă teritoriului „Ţării Caşului", condiţii ecologice de vieţuire
a florei şi vegetaţiei particulare.

39 - Studii

Ş1

comuniclri, V-VI.
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Flora „Ţării Oaşului" însumează un număr de aproximativ 700 specii
de cormofite, în marea majoritate necitate încă de pe acest teritoriu, multe
interesante pentru flora României, precum şi numeroşi infrataxoni rari
sau chiar noi pentru ţara noastră.
Prescurtări folosite la enumerarea florei. A) Unităţi taxonomice: ssp.
- subspecie, var. varietate, f. - formă.
B) Bioforme (Forme biologice): MPh - megafanerofit, mPh - mezofanerofit, nPh - nanofanerofit; Ch. - camefit; G - geofit; H - hcmicriptofit; T - terofit (Th - anual, TH - bianual); HH - helo-hidatofit.
C) Elemente flori~tice (Geoelemente): Eua - eurasiatic, E - european, Ec - central european, (-m) - specii răspîndite şi in regiunea mediteraneană, Atl-m atlantic-mediteranean, sm - submediteranean,
P-m - pontico-mediteranean, P - pontic, P-p - ponto-panonic, B balcanic, DB - daco-balcanic, D - dacic, Cp - circumpolar, Cm - cosmopolit, Adv - adventiv.
D) Indicii ecologici. Umiditate (U1-il): 1-1,5 - xerofit, 2-2,5 - mezoxerofit, 3-3,5 - mezofit, 4--4,5 - mezohigrofit, 5 - higrofit, 6 ultrahigrofit, O - amfitolerant.
Temperatură (T1-5): 1-1,5 specii hechistoterme (criofile), 2-2,5
- microterme, 3-3,5 - mezoterme, 4-4,5 - moderat termofile, 5 termofile, O - amfilotolerante.
Reacţi.a solului (R1-s): 1 specii foarte acidofile, 2 - acidofile, 3 acido-neutrofile, 4 - neutrofile, 5 - bazifile, O - plante euriionice (amfitolerante).
E) Categorii economice: Al - plante alimentare, M - medicinale,
MF - melifere, Te - tinctoriale şi tanante, Tx - toxice şi F 1-s - furajere;
Plante furajere (F1-s): F 1 - plante cu valoare furajeră mediocre,
F 2 - mijlocii, F 3 - bune, F 4 - foarte bune, F 5 - excelente. La analiza
calităţii furajere a unor specii am utilizat scara elaborată pentru valoarea pastorală a pajiştilor la „Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Cultura Pajiştilor'' de la Măgurele-Braşov. Această scară combinată, exprim ă
cifric (F1- 5 ) date asupra vitezei de creştere a plantei, asupra valorii nutritive şi digestibilităţii ei.

Enumerarea listei floristice.,
Pteridophyta

Lycopodiaceae L. C. Rich.

Lycopodium clavatum L. Prin
R 2, M.

pajiştile
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E q u i s e t a c e a e L. C. R i c h.

Equisetum telmateia Ehrh. La marginea pîraielor în regiunea m ontala Turţ Băi şi Valea Talnei Mari. G, Cp, U 3, 5, T 2, R 0 •
E. arvense L. Specie frecventă în regiune, prin locuri umede. G, Cp,
U~, T3, Ro, M.
E. palustre L. Prin pajişti umede, la Bixad, Cămîrzana, Certeze, Tîrşolţ şi Turţ. G, Cp, U 5, T 2, Ro, T•.
nă

P o 1 y podi a ce a e R. Br.
jişti

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Prin păduri rărite, tufărişuri, şi padegradate din marginea pădurilor, frecvent. G, Cm, U 3, T 3, R0 , Tx.
Polypodium vulgare L. Sporadic prin păduri (Turţ, Tarna Mare). G,

Cp,

U~, 5,

T 3, R 4, M.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newn. Prin păduri de fag şi fag cu carpen la Călincşti, Turţ Băi. G, Cp, U 4, T 3, R 6•
Asplenium trichomanes L. Prin păduri la Cămîrzana, Turţ şi Turţ
Băi. H Cm, U3 , To, R4.
Asplenium ruta-muraria L. ssp. ruta-muraria (=ssp. typicum G.
Grinţ.). Pe ziduri la Halmeu, sporadic. H, Cp, U 1,s, T 3 , R 5 •
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newn. [=Phegopteris dryopteris (L.)
Fee]. Prin păduri la Turţ. G, Cp, U 3 , T 2,5 , R 2•
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. [=Ph. polypodioides Fee]. Prin
păduri sub Vf. Pietroasa. G, Cp, U 3 , 1;, T 2, R 2 •
Athyrium filix-femina (L.) Roth. Prin păduri, frecvent. H, Cm, U 4 ,
T~·"' Ro.
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. [=Struthiopteris filicastrum All.).
Prin văi în locuri umede (Valea Talnei, Turţ Băi). H, Cp, U 4 , T 2 , R 0 , M.
Cystopteris fragilis Bernh. Pe stinci umbrite la Boineşti, rar, H, Cm,
U:_,, T3, R0 •
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Prin păduri, frecvent. H, Cp, U 4, T 3,
R., M.
Polystichum aculeatum (L.) Roth [=P. lobatum (Huds.)Chev.). Prin
păduri pe versanţii Gutîiului şi la Turţ. H, Euas, U 3,G, T 0 , R 4 , x.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs [=D. spinulosa (O. F. Miill.)
O. Ktze]. Prin păduri la Călineşti, !Iuta Ccrtezei, Simbra Oilor şi sub Vf.
Pietroasa. H, Cp, U4, T 5,5, Ro.
- var. carthusiana. Huta Certezei şi Simbra Oilor.
- var. elevata (Lasch.) So6. Călineşti şi Simbra Oilor.
Dryopteris lanceolato-cristata (IIoffm.) A. Gray [=D. austriaca (Jacq.)
\\'oynar). Prin făgete la Turţ Văi şi sub Vf. Pietroasa. H, Cp, U 3,5 , T2, R3.
39•
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S a l v i n i a ce a e Dumort.
Salvinia na.tans (L.) Ali. Prin

bălţi şi

curgătoare

apele lin

la LiYada.

HH, Eua, U 6, T:1t R 3 •
Gymnosp ermatophyta

P i na ce a e Lindl.
Abies alba Mill. Prin

păduri,

rar la Certeze, Huta Certezci. MPh, Ec,

U s,is, T2'.5• R~.

păduri de fag
Gutîiului şi la Turţ (plantat). MPh, Eua, U 3 ,s, T 2, R 2 •
Pinus strobus L. Plantat în pădurea de Quercus robur la Bixad. MPh,
Am. bor.
Cedrus atlantica Manetti. Plantat la Halmeu Vii. MPh, Afr. bor.

Picea abies (L.) Karst. [ =P. excelsa (Lam.) Link.]. Prin

pe

versanţii

Dicotyledonopsida

iB e tu 1 ace a e C. A. Agardh
Carpinus betulus L.

Ec, U 3, T 3, R 3•

Corylus avellana L.
E, U 3, T 3, R 3, M, MF, Al.

Comună

prin

pădurile

Comună

prin

păduri şi tăieturi

din

„Ţara Oaşului".

de

pădure

MPh,
mPh,

Betula pendula Roth. Prin tufărişuri şi păduri, sporadic. MPh, Eua,
U 3, T:i. R 2, M, MF, Te.
Alnus glutinosa (L.) Gărtn. Frecvent prin văile munţilor şi prin locurile umede din depresiuni. mPh-MPh, E(-m), U5, T 3, Ro. M, MF, Te.

Fag a ce a e A. Br.
păduri
Boincşti, Cărnirzana şi Negreşti.

Castanea sativa Mill. Prin

Bixad,

la Oraşul Nou şi prin grădini la
MPh, smd, Al.
pure sau în amestec cu carpenul şi

Fagus silvatica L. Edifică păduri
molidul. MPh, Ec, U 3, T3 , R 4, MF, AL
Quercus petraea (Matt.) Liebl. Prin păduri in regiunea colinară. MPh,
Ec(-m), U 2,s, T 3, R 0, M, MF, Te.
Qu. robur L . Edifică păduri în depresiune. MPh, E(-m), U 3,5 , T3.~, R0,
M, MF, Te.
- var. robur. Oraşul Nou;
- var. cuneifolia (Vukot.) Beck. Oraşul Nou.
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J u g 1 a n d a c e a e Lindl.
Juglans regia L. Prin
tană.

păduri (Cămîrzana) şi pajişti

(Bixad), subspon-

MPh, Ese-As. occ„ M, Al.

S a l i c a c e a e Lindl.
Populus alba L. Prin lunci la Livada. MPb, Eua, U3, 5 , T 3, MF.
P. tremula L. Prin păduri, tăieturi de pădure şi pajişti. MPh-mPh,

Eua(-m), U 2,5 , T 2 , R 2, M, MF.
P. nigra L. Prin zăvoaie la Turţ. MPh-mPh, Eua, U4 , T 3, R 4, M, JlvIF.
Salix fragilis L. Frecvent pe malul apelor curgătoare. MPh-mPh,
Eua(-m), Uc;, T 3, R 4, M, MF.
S. triandra L. Prin valea Talnei (Puturoasa, Oraşul Nou). mPh, Eua,
U 5, T 3, R 0 , M, MF.
S. alba L. Prin zăvoaie la Cămîrzana, Comlăuşa, Certeze, Racşa, şi
Turţ. MPh-mPh, Eua(-m), U 5, T 3, R 4, M, Te.
S. purpurea L. Pe. marginea pîraielor la Certeze, Negreşti, Tarna
Mare, Turţ. mPh, Eua(-m), U5 , T 3, R 5, MF.
S. vimina.lis L. Sporadic prin zăvoaie la Puturoasa Băi şi Racşa. mPh,

Eua, U5, T 2,

Rs, MF, M.

S. cinerea L. Edifică pilcuri pure prin mlaştinile eutrofe din depresiune. mPh, Eua(- m), U 5, T 3, R 3, M, MF.
S. caprea L. Prin păduri şi tăieturi de pădure. mPh, Eua, U 3, T 3, R 4,
MF.

C a n n a b i n a c e sa e Lindl.
Humulus ltLpulus L. Prin tufărişuri şi zăvoaie la Certeze, Gherţa
Nou, Prilog, Racşa şi Turţ. H, Cp, U 3,5 , T 3, R0 , M, Al.

Mică, Oraşul

U 1 m a c e a e Mirb.
Ulmus glabra Huds. In făgcto-cărpinet la Călineşti. MPh-mPh, E, U 4 ,

T3, R 3, MF.

U. minor Mill. Prin

păduri

la Certeze. MPh-mPh, E, U 3,5 , T 3, R 4, MF.

U r t i c a c e a e Endl.
Urtica dioica L. Frecvent în locuri ruderale. H, Cm, U:1t T 3, R~, M,

Al, Te.

U. urens L. Prin locuri ruderale. Th, Cm, U 3 , T 3 , R 4 , M.
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P o 1 y g o n a c e a e Lindl.
pajişti la Bixad, Cămirzana, Certeze, HalH(G), Cm, U 2, T3, R!!, Te.
R. acetosa L. Frecvent prin pajişti umede şi mezofile, prin poieni de
pădure. H, Cp, U 3 , T 0 , Ro, Al.
R. crispus L. Comun în „Ţara Caşului" prin pajişti şi locuri ruderale.
H, Cm, U 4 , T 3 , R 0 , M.
R. confertus Willd. Prin pajişti umede la Negreşti. H, Eua, U 4, T3,
R 3, M.
R. conglomeratus Murr. In locuri ruderale la Certeze şi Valea Mă
riei. H, Eua (-m), U 3,5, T 3, R 4•
R. sanguineus L. Prin văi, tufărişuri la Certczc, Bătarci, Bixad, Tarna
Mare şi Turţ. H, E, U„ T 3 , R 4 •
R. stenophyllus Ledeb. ln locuri ruderale la Oraşul Nou. H, Eua, U4 ,
T 3, R4.
R. obtusifolius L. ssp. silvestris (Wallr.) Celak. Prin văi Ia Băile Put uroasa şi Turţ. H, E, U 4 , T 0 , R~.
Polygonum aviculare L. In locuri ruderale, bătătorite, comun. Th, Cm,
U 2,5, T 0, R 3, M, MF, Te.
P. cakatum Lindman. Prin curţi la Negreşti. Th, E, UM, T 0, R 3 , M,
MF, Te.
P. hydropiper L. Prin şanţuri, locuri umede, comun. U 4 ,5 , T 3 , R 4 , M,
MF, Te, Tx.
P. mite Schrank. Prin văi, în locuri rudralizate la Bixad, Călincşti,
Negreşti şi Turţ. Th, E(-m), U 4 •5 , T 3 , R4.
.
P. lapathifolium L. Pe drumuri înierbate, marginea apelor, comun.
Th, Cp, U 4, To, Rs.
- var. incamim (F. W. Schm.) Koch f. glabrescens Borb. Borcutul
Cer tezei;
- var. tomenlosum (Schrank)Beck la Halmeu Vii şi Boineşti.
P. amphibium L. Prin bălţi la Certeze şi Oraşul Nou. G-HH, Cp. U6 ,

Rumex acetosella L. Prin

meu Vii,

Negreşti şi Turţ.

T .11 R u.
B ilderdykia convolvulus (L.)Dum. [= Polygonum convolv ulus L.]. Prin
păd uri, tăieturi de pădure şi locuri ruderalizate din marginea pădurilor.
Th, Eua(-m), U 2 ,5 , T 3 , R 3 , Tx.
B . dumetorum (L.)Dum„ Prin tufărişuri la Gherţa Mică şi Halmeu
Vii. Th, Eua(-m), l 1 ·„ T:;. R 3, F 1 •

C h e n o p o d i ac ea e Lcss.
Chenopodium bonus-hem icus L. In locuri gunoite (Valea Talnei). H,
E , U 3.:;, T:?. R 3, Al.
Ch. glau cum L. Sporadic pe drumurile înierbate la Certeze (Borcutul

Certczei),

Negreşti ş i

Valea

Măriei.

Th, Eua, U 3,:; , T 4 , R 0 •
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Ch. polyspermum L. Prin locuri ruderale, curţi părăsite la Călineşti,
Certezc, Negreşti şi Oraşul Nou. Th, Eua(-m), U 3, T 4, R 0•
- var. acutifol ium (Sm.)Kostel. Negreşti.
Ch. urbicum L. Pe aluviuni, în locuri ruderale. Th, Eua(-m), U 3, T 0,

-

ssp. rhombifolium (MUhlc>nb.) Celak. f. farinosmn (C. Koch)Gurke.

Negrc>şti.

Ch. album L. Prin culturi de prăşitoare, grădini şi locuri ruderale,
comun. Th, Cm, U3, T 3, R 0, F 2•
- ssp. album var. lanceolatum (MUhlenbg.)Peterm. La Negreşti.
Atriplex patu.la L. La marginea drumurilor de hotar la Halmeu Vii şi
Turţ. Th, Cp, U 0 , T 0 , Ro.
A. hastata L. In locuri ruderale la Călineşti şi Negreşti. Th, Cp, U 4,
Ts, R5.
J{ochia scoparia (L .) Schrad. Prin curţi şi grădini sălbăticit., la Oraşul
Nou. Th, Eua, U 3, T 0 , R 4 •

A ma r a n t h a c e a e J uss.
Amaranthus retroflexus L. Prin grădini, culturi
Th, Cm, U 3, T 3 , R 0, Tx.
- f. simplex Priszter. La Negreşti.

şi

locuri ruderale.

P o r t u 1 a c a ,c e a c Rchb.
Portulaca oleracea L. Prin

curţi şi grădini,

comun. Th, Cm, U 3 , T 0, R 0 .

C ar y o ph y 11 ac e a e Jus.
Myosoton aquaticum (L.)Monch (=SteUaria aquatica Scop.]. In locuri
umede prin văi la Călineşti, Negreşti, Racşa, Tarna Mare şi Turţ. Th-TH,
Eua(-m), U 4, Ts, Ro.
Stellaria. nemonum L. In locuri umede, umbroase din păduri la Tarna
Mare şi Valea Talnei. H, E , U 3,6 , T 3 , R 3•
S. media (L.)Cyr. Prin grădini, păduri, locuri gunoite, umbrite, comun.
Tb-TH, Cm, U3, To, R 0 •
S. holostea L. Prin păduri la Călineşti, Ruta Certezei, Sîmbra Oilor
şi Turţ. H-Ch, Eua, U 3 , T 3 , R 3 •
S. graminea L. Prin pajişti mezofile, comun. H, Eua, U 25, T 2, R;;, Tx.
S. palustris Ehrh. In mlaştini la Li\'ada. H, Eua, U 3 .5 , T 3 , R 3•
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Cerastium fontanum Baumg. ssp. triviale (Link)Jalas (=C. caespitosum Gilib., C. vulgatum L.). Prin pajişti comun. TH-H-Ch, Cm, U 3, T 0, R 0 •
Sagina procumbens L. Pe drumuri inierbate, locuri ruderale. H, Cm,

U4, Ta, R3.

S. su.bulata (Sw.) Presl. In locuri umede la Turţ Băi. H(Ch), Atlm-Ec,

U 4, T 3, R 3•

Moehringia trinervia (L.)Clairv. Prin

păduri.

U2,s. Ts, Rs.

comun. Th-H, Eua(-m),

semă nături şi pe marginea drumurilor, la
Th, Cm, U 3, T0 , R 0 .
Spergularia rubra (L.)Presl. Pe drumuri înierbate la Halmeu Vii şi
Turţ. Th(-H), Eua(-m), U 4 , T:11 R~.
Scleranthus annuus L. Prin culturi la Bixad, Certeze şi Cămîrzana.
Th(TH), Eua(-m), U2, T 3, R 2 •
Agrostemma githago L. Prin semănături, comun. Th, Eua(-m), U 3, T 4,
R 0, Tx.
Viscaria vulgaris Bernh. Prin păduri rărite la Călineşti, Halmeu Vii,
Mujdeni, Tarna Mare şi Turţ. H, Eua, U 3 , T4 , R 0, MF.
Lychnis flos-cucuU L. Prin pajişti umede şi mezofile, frecvent. H,
Eua(-m), U 3,s, T2.s. Ro.
Silene vulgaris (Monch.)Garcke [=S. cucubalus Wibel). Prin pajişti
mezofile. H(Ch), Eua(-m), U 3, T 3, R4.
Silene italica (L.)Pers. Prin păduri rărite şi pajişti la Negreşti, T arna
Mare şi Turţ. H, Eua, U 3, T0 , R 4.
Silene viridiflora L. !n pădure de gorun (Tarna Marc) şi pe stînci
(Boineşti). H, Sm, U 2 , T 3 ,5, Ra.
Siiene nutans L. Prin pajişti mezoxerofile la Turţ. H, Eua, U2, T 3, R 3•
Silene du.bia Herb. Prin locuri stîncoase pe Vf. Pietroasa (1201 m). H,
Dac, U 2, T 3, Ro.
Melandrium album (Mil1.)Garcke [=Silene alba (Mill.) Krause). Prin
grădini, locuri ruderale, frecvent. Th-TH, Eua, U 3 , 5 , T 2, R 3 •
Melandrium noctiflorum Fr. [=Silene noctiflora L.]. ln locuri ruderale la Călineşti. Th-TH, Eua, U 2, T 3.s, Ro.
Cucubalus baccifer L., Prin tufărişuri umede la Călineşti şi Valea
Măriei, sporadic. H, Eua, U 3,:;, T 3, R4.
Gypsophila muralis L. Prin culturi şi pajişti ruderalizate, comun. Th,
Eua, U2, T 3, R2.
Dianthus armeria L. Prin păduri rărite şi pajişti uscate. Th-(TH), E,
U2, Ts, R3.
D. carthusianorum L. Prin păduri rare şi pajişti, la Halmeu Vii, Negreşt i , Tarna Mare şi Turţ. H. E(-m), U 2, T 5, R 5 , M.
Saponaria officinalis L. Prin aluviuni şi locuri ruderale. H, Eua, U 3,
T3, R 0, M, Te, Tx.

Spergula arvensis L. Prin

Negreşti şi Turţ Băi.
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Euphorbiaceae
Euphorbia polychroma Kern. Prin

Bale, U2 , T 4 , R 5 , Tx.
E. platyphyllos L. Prin culturi la

păduri şi

margini de

păduri.

Cămîrzana, Negreşti şi Tîrşolţ.

H,
Th,

sm-Ec, U 3, T 3, R3.

E. cyparissias L. Prin pajişti şi culturi. H(G), Eua(-m), U 2 , T 3 , R 4 , Tx.
E. amygdaloides L. Prin păduri, comun. Ch, E, U 3 , T 3,s, R 4 , Tx.
Mercurialis perennis L. In păduri la Călineşti şi Turţ. H(G), E(-m),
UM, T 3, R5 , Tx.
- f. foliosa Simk. In făget sub Vf. Pietroasa.

C a 11 i t r i c h a c e a e Llndl.
bălţi şi ape
şi Turţ. Hh, Eua,

Callitriche cophocarpa Sendtn. (=C . polymorpha). Prin

stagnante la
UG, Tz, Ro.

Cămîrzan a,

Livada, Mujdeni,

Oraşul

Nou

R a nu n cula ,c e a e A. L. Juss.
Trollius europaeus L. Prin pajişti mezofile montane. H, E, U 4 , T 2 ,
R0, Tx.
Caltha palustris L. ssp. laeta (Sch„ Nym. et Ky.)Hegi, Llngă izvoare,
pîraie, prin bălţi şi mlaştini, comun. H, Cp, U 5 , T 3, R 0, Tx.
Helleborus purpurascens W. et K. Prin păduri şi tufărişuri. H, U 2 ,5,
T3, R 4, M, MF, Tx.
Nigella arvensis L. Prin semănături şi pîrloage. Th, sm-P, U 2 , T 4 , R 4 ,

MF.

lsopyrum thalictroides L. Prin

păduri

umbroase. G, Ec(-m), U 3, T 3•5 ,

R3, Tx.

Consolida regalis S. F. Gray [=Delphinium consolida L.]. Prin

nături,

semă

frecvent. Th, Eua, U 2, T 4, R 4, M.
Anemone nemorosa L. Prin păduri, frecvent. G, E, U3, 5, T 3, ~.
MF, Tx.
·A. ranunculoides L. Prin păduri frecvent. G, E, U 3, 5, T 3 , R 4, MF,
Tx.
Hepatica nobilis Mill. Prin păduri la Turţ, Turţ Băi şi Valea Talnei.
G, E, U 3, T~ , R 4 •
Clematis integrifolia L. Prin pajişti xeromezofile, sporadic. H, Eua
(-m), U~, T 3,;;, R:;, Tx.
C. recta Prin păduri rărite, pajişti la Halmeu Vii, Turţ. H, E-sm, U!?, 5 ,
T 3, Ri. Tx.
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C. vitalba L. Prin păduri şi margini ele pădure. nPh(liană), Ec(-m),
U:h T 3, R 3, Tx.
Ficaria verna Huds. [=Ranunculus ficaria L .]. Prin păduri. H-G, Eua,
U 3, 5, T 3, R:i. Al, Tx.
Ranunculus flammuLa L. Prin bălţi şi mlaştini, comun în „Ţara Caşu
lui~'. H, Cp, U 4 , 5 , T 3 , R 0 , Tx.
R. auricomus L. Prin păduri la Turţ şi Turţ Băi. H, Eua, U 3,5, T 3 , R 3,
Tx.
R. cassubicus L. Prin zăvoaie la Livada. H, Eua, U 3,5, T 3, R 3, Tx.
R. sceleratus L. P.rin bălţi şi mlaştini la Certeze. Th, Cp, UM, T 3 , R 4 ,
Tx.

R. repens L. Prin locuri umede, comun în „Ţara Oaşului". H, Eua(-m),
U 4, T 0 , R 0, Tx.
R. polyanthemos L. Prin pajişti la Livada, Negreşti, TLLrţ. H, Eua,
U 2.5• T 3, R 3, Tx.
R. sardous L. Prin culturi la Bbcad şi Certeze (Valea Borcutului).
Th-TH, Eua, U 3 , T 3 , R 4 , Tx.
R. acris L. (R. acer L.). Prin pajişti, comun. H, Eua(-m), U 3 ,5 , T 0 , R 0 ,
Tx.
R. arvensis L. Prin semănături la Boineşti, Livada şi Negreşti. Th,
Eua, U3 , T 0, R 0, Tx.
Thalictrum lucidum L. În pajişti umede la Boineşti şi Oraşul Nou.
H, Ec, U4,5, T 3, R 5 , x.
- var. stenophyZlum (Wimm. et Gra:b.)Hay. f. stenophyllum. (=f.
glabrostenophyilum Nyâr.). Boineşti.
Aris tolo c hi ace a e Li11dl.

Asarum europaeum L. In

păduri,

comun. H(G) , Eua, U 3,5 , T 3, R 4, Tx,

M.

Aristolochia clematitis L. Prin
Sm, U 2.s, T 3•5 , R5, M, MF, Tx.

tufişuri, semănături,

sporadic. H(G),

A. pallida Willd. Prin păduri luminoase la Cămîrzana. H, m(-Ec),

U 3, T 4, R 5, Tx.
Pap ave rac ea e, B. Juss.

Chelidonium majus L. Marginea pădurilor, locuri ruderale la Călineşti,
Tarna Mare şi Turţ. H, Eua(-m), U 3, T 3, R 4 , M, MF.
Papaver rhoeas L. Prin culturi şi pîrloage, comun. Th, Eua, U 3, T 3,5,
R 4, M, MF, Te, Tx.
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Fumariaceae DC

Corydalis solida (L.)Clairvillc. Prin păduri. G, Eua, U 3 , T 3 , R 4 •
C. bulbosa (L.)Pers. (=C. cava (L.)Schweig. ct Kortc). Prin păduri la
Negreşti. G, Ec, U 3 , T:i, Ro.
Fumaria schleicheri Soy-Willm. Prin culturi. Th, Eua, U 2•5 , T 4, R~.

C r u c i f e r a e B. J uss.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. In locuri ruderale la Negreşti şi
Nou. Th, Eua, U 2, 5, Ts, R3, Tx.
Alliaria pctiolata (M.B.) Cavara ct Grande (=A. officinalis). Prin
păduri şi tufărişuri. Th-TH Eua(-m), U 3 , T 3, R 11 , Tx.
Isatis tinctoria L. Prin pajişti însorite. H, Eua, U 1 , 5 , .T 3, 1;, R 4, l\1F,
Te.
Rorippa islandica (Oeder) Borb. Prin pajişti umede la Boineşti, Că
mîrzana, Oraşul Nou. Th-TH, Cm, U0 , T 3 , R 4 •
R. austriaca (Cr.) Bess. ln pajişti umede la Oraşul Nou. H(G), E, U.h
T3, ::;, Ri.
R. ampibia (L.) Bess. Prin bălţi la Livada. HH, Eua(-m), U 5 , T 3 , R 4 •
R. silvestris (L.) Bess. Prin pajişti umede şi locuri ruderale umede,
comun. II(G), E(-m), U~, T 3 , R 4 , Tx.
R. x barbareoides (Tausch.) Celak. (=R. islandica x silvestris). In
pajiştl umede la Boineşti şi Oraşul Nou . Tx.
Armoracia lapathifo1ia Usteri (=A. rusticana Gaertn.). Prin grădini
şi culturi. G(H), E, U 3 , 5 , T 3 , R 3 , Al.
Cardamine impatiens L. Prin păduri şi margini de păduri la Tarna
Marc, Turţ şi Turţ Băi. Th-TH, Eua(-m), U 4, T 3 , R 3 •
C. hirsuta L. 1n locuri ruderale, sporadic. Th(TH, H), Eua(-m), U 3, 5,
Oraşul

T3, R4.
Cardamine pratensis L.

In pajişti umede la Boincşli, Certeze, Halmeu Vii, Livada, Turţ. H, Cp, UG, T 3 , R 0 , MF, Tx.
Dentaria bulbifera L. Prin păduri, comun. G, E, U 3, T 3, R„.
D. glandulosa W. et K. Prin făgete şi făgeto-cărpinetc. G, Dac, U 4,
T2, G• R1.
Cardaminopsis arenosa (L.) llay. Prin păduri luminoase, pajişti uscate. TH(Th), Ec, U 2 , s. Ta, R4.
Turritis glabra L. Prin margini şi tăieturi de păduri la Turţ 'Băi.
TH, Cp, U 2 , T 3, R3.
Erophila verna (L.) Chev. (=Draba verna L.). Prin pajişti uscate la
Turţ. Th, Eua(-m). U 3 , T 3 , R 0.
.~J.pseZZa bursa-pastoris (L.) Medic. Prin culturi şi grădini. Th, Cm,
U 3, T 0, R 0, M, Tx.
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Lepidium campestre (L.) R. Br. Prin locuri ruderale, lingă drumuri.
Th, E, U 2, 5, T 3, R 0, Tx.
Sinapis arvensis L . P rin culturi agricole. Th, Cm, U 3, T 3, R 3, Al., MF,
Tx.
Raphanus raphanistrum L . Prin culturi1 comun. Th, E, U 2 , 5, T 3 , Ro,
Al, MF, Tx.

C i s t a ce a e (DC.) Lindl.
Helianthemum hirsutum (Thuill.) Merat. Prin pajişti uscate. Ch, Ec.

U2, 5, Ts, R4.
D r o s e r a c e a e DC.
Drosera rotundifolia. L. In turbării
nei şi DL Buian. H, Cp, U5, T:?> R 1 •

lingă

Cabana

Şes,

în Valea Tal-

V i o 1 a c e a e DC.
Viola adorata L. Prin tufărişuri şi grădini. H , E, U2, 5, T3, 5, R4, M,

MF.
V. colZina Bess.

T 8 , R 4,
V.
T 0 , R 2,
V.

şi

MF.

canina L.

In

păduri

In margini de

rare la Tarna Mare
pădure şi pajişti

şi Turţ.

H, Eua, U 2 ,

montane. H, Eua, U 2, 5,

MF.
montana L. Prin

păduri

la

Turţ .

H, Eua, U 2, T 3,

R2,

MF.

V. si1vestris Lam. Prin păduri, comun. H, E(-m ), U3, T2, 5, Rs.
V. riviniana Rchb. Prin păduri la Călineşti, Băile Puturoasa, Turţ
Turţ Băi. H, E(-m), U 3, Tg, Rs.

V. tricolor L . Prin culturi, marginea drumurilor, tufărişuri. Th-TH,
Eua, U 2 , 5 , Ts, Ro.
- ssp. tricolor var. lutea. Peterm. La Băile Puturoasa pe marginea
drumului.
H y p e r i c a c e a e Lindl.
Hypericum httmif'usum L. reprezentat prin var. şi f. humifusum. Prin
pajişti

umede şi mezofile, ogoar e, terenuri virane, comun. Th, Ec, U 3, 5 ,
Tg, Ra.
H. perforatum L. P rin păduri, tăieturi de pădure şi pajişti, comun.
H, Eua(-m), U 2, Tg, R 0, M, Tx.
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H. hirsutum L. In goruneto-carpinet la

Călineşti.

H, Eua(-rn), U 3,

T3, Rs.

IIypericum montanum L. ln gorunet la Tarna Mare. H, E(-m), .U3,
T 3, R1.
- var. scabrum Koch. La Tarna Marc.
H . ma.culatum Cr. P r in pajişti umede şi mezofile. H, Eua, U 4, T 3,

C r a s s u 1 a c e a e DC.
Sedum maximum (L.) Hoffm. Prin

păduri.

H(G), Eua(-m), U 2 , T 3,

S. sexangulare L. (=S. boloniense L.). In locuri stîncoase, uscate.
Ch, Ec, U2, Ts, Ro.

S a x i f r a g a c e a e DC.
Chrysosplenium alternifoZium L. în locuri umede, umbroase, la Vf.
Pietroasa, Turţ şi Turţ Băi. H, Eua, U 4 , T 2 , R 4 •
Ros ac ca e Juss.

Pyrus pyraster Medik. Prin păduri şi tufărişe. MPh, E(-m), U 2, T 3, 5 ,
R„ Al. MF.
Malus siZvestris Mill. Prin păduri şi margini de pădure la Halmeu
Vii şi Tarna Mare. mPh-MPh, E, U 3, 5 , T 3, R 4, Al, MF.
Sorbus aucuparia L. Prin făgete p e Vf. Pietroasa. mPh-MPh, Eua,
Us, T 2, 5, ~. Al, MF, Te.
S. torminalis (L.) Cr. Prin păduri la Călineşti, Mujdeni şi Tarna Marc.
mPh, E, U 2, 5 , T 3, R 4, Al, MF, Te.
Crataegus m.onogyna Jacq. Prin tufărişe şi păduri, comun. mPb,
E(-m), U2. 5, Ts, Ra, Al, M, MF.
Rubus idaeus L. Prin rarişti şi tăieturi de pădure. Ch-H, Eua, U 3,
Ts, R 3 , Al, MF.
R. plicatus Whc ct N. var. bertramii G. Braun. In pădurea de stejar
la Valea Măriei. Ch, Ec, U 3 , T3 , R:i.
R. tomentosus Borkb. (=R. canescens DC.) var. hypoleucus (Vest.)
Hal. Prin păduri la Tarna Mare. rări~ Ch, Ec, U 2 , T 4, R 3 , Al.
R. hirtus W. et K. Prin păduri, comun, nPh, E, U 3 , T 2 , n, R 2 , Al.
Rubus caesius L. Prin tufărişe, locuri ruderale şi culturi agricole,
comun. H, Eua(-m), U 4 , T 3 , R 4 , Al, MF.
- var. aquaticus Whe et N. Turţ în pădure de stejar.
Fragaria vesca L., Prin păduri, comun. H, Cp, U 3, T 2, ;., R 0, Al, M,
MF, F 1 .
F. viridis Duch. Prin pajişti uscate. H, Eua(-m), U 2 , T 4 , R 3 , Al, MF,
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F. x hagenbachiana Lung (=F. vesca x viridis). Prin pajişti la Turţ.
Al, MF, F 1•
Potentilla alba L. Prin tufărişuri şi păduri, sporadic. II, Ec, U2, 5 , T 3•
R 3, Fi?.
P. argentea L. Prin locuri uscate şi pajişti. H, Eua(-m), U2, T 4, R 2•
P. erecta (L.) Rauschel. Prin pajişti umede şi mezofile, comun. H.
Eua(-m), U 4 , T 1, Ro. M, Te, Fi.
P. reptans L., Prin locuri ruderale, pajişti umede şi tufărişuri. H, Cm,
U 3, 1 T 0, R 4, Te.
P. anse1·ina L. Prin locuri ruderale, umede. H, Cm, U,„ T 3 , R 4, M,
MF, Te.
Geum urbanum L. Prin tufărişuri şi păduri. H, Eua(-m), U 3 , T 3•
R 4, M.
Filipendula ulmn.ria (L.) Maxim. Prin zăvoaie, pajişti umede la Certeze, Livada, Negreşti, Oraşul Nou şi Racşa. H, Eua, U 4 , T 2 , Ro, M.
F. vulgaris Monch ( =F. hexapetala Gilib.). Prin pajişti la Negreşti,
Livada, Prilog. H, Eua(-m), U 2, 5, T 3, R 0 •
Agrimonia eupatoria L. Prin tufişuri, margini de pădure la Bb::ad ,
Oraşul Nou, Prilog, Racşa, Tarna Mare şi Turţ H, Ec(-m), U2i1 T 3 , R0 ,
M.
- f. auriculata (Scop.) Focke. La Livada.
Sanguisorba officinalis L. în pajişti umede, frecvent in depresiune.
H, Eua(-m), U 3, 5 , T 3, Ro, F 3.
Rosa gallica L. In tufărişuri şi coaste însorite la Halmeu Vii, Negreşti, Prilog şi Turţ. Ch-nPh, sm(-Ec), U 2 , T.11 R 4 , M, MF.
R. canina L. Prin tufăriŞ\.lLÎ, margini de păduri, frecvent. nPh, E(-m),
Uz, T 3, R 3, M, MF, Al.
R. dumetorum Thuill. Pc coaste însorite la Turţ. nPh, Eua(-m), U 2, 6 ,
T 3 , R 3 , Al, MF.
- var. thuillieri Chr. f. solstitialis (Bess.) Borb. la Turţ.
Prunus spinosa L. Prin păduri şi tufărişuri, comun în „Oaş". mPh.
E(-m), U 2, T3, R 3 , Al, M, MF.
- ssp. dasiphylla (Schur) Dom. Certezc în Valea Borcutului.
Cerasus avium (L.) Monch. Prin păduri, sporadic. MPh-mPb, Ec,
U 3 , T 3, R:i, Al, M, MF.
Padus racemosa (Lam.) GiJib. Prin păduri de zăvoaie şi ştejar, la
Oraşul Nou şi Valea Măriei. MPh, Eua, U 3 . 5 , T 3 , R~, MF.

„

L c g u m i n o s a c J uss.

Genista germanica L. Prin pădure de stejar şi pe marginea pădurii
Ch-nPh, Ec, U2, 5 , T 3, R 2.
Genista tinctoria L. Prin păduri rărite şi pajişti, frecvent. Ch-nPh,
E(-m), U2, 5, T 3, R 2, Te.

la

Turţ.
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- ssp. elatior (Koch) Simk. La Tarna Mare şi Turţ
G. sagittalis L. Margini de păduri, coaste însorite. Ch-H, Ec, U 3,
Ta, Rs.
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. In păduri la Valea Măriei şi în
pajişti mezofile la Oraşul Nou. nPh, Atl-Ec, U 2, i;, T3, R 2, M, F.
Cytisus nigricans L. (=Lembotropis nigricans Griseb.). Prin păduri
luminoase şi tufărişuri. nPh, E, U 2, 5 , T 3, 5 , R 2, MF, Tx.
C. leucotrichus Schur (=Chamaecytisus hirsutus Link. ssp. leucotrichus (Schur) Love et Love). Prin păduri la Turţ. nPh, B, U2', T 4 , R4 ,

MF.

Ononis semihircina Simk. Prin pajiş ti mezofile la Livada şi Tirşolţ.
H(Cfi), DB, U 2.i:;. T 3, R0 , M.
O. arvensis L. (=0. hircina Jacq.). Prin pajişti la Cămîrzana şi Turţ.
H(Ch), Eua, U 3, T4, R 0, M, Te.
Medicago lupulina L. Prin pajişti şi locuri ruderale, comun. Th-TH,
Eua(-m), U 2, 5 , T 3, R 4, MF, F 4•
M. sativa L. Prin pajişti, comun. H, Eua, U 2• [li T 4, R 41 MF, F 4•
M. x varia Martyn (M. falcata x sativa). Prin pajişti la Oraşul Nou.
l\i.fF, F 4·
Melilotus officinalis (L.) Lam. In locuri ruderale, lîngă culturi agricole. Th-TH, Eua(-m), U 2, 3, T 3, 5, Ro, M, MF, F2.
M. albus Desr. In locuri ruderale la Negreşti şi Călineşti. TH(Th),
Eua(-m), U 2• 5 , T 3 , R 0 , M, MF, F 2 •
Trif olium dubium Sibth. Prin pajişti umede şi m ezofile, comun. ThTH, E(-m), U 3, 5 , T 2, R 0 , MF, F 2 •
T. campestre Schreb. Prin pajişti mezofile. Th-TH, E(-m), U 3 , T 3 ,
T 2, R 0, MF, F 3•
T. hybridum L. Prin pajişti umede, frecvent. H, E, U 3, 5 , T 3, R 4, MF,
T. repens L. Prin pajişti şi locuri ruderale, comun. H, Eua(-m), U 3, 5,
T 0 , R 0, MF, F 4•
T. m.ontanum L. Prin pajişti mezofile, sporadic. H, Eua(-m), U 2, 5 ,
T 2, Ro, MF, F 3•
T. fragiferum L. 1n mlaştina cu apă minerală la Certeze din Valea
Borcutului, sporadic. H , Eua, U 3, T 3, R 5 , MF, F 3 .
T. arvense L. Prin pajişti mezofile şi culturi agricole. Th, Eua(-m),
Ui. 5 T3, R 4, MF, F 2 .
T. pratense L. Prin pajişti mezofile şi umede, adesea cultivat TH-H,
Eua(-m), U0 , T 0 , R 0, MF, F 4•
T. medium Grufbg. !n păduri rărite şi pajişti montane. H, Eua(-ro),
H, Eua(-m), U 3, T 3, R 0, JYIF, F 2 •
- var. banaticum Heuff. La Tarna Mare.
- var, medium f. haynaLdii (Menyh.) So6. La Cămîrzana.
T. ochroleucum Huds. Prin pajişti, margini de păduri la Bixad şi Racşa. H, sm(-Ec), U 2 , T 3, R 3, MF, F 3•
1
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pajişti montane la Tarna Mare. H, P-m, U 3 ,
MF, F 3•
- f. lancifolium Beci{. La Tarna Marc.
Anthyllis vulneraria L. Pe coaste însorite. H(TH), E(-m), U2 , T 0 , R 41
MF, F 2 •
Lotus tenuis Kit. 1n pajişti umede la Tîrşolţ şi Oraşul Nou. H, sm(-Ec)
U 8 , 5 , T 3 , R 4 , MF, F 3 •
L. corniculatus L. Prin pajişti mezofile, comun. H, Eua(-m), U2 , 5 ,
To, R 0 , MF, F 4 •
Galega officinalis L. Pe malul apelor, lingă şanţuri la Boineşti, Că

T. pannonicum L. Prin

T3,

R:h

lineşti, Mujdeni, Negreşti, Oraşul Nou, Prilog, Racşa, şi Tîrşolţ, sporadic.
H, P-m, U 4, 5, T 3, R 4 , M, MF, Tx.
Robinia pseudo-acacia L. Cultivat prin păduri şi grădini. MPh, Adv,
U 2, T 4, Ro, M, MF.
Astragalus glycyphyllos L. in păduri la Călineşti, Tarna Mare şi Turţ
H, Eua(-m), U 3, Ts, R4, Fi.
Coronilla varia L. Pe coaste însorite, pietroase. H, Ec(-m), U 2 , T 3 ,
R,, Tx.
Vicia tetrasperma (L.) Monch. Semănături şi locuri ruderale U 3, 5, T 3,
R 3, MF, Fs.
V. silvatica L. ln păduri de stejar la Valea Măriei. H, Eua(-m), U 3 • 5,
T 2 , R 0 , F2 •
V. dumetorum L. în locuri ruderale margini de păduri. H, Ec(-m),
U 3, T 3 , Rs.
V. cracca L. Prin pajişti umede şi mezofile de luncă, comun. H, Cp,
U 3 , T 0, R 3, MF, F2 •
V. sepium L. 1n pajişti, pe marginea pădurilor. H, Eua(-m), U 3, T~,
R 3, MF, Fs.
V. pannonica Cr. Pe marginea drumului spre Prilog. Th, P-m, U 2, 5,
Ta. 5• R4, MF, Fi.
V. grandiflora Scop. 1n pajişti la Racşa. Th-TH, E, U 8, T 3 , R 0, MF,

- var. so1·dida (W. et K) Gris. (=ivar. kitaibeliana. Koch). La Turţ.
V. sativa L. var. c01·data (Wulf.) A et G. Prin pajişti la Turţ. Tb,
Adv, U 3, Ta, R 4 , MF, Fa.
Lathyrus transsilvanicus (Spr.) Rchb. Prin făgeto-cărpinete pe DL
Jelcznic la Călineşti. H, Ec, U 3• r; , T2. o• Rs.
L. vernus (L.) Bernh. Prin păduri umbroase, comun. H, Eua, U 3,

'i\,

Ra.
L. niger (L.) Bernh. Prin

păduri la Călineşti, Tarna Mare şi Turţ. H,
Ec(-m), U 2, 5 , T 3, R 8 •
L. pratensis L. In pajişti higro-mezofile şi tufărişuri din depresiuni.
H, Eua(-m), U 8, T 0 , R4 , F 3 .
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L. tuberosus L. Prin culturi şi tufărişuri, comun. H(G), Eua(-m),
U2 , T 4 , R 4 , MF, F2.
L. hirsutus L. Prin semănături şi fineţe, la Cămîrzana. Th, m, U 3,

T 4, R 3, F 2•

L y t h r a c e a e Lindl.
Peplis portul.a L. In locuri umede ruderalizate la Boineşti şi Halmeu
Vii, sporadic. Th, Atl-m, U 4, T 3 , R 0 •
Lythrum hyssopifolia L. 1n locuri umede ruderalizate la Boineşti,
Livada, Negreşti şi Oraşul Nou. Th, Cm, U 4, T 3, Ro.
L. virgatum L. In pajişti umede la Bofoeşti, Cămîrzana, Negreşti şi
Oraşul Nou. H-HH, Eua, U 4, 5 , T 3, 5 , R 4, MF.
L. salicaria L. Prin bălţi şi mlaştini, comun în 11 Ţara Oaşului". I I HH, Cp, U 4 , Ts, Ro. M, MF.

Onagraceae Lindl.
Epilobium hirsutum L. Lîngă ape curgătoare. H(HH), Eua(-m), U 4,

T 3 , R 3, MF.
E. parviflorum (Schreb.) Wither. Pc malul apelor curgătoare. H,

Eua, U 4 , T 3 , R 0 , MF.
tăieturi de pădure la Tarna Mare.
R 3, MF.
E. montanum L. Prin păduri şi tăieturi de păd urc- la CălineşLl, Că
mîrzana, Băile Puturoasa, Vf. Pietroasa şi Turţ. H, Eua(-m), U 3 , T 3, R 3,

E. lanceolatum Seb. et Mauri. Prin

H, E, U3, 5, T 5

5,

MF.

E. collinum Gmel. Pc marginea drumurilor în locuri pietroase, la
Călincşti şi Turţ Băi.

H, E(-m), U 3, T 3, R 3.
E. adnatum Gris. (=E. tetragonttm L.). ln locuri pietroase pe malul
pîriului la Tarna Mare. H, Eua(-m), U 5, T 2 , 5 , R 0, MF.
- f. subsessile Franchet. La Tarna Mare.
E. lamyi F. Schultz. 1n locuri stîncoase la Tarna Mare, sporadic. H,
E, U 0, T 3, R 0 •
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Prin păduri rărite şi tăie
turi de pădure, comun. H, Cp, U 0, T 0, R 0 , MF.
Circaea lutetiana L. în păduri umbroase. G, Eua(-m), U 3 , T3, R 4 •
40 - Studii

şi

comunlcârl, V-VI.
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M a 1 v a c e a e A. J uss.

Lavatera thuringiaca L. In locuri ruderale, sporadic. H, Eua(-m),
T 3, Ro, M, MF.
Malva silvestris L. în locuri ruderale la Bixad, Negreşti şi Turţ. ThTH, Cm, U 3, T 3, R 0 , M, JYIF, Te.
U~. 3 ,

M. pusilla Sm. Pe marginea drumurilor, locuri ruderale. Th-TH,
Eua(-m), U 3, ;;, T 3, H 3, Al, M, MF.
M. crispa L. Cultivat şi sălăbătit la Certeze. Th, Adv, U3, T 2 , 5, R 3.

T iliac ca e A. Juss.

Tilia argentea Desf. Planlat în goruneto-carpinet pe Dl. Jeleznic Călineşti.

MPH, B, U 2, 5 , T 3, 5, Rs, M, MF.
- var. argentea f. coiurnifolia Borb. La Călineşti.
T. cordata Mill. In păduri la Călincşti, Cămirzana şi Certeze. MPh,
E(-m), U 3, T 3, R 3 , M, MF.
- var. asymetrica Borb. f. pseudoeriocarpa Wagn. La Cămîrzana.
T. platyphyllos Scop. In păduri la Călineşti, Bixad, Tarna Mare şi
Turţ. MPh, Ec(-m), U 2, 5 , T3, R.11 MF.

L i n a c c a e Dumori.
Linum catharticum L.

în

pajişti

mezofile la Bixad,

Negreşti.

Th(TH),

B(-m), U3, T 2, R 4, M, MF.

O x a 1 i d a c e a c Lindl.

Oxalis acetosella L. Prin

păduri

umbroase, frecvent. H(G), Cp, U 4,

T3, R3, Al, M.

O. europaea Jord. (=O. stricta L.). Prin tufărişuri, locuri rudrrale
culturl. Th(H), E(-m), U 3, 5 , T 0, Ro.
O. corniculata L. Prin grădini, lingă garduri la Turţ, subspontan
Th. Cn.
şi

G e r a n i a c e a e St. Hil.
Geranium palustre Torn. In locuri umede la Mujdeni şi Turţ Băi.
H, E, U5 , T3 , R0, Tx.
G. dissectum Jusl. în locuri ruderale la Turţ. Th, Eua, U 3, T 3 , Ro-
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G. columbinum L. în pajişti la Cămîrzana. Th, Eua, U 2, T 8, 5, R4 , Tx.
G. robertianum L. Prjn păduri umbroase, umede, comun. Th, Eua(-m),
U 8, 5 , T 3 , R 3, Tx.
Erodium cicutarium (L.) L'Herit. In culturi la Turţ. Th, Cm, U 2, 5 ,
To, Ro.
Ba l sa mi na ce a e Lin dl.

Impatiens noli-tangere L. In păduri umbroase, umede la Huta Certezei, Tarna Marc, Turţ-Băi şi Vama (în Valea Talnci Mici). Th, Eua, U 4,
T3, R4.
P o 1yga1 ace ac Llndl.
PoZygala comosa Schkuhr. Prin pajişti şi tufişuri la Turţ. H(Ch),

E, U 2 , T 4 , R 4 , M.

P. vulgaris L. ln pajişti mezofile, comun. H(Ch), E(-m), U 3, T 3,
H.3, M.
- I. alba Pcterm. La Bixad, Certeze şi Negreşti.

Acera ce a e St. Hil.

R 4,

Acer platanoides L. Prin păduri, sporadic. MPh, E, U 3, T 3, R 3, MF.
A. campestre L. în păduri şi tufărişuri, comun. mPh, E, {U2• 5 , T 3,
MF.
- vur. campestre f. S'ttberosa (Dum.) Rogovicz. La Tarna Mare.
- var. austriacum (Tratt.) DC. La Cămirzana.
A. pseudoplatanttS L. In păduri, sporadic. MPh, Ec(-m), U 3, 5 , T 3,

R3, MF.

A. tataricum L. în stejărete şi tuiărişuri fa Livada, Oraşul Nou şi
mPh-MPh, Ese, U2, 5, T 3• 5 , R4, MF.

Turţ.

C c 1 a s t r a c e a e Lindl.

Evonymus europaeus L. In
E(-m), U 3, T 3, R 3, M, MF, Te. Tx.

păduri, tufărişuri şi

garduri vii. mPh.

S t a p h y 1 c a c e a e DC.

Staphylea pinnata L. Prin

păduri

la Livada. mPh, E(-m), U 3, T 3, 5,
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R h a m na c e a e Lindl.

Frangula alnus Mill. Prin
mPh, Eua(-m), U 4, T3 , R 3, M.

păduri, tufărişuri şi pajişti

umede, comun.

V i t a c e a e Lindl.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Prin
Valea

Măriei,

stejărete

la Bixad

şi

subspontan. nPh-mPh, Adv.
C o r n a c e a e Link.

Cornus mas L. Prin păduri şi tufărişuri. mPh, E(-m}, U!!, T3, 5 , RJ,
Al, M, MF, Te.
C. sanguinea L. Prin păduri şi tufărişe, comun. mPh, sm(-Ec), u~.
T 3, R 4 , MF.
Ar a 1 iace a e Vent.
Hedera helix L. In păduri umbroase. nPh, Atl-m, U 3 , T 3, R 3•

U m b e 11 i f e r a e Juss.
păduri umbroase, umede, la Simbra Oilor,
Puturoasa şi Turţ. H, Eua, U 3. 5, T 3, R4, M.
Astrantia major L. In pajişti şi tufărişe la Negreşti. H, Ec, U3, ;,
T3, R4.
Chaerophyllum aromaticum L. 1n buruienărişurile din văile umede
la Turţ Băi. H, Ec, U 3, i;, T 3, R 3 , MF.
Ch. cicutaria Vill. In buruienărişuri, margini de păduri la Băile Puturoasa şi Turţ Băi. H, Ec, U 4, T 3, Ro, MF.
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. Prin tufărişuri şi margini de pă
dure, la Băile Puturoasa, Racşa şi Turţ. H, Eua(-m), U 3, T3, R 4, MF.
Tor-ilis japonica (Houtt) DC. Prin păduri rare, margini şi tăieturi de
pădure. Th-TH, Eua(-m), U2, T 3 , R 0 .
Daucus carota L. In pajişti, comun. TH-H, Eua(-m), U2 1 T 3, R 0 ,
'!\!, NIF, F 2 .
•
Conium maculatum L. In locuri ruderale la Călineşti, Negreşti, Prilog, Racşa, Oraşul Nou. Th-TH, Eua(-m), U 3 , T 3, Rs. M, Tx.
Carum carvi L. Prin pajişti mezofile. TH, Eua, U 3, 5 , T 3, R 3, Al, M,
MF, F 2•

Sanicula europaea L. In

Băile

„
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Aegopodium podagraria L. Prin

păduri

la

Negreşti şi Turţ.

H(G),

Us, li. T3, Rs.

Pimpinella saxi.fraga L. Prin pajişti mezofile. H, Eua(-m), U 2, 5, T 0,
R 3 , M, MF, F 1•
Seseli annuum L. Prin pajişti şi margini de pădure. TH, E, U2, Ts,
R3.
Oenanthe aquatica (L.) Poir. Prin bălţi şi mlaştini, comun. HH, Eua
(-m), U 6, T 3 , Ro. M, MF, Tx.
Oe. silaifolia M.B., ln pajişti şi tufărişe umede la Boineşti, Certeze,
Comlăuşa, Oraşul Nou, Racşa, Negreşti. li, sm(-Ese), U6 , T 3 , 6 , Ro, MF,

4I'x.

- var. media (Gris.) Beck. La Boineşti.
Oe. banatica Heuff. 1n pajişti umede la Bixad, Boineşti, Certeze, Livada, Oraşul Nou, Racşa, Turţ. H, DB, U 4, Ts. 5 , R 0, MF, Tx.
Selinum carvifolia (L.) L. Prin păduri rărite la Turţ şi Valea Măriei.
H, Eua, U 3. 5 , Ta, Ra.
Angelica silvestris L. 1n lunci umede, de-a lungul pîraielor, frecvent.
H, Eua, U 4 , T3 , R 3, M, MF.
Peucedanum palustre (L.) Monch. Prin locuri umede in Valea Borcutului la Certeze. H, Eua, U 5, T:.i. R 0 •
P. oreoselinum (L.) Mi.inch. Prin pajişti şi tufărişe Ia Negreşti (Vră
ticel), Oraşul Nou şi Turţ. H, E(-m), U 2 • 5 , T 3 , Ro.
Pastinaca sativa L. Prin pajişti nuderalizate la Aliccni. TH-H, Eua,
Us, T4 , R 4 , Al, F 2 , MF.
Primu 1 ace a e Vent.

Lysznuichia nummularia L. In mlaştini şi pajişti umede, comun. Ch,
E(-m), U 4, T 8 , R 3, M.

L. punctata L. Prin păduri de stejar. U 3, 5, T 3 , 5 , R 3, MF. H, P-m
L. vulgaris L. Prin tufărişuri şi buruienărişuri pe malul apelor, cocum. HH, Eua(-m), U 5 , T~, Ro, M, Te.
Anagallis arvensis L. In culturi, comun. Th, Cm, U 2 , T 3 , R 4 , M, Tx.
Primula acaulis (L.) Hill. (=P. vulgaris Huds.). Prin păduri şi tufă
rişuri la Negreşti (Vrăticel) şi Turţ. H, Atl-m, U:1t T 3 , R 3 , MF.
P. veris L. Prin pajişti şi luminişuri de pădure. H, Eua, U 3 , T 2 , R 5 ,
M, MF.
Ilotton1a palustris L. Prin bă lţi la Livada. HH, E, U 6 , T 3, R 4•
- f. deminuta Simk. La Livada.
Pir o 1 ace a e Agadrh.
Monotropa hypopitys L. Prin păduri umbroase la Tarna Mare. G,

Cp, U3, T 2 , R 0 , Tx.
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E r i c a c e a e DC.

Calluna vulgaris {L.) Hull. In
(1201 m). Ch(-nPh), E, U 0,

pajiştea

Ri.
Vaccinium myrtillus L. Prin păduri şi pajişti montane. Ch, Cp, U0•
T2 , R 1 , Al, M, MF.
V. vitis-idaea L. In pajişti montane. Ch, Cp, U3, T 2, Ri. Al, M, MF.
T1.?1

Con v o 1v ul ace a e Vent.
Calystegia sepium (L.) R. Br Prin tufărişurile care însoţesc cursurile
apelor, frecvent. H, Cm, U 5, T 3, R 4 , M, MF.
Convolvulus arvense L. P rin culturi agricole şi pajişti, comun. H -G.
Cm , Uo, To, Ro, MF, F 3•
- f. sagittatus (Thunbg.) Ledeb. La Cămîrzana.

C u s c u t a c e a e Dumort.
Cuscuta epithymum (L.) Nath.

Parazită

pe Genista tinctoria. Th-H,

Eua(-m).
C. trifolii Babingt. Parazită pc Phleum phleoides, Lotus corniculatus şi Galium mollugo. Th-II, Cm.
B o r a g i n a c e a e Lindl.
Echium vulgare L. Prin pajişti ruderalizatc şi pîrloage. TH, Eua,
U 2 , T3, R 4 , M, MF, Te.
Myosotis palustris (L.) Nath. Prin mlaştini şi de-a lungul pîraielor.
H-HII, Eua(-m), U 5, T 3 , Ro. MF.
M. silvatica (Ehrh.) Hoffm. Prin păduri şi poieni la Băile Puturoasa,
Vf. Pietroasa şi Turţ. H, E(-m), U 3, 5, T 3, R:;, MF.
M. arvensis (L.) Hill. Prin pajişti uscate la Tarna Mare. TH, Eua,
U2. s, T 3, R 0, MF.
1\1. ramosissima Roch. (=M. collina Hoffm.). In pajişti xerofile la
Turţ. Th, E(- m), U 2, T 3 • 5 , R 4 , MF.
Nonea pulla (L.) Lam. et DC. Pc pante însorite la Turţ. TH-H, Eua,
U2, T~, R3 , MF.
Pulmonaria officinalis L. Prin păduri, comun. H, Ec, U 3 , 5 , T 3 , R 3, M,
MF, Te.

https://biblioteca-digitala.ro

i

de Nardus pe Vf. Pietroasa
l

]

631

_3

P. mollissima Kern. Prin păduri. H, Eua, U 2, 5 , T 3, R 4, MF.
P. rubra Schott. Prin făgete şi făgeto-cărpinete. H, D, U 3, 6 , T:i,
R3, MF.
Symphytum officinale L. Prin zăvoaie, mlaştini, pajişti umede şi
mezofile. H, E, U 4, T 8, R 0, M, MF, F 1 •
S. tuberosum L. Prin păduri, comun. H-G, E, U8, T 8 , Ra.
S. cordatum W. et K. Prin păduri la Călineşti, Tarna Mare şi Turţ.

H, D, U3, T:i, R 3.
S o 1 a n a c e a e Pers.
Atropa bella-donnp L. In tăieturi de pădure la Călineşti şi Băile
Puturoasa, rar. H, Atl-m(- Ec), U3, T 3, R 8, M, Te, Tx.
Hyoscyamus niger L., în locuri ruderale. TH-H, Eua(-m), U 3 , T 3 ,
R11 M, Tx.
Physalis aZkekengi L. In păduri şi tufărişuri , rar (Călineşti, Cămirzana, Turţ). H, sm(-Ec), U 3 , T 3, R.11 M.
Solanum dulcamara L. Prin zăvoaie. Ch, Eua(-m), U 5, T 3, R 4, M, Tx.
S. nigrum L. 1n locuri ruderale. Th, Cm, U 3 , T,, R0 , M, Te, Tx.
S. Zuteum Mill. 1n vegetaţia r uderală de pe aluviunile Turicelului
la Negreşti, Th, sm(-Eua), U3, T4 , Ro.

S c r o p h u 1 a r i a c e a e Lindl.
bătătorite
Turţ şi Turţ Băi. TH,

Verbascum phlomoides L. Prin locur i ruderale,
neşti, Cămîrzana, Negreşti,

Ta, s. R4 , M, M F .
V. blattaria L. Prin

Tarna Mare,

pajişti

la Bixad

şi Boineşti.

R3 , MF.
Linaria vulgaris Mill. Pc marginea drumurilor

la Căli
Ec, U:?, 5,

H, Eua(-m), U 2, 5,

T3,;;,

şi prin pajişti ruderalizate. H, Eua(-m), U:i, T:11 R 3 , M, MF.
Scrophtllaria nodosa L. Prin păduri şi tufărişuri, Ungă garduri. H,
Eua, Gn, r;, T 3, Ro. M, MF, Tx.
Gratiola. officinalis L. Prin mlaştini şi pajişti umede, comun. H, Eua,
U1,5. Ts, R„ M, Tx.
Veronica longifolia L . Prin margini de pădure şi luminişuri la Halmcu Vii, Livada, Oraşul Nou şi Racşa. H, Eua, U 4, T s, R 4 .
- var. salicif olia Wallr. La Livada şi Oraşul N01.1.
V. spicata L. Prin pajişti, la marginea pădurilor. H-Ch, Eua(-m),
U1, T 4 , R4 , MF.
- var. hybrida (L.) Wallr. La Turţ Băi.
V. chamaedrys L. Prin păduri, tuiărişuri şi pajişti mezofile, comun.
H-Ch, Eua(-m), U 3 , T 0, R 0, MF.
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- f. reptans Borh. Prin păduri la Tarna Mare.
V. officinalis L. Prin păduri şi pajişti mezofile montane, comun. Ch,
E, U 2 , T2 , R 2 , MF.
V. scutellata L. Prin bălţi şi mlaştini, comun. H-HII, Cp, u., T~, R4,
MF.
V. montana Jusl. Prin făgete şi făgeto-cărpinete. Ch, E, U 3• 5 , T,, 5,
R 3, MF.
V . anagallis-aquatica L. Pe malurile apelor lin curgătoare la Negreşti şi Turţ. H-HH, Cp, U4, 5 , T3, Ro.
V. beccabunga L. Pe malurlle pîraielor la Negreşti şi Turţ. H-HH,
Eua(-m), U5 , T~, R,.
V. arvensis L. In culturi şi pajişti. Th, Eua(-m), U 2, 5, T 3 , R 3, MF.
V. serpyllifolia L. In pajişti mezfoile la Turţ. H, Cp, U 3 , T 3, R 0 , MF.
V. persica Poir. (=V. byzantina (S. et M.) Mazziari). Prin culturi.
Tb, Adv, U 3, T 3, R 0, MF.
Digitalis grandifLora Mill. Prin păduri la Călineşti, Mujdcni, Tarna
Mare şi Turţ. H, Eua(-m), U 2, 5 , T 3, R 3, M, MF, Tx.
Odontites rubra (Baumg.) Opiz. Prin pajişti şi margini de drumuri,
la Bătarci, Halmeu Vii, Oraşul Nou şi Turţ. Th, Eua(-m), U 3, T 3, R 0 •
- var. rigida (Borb.) I. Grinţ. La Halmeu Vii.
- var. calcicola Schur. La Bătarci şi Turţ.
Euphrasia stricta Wolff. In pajişti mezofile la Călineşti, Cămirzana
şi Negreşti. Th , Ec, U2. 5 , T 0 , R 0 •
E. rostkoviana Hayne. In fineţe mezofile, comun. Th, E, U 3, T 3 , R3,
M.
- var. montan.a (Jord.) Wcttst. La Cămîrzana .
Rhinanthus rumelicus Velen. Prin pajişti mezofile şi tufărişuri, comun. Th, DB, U8, T,, Ro.
- var. anceps (Behr.) Maly. La Cămîrzana.
- var. caroli-henrici (So6) Nyar. La Cămîrzana şi Oraşul N'nu.
- var. wagneri (Deg.) Nyar. La Cămîrzana.
Rh. angustifolius Gmel. (=Rh. glaber Lam.). Prin pajişti umede şi
mezofile, comun. Th, Eua, U 0, T 0, Ro.
Rh. minor L. Prin pajişti. Th, Eua, U3, T 0, R 0 •
•Welampyrum nemorosum L. Prin păduri şi tăieturi de pădure. Th,
Ec, U:i, T 3, R 3, Tx.
M. bihariense Kern. Prin păduri, margini şi tăieturi de păduri la
B'xad, Călincşti, Mujdeni, Negreşti şi Turţ. Th, D, U 2, 5 , T 8 , R 0, Tx.
M. pmtense L. Prin păduri de stejar, rar. Th, Eua, U 2, 5 , T 3 , R 2•
- ssp. vulgatum (Pers.) O. Dahl var. vuLgatum. La Turţ.
- var. commutatum (Tausch.) Beauv. La Turţ.
Lathraea squamaria L. în pădure de fag la Tarna Mare şi Turţ. G,
Eua, U 3, T 3, R3.

https://biblioteca-digitala.ro

633

Lent i b u 1 ari ·ace a e R. Br.
Utricularia vulgaru. L. Prin

bălţi

la Livada. HH, Cp, U 6, T 3, R 4 •

Ve rb enaceae A. L. Juss.

Verbena officinalis L. In locuri ruderale. Th-H, Cm, U 3, T 3 , R 4,
M, MF.
L a bi a ta e B. Juss.

In păduri şi tufărişuri. H-Ch, E(-m), U 3, r,, T 2, 5 , R 0 •
A. genevensis L. In păduri şi pajiştl la Bixad, Călincşti, Cămîrzana ,
Negreşti, Băile Puturoasa, Turţ. H, Eua, U 2, T 3, R 4•
- l. roseiflora Koch ( =f. rosea Schur). La Turţ.
Scutellaria galericulata L. In mlaştini Ia Livada. H, Cp, U 4 , T 3 , R 4 •
S. hastifolia L. Prin mlaştini la Livada, Călincşti şi Racşa. H, E, U6 ,
Ta, Ra.
Marrubium vulgare L. In locuri ruderale. H(Ch), Eua, U 11 T 41 R 4,
M, MF.
Nepeta pannonica L . In locuri ruderale. U 2„5 , T 3, R 4, MF.
Glechoma hederaceum L. In păduri şi tufărişuri, comun. H(Ch-G),
Ajuga reptans L.

Eua, U3 , T 3 , R 0 , MF.
Prunella vulgaris L. In păjişli şi păduri, comun. H, Cp, U 3, T 3,
Ro, l\-1F.
P. grandiflora (L.) Schollcr. Prin pajişti, rar (Călineşti). H, E(-m),

Ua, T3, R5 , MF.

pajişti la Cămirzana. H, sm-Ec, U 2, 5 ,
R3, MF.
i\.1ellittis grandiflora Sm. Prin păduri la Călincşti, Mujdeni, Negreşti
(Vrăticel) şi Turţ. H, Ec, U2, 5 , T 3 , RG.
Lamium purpureum L. Prin culturi şi pîrloage. Th(H), Eua, U 3 , T 0,
'Ro. :NIF.
L. album L. Prin grădini, lingă garduri, comun. H, Eua(-m), U 3, T 0 ,
Ro, M, MF.
L. maculatum L. Prin păduri la Băile Puturoasa, Tarna Marc şi Turţ.
H(Ch), E(-m), Us. r;, T3, R 4 , MF.
- var. ma.culatum f. macrophyllum Gaud. La Turţ.
Galeobdolon luteum Huds. Prin păduri, comun. H(Ch), Ec(-m),
U3, 5• T3, R,.
Galeopsis speciosa Mill. Prin păduri şi în locuri r uderale. Th, Eua,
l',, T~, R0, Tx.

P. laciniata (L.) Nath. Prin

T~. 5 ,
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G. pubescens Bess. Prin păduri şi tufărişuri la Bixad, Călineşti, Cămîrzana, Gherţa Mică, Negreşti şi Turţ. Th, Ec, Ua, T 3 , R 3 •
G. tetrachit L. în păduri şi locuri Tuder.alizate. Th, E, U 2, 5 , T 3 , R!?, Tx.
- f. silvestris Schlechtd. La Băile Puturoasa.
Leonurus villosus Desf. In locuri ruderale. H, Eua(-m), U 3, T 3, Ro.
M, Te.
Ballota nigra L. Prin tufărişuri şi locuri ruderale. H(Ch), sm-E,
U2. T3,1 OJ R4, MF.
Stachys germanica L. Prin tă ie turi de pădure şi ogoare. H(TH),.
P-m, U 2 , T 4 , R 3 , MF.
S. alpina L. Prin păduri la Călineşti, Cămîrzana, Huta Certezci,
Sîmbra Oilor şi Vama (Valea Talnei Mici). H, Ec, U 3 , T 2 , R 8 .
S. silvatica L. În păduri, tufărişuri şi tăieturi de pădure. H, Eua, U 3•
T 2 , R0 , MF.
S. palustris L. In mlaştini, locuri umede ruderalizate. H(G), U 6, T 3 , R 5.
Betonica officinalis L. Prin pajişti, comun. H, Eua(-m), U 3, T 3, R 0,
M, MF.
Salvia glutinosa L. Prin păduri, în locuri umede. H, E(-m), U 3, 5, T 3•
R 4 , MF.
Calamintha clinopodium Spenner. La marginea pădurilor şi în păduri
rare, frecvent, H, Cp, U2 , T 3, R 3, MF.
C. acinos (L.) Clairv. Pe coaste însorite, prin pajişti. Th-TH, E, U 1, 5,
T 3, 1;, R 4, MF.
Origanum vulgare L. Prin tufărişuri şi păduri r are. H, Eua(-m),
U 2, T 3, R 3, M, MF, Te.
Thymus glabrescens Willd. Prin pajişti. Ch, P-p, U 2, T 4 , R 0 , M, MF„
Th. marschallianus Willd. Prin pajişti. Ch, Eua, U 1, 5 , T 3 , 5, R 4 •
M, MF.
Th . pulegioides L. ssp. subcitratus (Sahreb.) Guşul. Prin pajişti montane. Ch, E, U 2, T 0 , R 3 , MF.
Th. dacicus Borb. Prin pajişti montane. Ch, DB, U 2, T 0, R 3, MF.
Lycopus europaeus L. In mlaştini şi pajişti umede, comun. HH~
Eua(-m), U 5 , T 3, R 0, MF, Te.
- f. semipinn.atus Borb. !n staţ. baln. V. Măriei.
Mentha pu.Zegium L. Prin pajişti umede. H, Eua, U 4, 5, T 3, R 5 , MF.
M. arvensis L. Pe margine apelor la Cămîrzana, Certcze şi Negreşti.
H(G), Cp, Us, T 3, R 0, MF.
M. verticWata L. Pe marginea pi.rîului în V. Borcutului la Certeze.
H(HH), E, U 5, T 3, R 3, MF.
M. aquatica L. Prin zăvoaie la Bixad, Certeze, Negreşti, Racşa şi
'l'arna Mare. HH(H), E(-m), U 5 , T 3 , R 0 , MF.
M. longifolia (L.) Nathh. 1n mlaştini şi locuri umede ruderalizate.
H(G), Eua(-m), U 4, 5 , T 3, R 4, MF.
- ssp. longifolia var. laggeri (Des. et Dur.) Briq. In staţ. baln. V. Măriei.
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Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylande>r. In locuri ruderale în Valea Turicelului la Negreşti. Th(TH), Adv, U4 , T 3, R 0•
P I a n t a g i n a c c a e N eck.
Plantago major L. Prin pajişti şi locuri ruderale, comun , II, Cm, U 3 ,
T0, R0 , M, F 1 •
P. media L. Prin pajişti mezofile. H, Eua(-m), U:i. 5 , T 0 , R 4, M, F 1 •
- var. urvilleana Rapin. La Turţ.
P. lanceolata L. Prin pajişti umede şi mezofile, comun. H, Cm, U 3,
To, Ro, M, F:i.
- ssp. sphaerostachya (M. ct K) Hay. La Oraşul Nou.

Gen t ian ace a e B. Juss.

Centau1·ium erythraea Rafn. [=C. umbellatum Gillb.]. Prin

pajişti,

marginea pădurilor la Aliccni, Cămirzana, Certeze, Halmeu Vii, Huta Cer-

tezei, Negreşti, Oraşul Nou, Tîrşolţ şi Turţ. Th, Eua(m), U3, T 3, R 2, M, Tx.
- f. medium (Schm.). La Aliceni.
- f. gracile (Beckhaus). La Cămirzana.
Gentiana cruciata L. Prin pajişti montana. H, Eua(-m), U 3, T 3 , R 4 •
G. pneumonanthe L. In paj~ti umede la Bixad, Certczc şi Negreşti. H,
Eua(-m), U 4 , T3, Ro.
- f. elliptica Klett et Richt. 1n V. Borcutului la Certeze.

A p o c y n a c e a e B. Juss.
Vinca minor L. Prin păduri la
Ch, sm-Ec, U 3, T 3, R 3, M.

Călineşti,

Certeze, Mujdeni

şi Turţ.

Asc l epia d ac ca e Jacq.
Cymmchum vincetoxicum (L.) Pers.
Călincşli, Negreşti, Oraşul

Nou,

Turţ şi

în

păduri şi pajişti

Valea

Măriei.

la Cămirzana,
II, E(-m), U 2 , T4,

R4, M, MF, Tx.

O l e a c c a e IIoffmsgg. et Link.
stejărc te depresionare la Ccrtcze, Halmeu
MPh, E, U3 , T 3 , R 4, M, Te.
Ligustrum vulgare L. Prin păduri şi tufărişuri la Bixad, Călineşti,
.Mujcleni şi Negreşti. mPh, E, U2• 11, T J• R 3 , MF.

Fmxinus exceLsior L. Prin

Vii,

Turţ.
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R u b i a c e a e B. J uss.

Rs,

A sperula odorata L. Prin păduri, comun. G, Eua, U 3 , T 3, Ro, M, Te.
Galium mollugo L. Prin pajişti, tufărişuri, comun. H, Cp, U 3, T 2, 5,

Fl.
- ssp. erectum (Huds.) Symc. In locuri stincoase pe Vf. Pietroasa.
G. schultesii Vest. Prin păduri, comun. G, Ec, U 2, 5 T 3, R 3•
G. pseudoaristatum Schur. Prin gorunete şi goruneto-cărpinete la
Tarna Mare şi Turţ. H, D, U 2,5, T 3, R11•
- f. heuffelii (Borb.) Jăv. La Tarna Mare.
G. verum L. Prin pajişti, comun. H, Eua(-m), U 2,5, T 2, 5, R 0 , F 2•
G. palustre L. în mlaştini şi pajişti umede, comun. H, Cp, U 6, T3, R0 .
G. cruciata Scop. (-Cruciata Zaevipes Opiz). Prin păduri şi zăvoaie.
H, Eaua, U 2,11, Ts, Rs.
G. vernum Scop. (=Cmciata glabra (L.) Ehrend). Prin păd uri şi tufă
rişuri, comun. H, Eua(-m), U3 , T 2 , R 2 •
G. aparine L. Prin tufărişuri şi locuri ruderale. Tb, Cp, U 3, T 3, R 3•

Caprif oliaceae A dans.
Sambucus ebulus L. In locuri bogate în substanţe organice la Căli 
V. Talnei Mici. H, sm(-E), U 3, T 3, R 3, M, Te.
S. nigra L. În păduri, tăieturi de păduri şi locuri ruderale. mPh,

neşti, Negreşti şi

E(-m), U3, T 8, R 3, Al, M, MF, Te.
S. racemosa L. Prin păduri la Călineşti şi Turţ. mPh, Ec, U 3 , T 2 , R~.
Viburnum opulus L. Prin păduri şi tufărişuri la Gherţa Mică, Oraşul
Nou, Valea Măriei. mPh, Cp, U 4, T 3, R 4, Al, M, MF, Te.
V a 1 e r ian ace a e Batsch
Valeriana officinalis L. Prin pajişti şi tufărişe umede la Negreşti,

Nou şi Racşa. H, Eua(-m), U 4, T 3 , R,, M.
V. collina Wallr. Prin păduri la Turţ. H, E(-m), U 0 , T 3 , R 4•
Valerianella dentata Pollich. Prin culturi, comun. Th, Eua, U2
Ts,5, R,.
Oraşul

Di p sa ca cc a e B. Juss.

Dipsacus pilosus L. Prin zăvoaie la Băile Puturoasa, Turţ şi Turţ Băi.
TH, .Ec, U,, T 3,5, R„.
D . laciniatus L. Pîngă drumuri în locuri umede la Călineşti, Cămîr
zana, Negreşti, Tirşolţ şi Turţ. TH, Eua(-m), U 4, T 3,s, R 4•
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Succisa pratensis Monch. Prin pajişti umede la Bixad, Certeze, NegH, Eua(-m), U 4, T M, R 0.
Succisella inflexa (Kluk)Beck. Prin pajişti umede şi mezofile, păduri
la Bixad, Livada, Mujdeni şi Turţ. rărite H, E, U 4 , T 3 , R 4•
Scabiosa orchroleuca L. Prin pajişti la Bixad, Cămîrzana, Chcrţa
Mică, Halmeu Vii, Tîrşolţ şi Turţ. H, Eua, U 2 , T 3, R 3 •
reşti.

C u c u r b i t a c e a e A. L. J uss.
Bryonia alba L. Prin garduri la Mujdeni. H-G, Eu.a, U 3,5 , T 4, R 0 .
Echinocystis lobata (Michx) Torr. et Gray. Prin zăvoaie la Racşa şi
Vama. Th , Adv, U 4 , T 0 , R 4 •

Cam

P. a n u 1 a c e a e A. L. J uss.

Campanula trachelium L. Prin păduri la Călineşti, Mujdeni, Băile
Puturoasa, Tarna Mare. H, Eua(-m), U 3, T 3, R 3.
C. glomerata L. Prin pajişti la Turţ. H, Eua(-m), U 2, 5 , T 3 , R 4 •
C. cervicaria L. Prin m argini de păd ure şi • păduri rare la Halmeu Vii,
Gherţa Mare, Tarna Mare şi Turţ. H, Eua(-m), U 2 .5 , T 3 , R 3 •
C. rapuncu.Zoides L. Prin păduri la Cămîrzana, Tarna Mare şi Turţ.
H, Eua(-m), U 3 , T 2, R 0.
C. persicifolia L. Prin păduri, comun. H, E(-m), U 3 , T 3 , R 0 .
- var. dasycarpa (Kit.) M. et K. la C ălineşti.
C. patula L. Prin pajişti şi păduri ra re, comun. Th, E(-m), U 3,
Îz,5, Rs.
C. abietina Gris. et Sch. In pajişti montane pe Vf. Pietroasa. H-TH,
DB, Ua,5, T 2, R 2·
Jasion€ montana L. Prin pajişti mezofile şi terenuri virane la Bă
tarci, Cămîrzana, Tîrşolţ şi Turţ. H, E(-m) U 1 , 5, T 3, R 2 •
- f. glabra Peterm. La Bătarci şi Turţ.
C o m p o s i t a e Giseke

Eupatorium cannabinum L. Prin zăvoaie la Bixad, Căline şti, Certeze,
H, Eua(-m), U 4, T3 , R 0 , MF.
Solidago virgaurea L. Prin pajişti şi poieni la Certeze, Negreşti ,
Tarna Mare şi Turţ. H, Eua(-m), U 2,5 , T:i. R 3, M, MF.
Bellis perennis L. 1n locuri ruderale la Valea Măriei, R, E, U 3 , T 2 ,
R0, MF.
Erigeron acer (acris) L. Prin fineţe la Cămîrzana şi Turţ. Th-H, Cp,
UM, T~, R0 .
Racşa şi Turţ.
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E. canadensis L. Lingă drumuri şi pe aluviunile luncilor, comun.
Th-TH, Adv, U 2,5, T 0, Ro.
- f . integrifolius. Peterm. La Bătarci.
Stenactis annua (L.)Nees. Prin pajişti şi locuri ruderale, comun.
Th, Adv. U4, To, R4.
S. ramosa (Walter) Dom. [=S. annua ssp. strigosa (MUhlenbg.) So6.
In pajişti la Cămîrzana. Th, Adv, U 3, T 3, R 0•
Filago germanica (L.) L. ln pajişti uscate la Călineşti. Th, sm(-Eua),
U2, Ts, Ro.
- ssp. ge1'11U!.nica f. na.na Rouy. La Cămirzana.
- ssp. apiculata (G. E. Sm.) Sch. et Thell. La Cămirzana.
F. arvensis L. Prin pajişti ~i tufărişuri la Halmeu Vii, Cămîrzana,
Oraşul Nou şi Tîrşolţ. Th, Eua, U 1 , T 3 , R 0.
Filago minima (Sm.) Pers. în pajişti uscate. la Cămîrzana. Th, Eua,
U2, T3, R4.
Antennaria dioica (L.) Gărtn. ln pajişti montane pe Vf. Pietroasa.
Ch(H), Eua, U 2 , T 1, R 3 , MF.
Gnaphalium s'ilvati.cum L. In păduri şi tăieturi de pădure la Gherţa
Mare, Halmeu Vii, Negreşti şi Turţ. H, Cp, U 3, T 3 , R 3•
G. uliginosum L. !n locuri umede clin văi la Boineşti şi Cămîrzana.
Th, Eua, Ur,, Ta, R4.
lnula britannica L. în pajişti şi pe marginea drumurilor. TH-H,
Eua, U 3, T 3, R 0, MF.
- f. angustifolia Boenn. La Băile Puturoasa.
Pu.Zicaria dysenterica (L.) Gărtn. Pe marginea drumurilor şi a culturilor. H, Ec-m, U 3,5 , T 3, R 4 , MF.
P. vulgaris Gărtn. Pe marginea drumurilor. Th, Eua(-m), U 4, T 3, R 3•
Carpesium cernuum L. Prin păduri la Băile Puturoasa şi Turţ. Th,
Eua (-m), U 3 ,5 , T3 ,5 , Rs.
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. Prin văi pe marginea apelor. H,
DB, U 4 , T 2 , R 0 , MF.
Xanthium spinosum L. Prin culturi. Th, Cm, U 2,5 , T 4 , R 3 •
X. strumarium L. în locuri ruderale. Th, Eua, U 3,5 , T 3.5 , R 4 •
X. italicum Mor·etti. ln locuri ruderale la Călineşti, Halmeu Vii, Negreşti, Racşa, Turţ, Turţ Băi, Valea Măriei. Th, Adv. U 3, 5 , T 4 , R 0 •
- f. rubricaule Bitter. La Turţ.
HeZianthus tuberosus L. Prin zăvoaie şi tufărişuri la Oraşul Nou,
Racşa, Turţ şi Vama, subspontan. G, Adv, U 3 , T 4 , R 0 •
Rudbeckia laciniata L. Prin tufărişurile de pe malul pîraielor la
Gherţa Mică şi Oraşul Nou. H, Adv,
Bidens tripartitus L. De-a lungul apelor şi în locuri ruderale, comun. Th, Eua(-m), U.1,s, T 3, R 0 .
B. cernuus L. în locuri umede clin lunci. Th, Eua(-m), U 4 5 , T 3, R0•
- var. cermms f. minimus (Hds.) Mattuschka. La Turţ Băi.
- var. discoideus W. et Gr. La Turţ.
Galinsoga parviflora Cav. Prin culturi, comun. TJ1, Adv, Ui. 5, T 0, R3•
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G. quadriradiata Ruiz et Pavon. Prin culturi. Th, Adv, U 3 , T 0 , R 3 .
Anthemis ruthenica M. B. In pajişti la Cămîrzana. Th, E, U 2 ,
Ta, R4.
- f. monocephala (Grec.) Todor et Gerg. La Cămîrzana.
AchiUea millefoUum L. Prin pajişti comun. H, Cm, U 3, T 0, R 0,
M. MF.
- f. tenu.îs Schur. La Bixad.
A. collina Becker. În pajişti la Bixad, Cămîrzana, Oraşul Nou, Tarna
Mare, Tîrşolţ şi Turţ. H, E, V 2 , T 3, R 3, M, F 2 •
- f. minutiflora Prodan. La Tarna Mare.
A. ptarmica L . in pajişti umede la Bixad, Boineşti, Certeze, Negreşti,
Oraşul Nou, H, Eua(-m), U 4 , T 3 , R 0 •
- f. linearis (DC.) Fiori. Certeze în V. Borcutului.
A. distans W. et K. Prin păduri la Tarna Mare. H, Carp-B, U 2,5,
Ta,

R4.

MF,

F 1•

I

Matricaria chamomilla L. Prin curţi 1n locuri bătătorite. Th, Eua~
U 2,s, Ts,s, Rs, M.
M. maritima L. ssp. inodora (L). So6. în locuri ruderale, comun.
Th-TH, Eua, U 3,5 , T 3 , R 4 •
Chrysanthemum serotinum L. Prin mlaştini pe marginea pădurilor
la Livada. H, P-p, U 5 , T." Ro.
Ch. Zeucanthemum L. Prin pajişti, comun. H, Eua (-m) , U 3, T 0, R 0 ,

- ssp. siivestre (Pers.) Jav. La Tarna Mare.
Ch. corymbosum L. Prin păduri, comun. H, Eua(-m), U 2,5 , T 2,5 , Ra.
Tanacetum vulgare L. Prin tufărişuri şi locuri ruderale. H, Eua
(-m), U 3 , Ta, R 0 , M, Te, Tx.
Artemisia annua L. In locuri ruderale la Huta Certezej, Negreşti>
Vama. Tb, Eua, U 3, T,11 R 4 .
A. vulgaris L. 1n locuri ruderale, comun. H(Ch), Cp, U!?.5, T 3, R 4 •
- f. silvestris Wallr. La Negreşti.
Tussilago farfara L. Pe malul abrupt al pîraielor şi rupturi de coaste,
frecvent. G(H), Eua(-m), U 0 , T 3 , R 4 , Al, M. MF.
Petasites hybr-idus (L.) G. M. Sch. De-a lungul pîraielor. G(H), E(-m),
Uc;, Ta, R3, M.
Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. Prin păduri la Oraşul Nou, Băile
Puturoasa, Turţ şi Turţ Băi. Th, Adv, U 2,5, T 0, R 0 •
Arnica montana L. In pajişti montaJle pe Vf. Pietroasa. H, Ec, U 8 ,
1'2, R 2, M, MF.
Doronicum austriacum Jacq. La marginea pădurilor la Turţ. H, Ec,
U 3,5, T~, Ra.
Senecio vulgaris L. ln culturi şi pe aluviuni. Th-TH, Euas. U 3, T 3,
R 0, Tx.
S. silvaticus L. Prin păduri la Cămîrzana. Th, E, U 2,5 , T 3, R 4 •
S. viscosus L. în tăieturi de pădure la Turţ. Th, E(-m), U 3, T !! 5 , R0 .
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S. jacobaea L. In
R 3, Tx.

pajişti ş i tufărişe,

S. barbaraeifolius W. et Gr. In

comun. H, Eua(-m), U 2,s, T 3,

pajişti

umede, frecvent, H, Ec, U 4 ,

T 3,1;, R4.

- var. erraticus (Bertol.) Nyar. La Halmeu Vli.
S. fuchsii Gmel. Prin păduri la Turţ şi Turţ Băi. H, Eua, U 3,5 , T 2 , R 0 •
Carlina vulgaris L. In pajişti şi tufărişuri la Tîrşolţ şi Turţ. TH-H,
Eua(-m), U 2, T 3, R4, M.
Arctium lappa L. tn locuri ruderale, comun. TH, Eua(-m), U 3,15 , T 3 ,
R 4, M, MF, Te.
A . minus (Hill)Bernh. In locuri ruderale la Băile Puturoasa. TH,
Eua(-m), U~,s, T 3 , R 4, MF.
Carduus acanthoides L. Pe terenuri virane, lingă drumuri. TH,
E(-m), U2, T 3, Ro, MF.
Cirsium arvense (L.) Scop. Prin culturi, comun. G, Eua{-m), U 2.s, T 3,
Ro, MF F 1 .
C. vulgare (Savi)Ten. In locuri ruderale, pc marginea drumurilor.
TH, Eua(-m), U 3, T 3, R 0, MF.
- f. horridulum (Lamotte) So6. La H almeu Vii,
C. palustre (L.) Scop. In mlaştini şi pe rupturi de coaste la Căl in eşti
şi Vf. Pietroasa. TH, Eua(-ro), U 5, T:;, R 0, MF.
C. canum (L.) All. In pajişti umede la Oraşul Nou. G, Eua, U, , T 3•5,
R4, MF.
Serratula tinctoria L. In păduri r are şi pajişti umede Ja BL'<ad, Ccrteze, Halmeu Vii, Negreşti, Călineşti , Turţ şi Turţ Băi, H , E(-m),
U3.5, T 3 , Ro, MF, Te.
Centaurea cyanus L. Prin culturile cereafo. Th, Cm, U 3 , T 4, R 0 ,
M, MF.
C. jacea. L. Prin pajişLi mezofile, comun. H, Eua, U 3 , T0 , R 0 , MF.
- f. semipectinata Gremli. La Oraş ul Nou.
- f . jungens Gugl. La Oraşul Nou, I3ătarc i, Turţ şi Halmeu Vii.
- ssp. subjacea (Beck)Hyl. La Turţ.
C. banatica Roch. Prin pajişti, păduri rare şi tufărişuri la Căroîrzana,
Gherţa Mică, Gherţa Mare, Prilog, Racşa, Tî rşolţ şi Turţ. H, D-p, U 35,
T3, Ro. MF.
- var. fimbriata Nyar. La Racşa.
C. austriaca Willd. in pajişti, comun. H, Ec, U 3 , T 2.a, R 3 , MF.
C.xaustriacoides Wol. (=C. austriacaxjacea.). Prin pajişti şi mă1ri'1cinlşuri la Aliceni şi Cerceteze în V. Borcutului, MF.
Cichorium intybus L. In paj işti, comun. H(TH), Eua(-m), U 3, T 0, R 3,
Al, M, MF, F 1•
Lapsana communis L. Prin păduri şi tăieturi de păd ure. Th(TH),
Eua(-m), U 2.s, T 3 , R 3.
- f. pubescens (Ilornem.) Rchb. La Tarna Marc.
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Aposeris foetida L. Prin păduri umbroase la Turţ, Turţ Băi şi Negreşti (Vrătocel).

H, Ec, U3, 5, T 2,5, Rs.

Hypochoeris maculata L. In pajişti la Tîrşolţ, H, Eua, U 0 , T 0 , R 8 •
H. radicata L. Prin pajişti umede şi mezofile, comun. H, E(-m), U 8 ,

Ts, Rs.

Leontodon autumnalis L. In pajişti, comun. H, Eua, U 3, T0, R 0, F 1 •
L. danubialis Jacq. [=L. hispidus ssp. hastilis (L.) Rchb]. Prin pajişti

umede
Ro, Fl.

şi

mezofile la Bixad,

Oraşul

Nou, Prilog,

Turţ.

H, E, U 3 , T 3 ,

L. nudica.lyx (Lag.) H. P . Fuchs. Prin pajişti umede şi mezofile, frecvent la Aliceni, Bătarci, Cămîrzana, Certeze, Bixad, Huta Certezem, Negreşti, Tarn:a Mare, Tîrşolţ, Turţ şi Turţ Băi. TH-H, At1-m, U3 , T3 , R 4, F 1 •
- var. nudicalyx f. psilocalyx (DC). 806. La Bixad şi Certeze.
- var. dubia (Bab.) So6. La Bixad şi Certeze; f. dubia. La Tarna
Mare.
- f. subglabra (Borb.) So6. La Bixad şi Certeze.
Picris sonchoides Vest [=P. hieracioides L. ssp. crepoides (Sauter).
Simk.] Prin tufărişuri şi locuri virane la Băile Puturoasa, Gherţa Mică,
Mujdeni, Turţ Băi. TH(H), Eua(-m), U2', 5, T 2,:» R 5 •
Tragopogon dubius Scop. Prin pajişti la Oraşul Nou. TH, sm-E, U 3,
T s, R 4 , MF, F 1 •
T. orientale L. !n pajişti la Livada şi Oraşul Nou. TH-H, Eua(-m),
U 3 , T3 , R4, MF, F 1 •
Taraxacum officinale Weber. In pajişti, comun. H, Eua(-m), U:h T 0 ,
Ro, M, Te, F 2·
Mycelis muralis (L.) Dum. Prin păduri, comun. H, E(-m), U 3 ,
Ts, Rs.
- Sonchus arvensis L. In culturi agricole. H, Eua(-m), U 5, T 0, R 0•
Crepis biennis L . 1n pajişti la Aliceni, Bixad, Cămîrzana, Certeze.
Negreşti, Tirşolţ. TH, E. U 3 , T 3, R4.
- var. lacera W. et Gr. La Cămirzana.
- var. runcinata W. et Gr. La Cămîrzana.
C. capillaris (L.) Wallr. In pajişti la Cămîrzana şi Tarna Mare. Th,
Ec(-m), U 2 , T 3 , Rs.
- f. runcinata (Bischoff)Hay. La Tarna Mare.
C. setosa H all f. In pajişti la Cămîrzana, Tirşolţ şi Turţ. Th, sm(-Ec),
U 2, Ta, Rs.
- f. graciZis Rohlena. La Cămîrzana.
C. rhoeadifolia. M. B. 1n pajişti la Bixad şi Turţ. Th, Eua, U 2, T 3, 5, R 3•
Hieracium hoppeanum Schult. 1n pajişti la Turţ. H, Ec(-m), U 2,
T s, Ro.
H. pilosella L. 1n pajişti, comun. H, E(-m), U 2 , T 0 , R 2, M.
- var. pubiflorum (Rehm.) Nyar. La Tarna Mare.
- var. flavovirens (Rehm.) Nyar. la Turţ.
41 -

Studil Şl comuntcărl, V-VI.
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T-1. auricula Larn. et DC var. ttic1teilema (N. P.) Nyar. 1n pajiştî la
H, E, U 3 , To, Ra.
H. aurantiacum L. In pajiştile mezofile montane pc Vf. Pietroasa.
II. E, U~. 5 , T 2 , R~.
H. caespitoswni Dum. [= II. pratense Tausch]. In pajişti şi tufărişuri
la Cămîrzana, Negreşti, Tîrşolţ şi Turţ. H, Eua, U 3 , T 3 , R 3 .
H. piloseUoides Vili. 1n pajişti şi tufărişuri la Negreşti şi Tama Mare.
II, E, U2,r., T3.5• Ro.
H. bauhini Besser. In păduri rare la Negreşti şi Tarna Mare. H, E,
U 1,5 , T 3 , R~.
- ssp. magyaricum (N. P.) Nyâr. La Tarna Marc.
- var. besserianum (Spreng) Nyâr. şi f. reductum Nyâr. La NeTurţ,

greşti.

- ssp. aifristolonum Zahn. La Tarna Mare. şi f. colorifilum Nyar.
H.xschultesii F. Sch. (=II. aw·icula - pilosella). 1n pajişti la Turţ.
H. murorum L. Prin păduri la Turţ şi Turţ Băi. H, E, U8, T 3 , R 3•
H. lachenalii Gmel. Prin păduri la Turţ. H, E, U 2 , T 3 , R 2 •
H. transsilvanicum Heuff. Prin păduri la Turţ şi Turţ Băi. H, DB, U 3 ,
T:i, R 2•
- var. transsilvanicum f. largidus Maly ct Zahn. La Turţ Băi.
H. umbellatum L. Prin păduri şi păduri rărite la BLxad, Certeze, Călincşti, Negreşti ,

Mujdeni, Tîrşc,lţ şi Turţ. H, Cp, U 2, T3 , R 3•
- var. umbellatum f. limonium Gris. La Mujdeni.
- f. trachyphyes Zahn. La Turţ.
H. racemosum W. et K. Prin păduri la Mujdeni, Oraşul Nou, Băile
Puturoasa, Tarna Mare, Turţ şi Valea Măriei. H, m(-Ec), Ul!, T 3, R 3.
- var. barbatum (Tausch) Froel. La Mujdeni.
- var. stiriacum (Kern.) Nyăr. La Mujdcni.
- var. racemosum f. biangustum Nyar. La Mujdcni.
Il.xmaculatum Schrk. (=H. Zachenali'i<praecox). Prin păduri la
Tarna Marc şi Turţ. H, E, U 2 , T 3 , R1.
- var. approximatum (Jord.) Nyâr. La Tarna Mare.
- var. divisum (Jord.) O. Raţiu et Gerg. La Tarna Mare.
MONOCOTYLEDONOPSIDA
A 1 i s mat ac ca c Vent

Alisma lanceolatum With. Prin bălţi şi mlaştini la Boincşti, Certeze
Nou. HII, Eua, U 6 , T 0 , R~, Tx.
A. plantago-aquatica L. Prin bălţi şi apa lin curgătoare-, comun. HH,
Cp, U 6, T 3 , Ro. Tx.
şi Oraşul

B u tom ace a e Gray.

Butomus umbellatus L. Prin
R 0 , Al, MF, Tx.

bălţi

la Livada lJlJ, Eua(-m), U 6 , T:,,
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H y dr o cha r i tace a e A. L. Juss.
Stratiotes aloides L. Prin bălţi la Livada. HH, Eua, Uo, T 3, Ri.
Hydrocharis morsus-ranae L. Prin bălţi la Livada. HH, Eua, U 6,
Ta, R4.
P o ta m o g e ton a ce a e A. L. Juss.

Potamogeton natans L. Prin ape lin
U6, Ts, R4.

curgătoare

la Livada. HH, Cp

T y ph ace a e J. St. Hil.

Typha Latifolia L. Prin bălţile din cursul pîraielor la Alkeni, Oraşul
Tîrşolţ. HH, Cp, U 6 , T 3 , R 4 •
T. shuttZeworthii Koch et Sondei-. Prjn bălţi la Tîrşolţ. HH, Ec,
t"s, Ta, R4.
T. angustifoZia L. Prin bălţi la Boineşti, Aliceni, Certeze, Livada,
Oraşul Nou, Negreşti, HH, Cm, U 6, '1'8, R 4'.
Nou,

S p a r g a n i a c e a e Dumort.
Sparganium erectum L. Prin
Eua(-m), U 6, T 3, R 0, M.

bălţi

la

Boineşti

şi

Certeze. HH,

Liliac ea e A. L. Juss.

CoZchicum autumnale L. Prin pajişti de luncă la Halmeu Vii, Livada
Nou. G, Ec(-m), U 3, Ta.1;, R4, M, Tx.
Veratrum album L. În pajişti la Bixad şi Certeze. G, Eua, U 4, T 3,
R4, M, Tx.
Gagea minima (L.) Ker-Gawl. în pajişti şi păduri la Turţ. G,
Eua(Ct), U 3,„, T~, R.11 MF.
G. hitea (L.) Kcr-Gawl. Prin păduri la Turţ. G, Eua, U 3, T 3 , R 3, MF.
Fritillaria meleagris L. ln pajişti umede la Turţ. G, E(-m), U 4, T 3 ,5 ,
şi Oraşul

R4, MF.

Scilla bifolia L. Prin păduri, comun. G, sm-Ec, U 3,5, T 3, R 4, MF, Te.
- var. subtriphyUa Schur. La Turţ.
Ornithogalum umbellatum L. Prin tufărişuri la Negreşti. G, sm,

U~,

T 8, R 4, MF.

Muscari comosum (L.) Mill. Prin
sm-Ec. Uu;, T 3,5, R 0 .

pajişti

la

Cămîrzana şi Negreşti,

41•
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Asparagus officinalis L.

In

tufărişuri

la Boineşti. G, Eua(-rn), U 1 ..;.

T4,s. R:i, Al, M.

Maianthemum bifolitlm (L.) F. W. Schrn. Pe marginea pădurilor la
Vf. Pietroasa. G, Eua, U 3 , T2 , R 2 •
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. Prin păduri la Călineşti, 1\Iujdeni şi Turţ. G, Eua(-m), U 2, T 3 , R 4 , M, Tx.
P. lati.folium (Jacq.) Desf. Prin păduri la Călineşti, Mujdeni şi Oraşul Nou. G, E, U 3, T 3.s, R 4, Te, Tx.
Convallaria majalis L. In păduri la Livada şi Turţ. G, Eua, U 2,5, T 3,
R 3 , M, MF, Tx.
Paris quadrifolia L. Prin păduri la Turţ. G, Eua, U 3,r;, T 3, R 4, Tx.

Amaryllidaceae J. St. H il.
Galanthus nivalis L. Prin păduri umbroase. G, E, U 3,5 , T 3, R 4, M,

MF, Tx.

Leucojum vemum L. Prin păduri rărite. G, Ec, U 4, T 3, R 3, MF.
var. carpathicum Sweet. l!.a Turţ.
Narcissus stellaris Haworth. ln pajişti de luncă la Livada şi Turţ. G,

-

E, U 4, T:.» Ro.
I r i d a c e a e A. L. J uss.
Sisyrinchium bermudiana L. (=S. angustifolium Auct.) In pajişti la
Bixad, Certeze şi Negreşti, H, Cp, U 3.5, T 2, Rz.
Crocus heuffelia.nus Herbert. In pajişti montane la Negreşti, Vf. Pietroasa şi Turţ. G, DB, U 3 , T 11 R2 , MF.
C. banaticus Gay. Prin păduri la Băile Puturoasa şi Turţ. G, B, U3 ,
Ts, Ro.
Iris pseudacorus L. Prin bălţi şi mlaştini, comun. G-HH, E-m, U6 ,

Ta, Ro.
I.

sibirica L. în pajişti umede la Turţ. G, Eua, U 4 , T 3, R 4 .

J u n c a c e a e A. L. J uss.

ln locuri umede la Bixad, Boineşti, Halmeu Vii,
Th, Cm, U4,s, To, R3.
J. te11u..is Willd. In locuri umede, pe drumuri de hotar la Aliceni,
Boineşti, Bixad, Certeze, Lechinţa, Negreşti, Tarna Marc şi Turţ. H, Aclv,
Us.s. T~ , R4.
J. com.pressus Jacq. In pajişti umede la Cămîrzana, Ccrtczc, Bixad,
Livada, Oraşul Nou, Negreşti şi Tirşolţ. G, Eua, U 4 , T 3, R~.
J. effusus L. In mlaştini şi pajişti umede, comun. H, Cm, U4.5, T~, R~.
Juncus bufonius L.

Turţ,
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J. inflexus L. [= J. glaucus Ehrh.]. 1n pajişti umede şi mlaştini la
Tîrşolţ şi Turţ.

H, Eua, U 4 , T 4 , R.1•

în pajişti umede la Aliceni, Bixad, Boineşti, Certeze, Halmeu Vii, Livada, Negreşti, H, E, U 4,5 , T 3, R 3.
J. articulatus L. ln locuri umede şi pajişti la Bixad, Boineşti, Cămîr
zana, Comlăuşa , Certeze, Negreşti şi Tirşolţ. H, Cp, U 5 , T 2 , R 0 .
J. atratus Krocker. în pajişti umede la Boin eşti şi Livada. H, Eua,
U 4, T 3, R 4•
Luzula pilosa (L.) WHid. Prin păduri la Turţ. H, Eua, U 3 ,5 , T 2, Ro.
L. silvatica (Huds.) Gaud. Prin păduri pe Vf. Pietroasa, H, E, U 3,5 ,
T 2, R 0•
L. albida (Hoffm.) Lam. et DC. (=L. Zuzuloides (Lam.) Dandy et
Willm.]. Prin păduri, comun . H, Ec, U2,5, TM, R:?. F 1 .
- var. erythranthema Wallr. ln pajişti montane pe VI. pjctroasa.
L. campestris (L.) Lam. et DC. In pajişti la Certeze, Livada, Vf. Pietroasa şi Turţ. H, E-m, U 5 , To. Ro.
L. multiflora (Retz) Lej. In pajişti la Aliceni, Bixad, Negreşti, Oraşul
Nou. H, Cp, Us, To, Ra.
J. conglomeratus L.

C y per ace a e A. L. Juss.

Scirpus silvaticus L. în locuri umede la

Boineşti,

Certeze,

Comlăuşa,

Livada şi Turţ, HH-G, Cp, U 4.5, T 3 , R 0 , F 1•
Bolboschoenus rnaritimus (L.) Palla. In jurul bălţilor la Bixad şi Certeze. HH-G, Cm, U4 5, T 3 , R 5 , F 1 .
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla. Prin bălţi la Negreşti. HH-G,
Cp, U 6 , T 3 , R 4 •
Sch. tabernaemontani (Gmel.) Palla. Prin bălţi la Tîrşolţ. HH-G,
Eua, U 6, T 3,5, R 5 •
Jleleocharis camiolica Koch. In locuri umede la Boineşti şi Negreşti.
Th, B, U 5 , T:?,u• R 0 .
H. ovata (Roth) R. et Sch. [=H. soloniensis]. 1n locuri umede la Boineşti şi Mujdeni. Th, Cp, U 5 , T 3 , R 3 •
H. palustris (L.) R. et Sch. In locuri umede, mlaştini, comun. G(-HH),
Cm, U 5, T 0, R 4•
Cyperus fuscus L. ln locuri ruderale umede la Cer teze (V. Borcutului) şi Valea Măriei. Th, Eua(-m), UG, T 3, R 4•
Pycreus flavesce.ns (L.) Rchb. In locuri umede la Certeze în V. Borcutului. Th, Cm, U 4.5 , To, R 4 •
Carex divulsa Stokes. In păduri la Călineş ti, Mujdeni şi Vf. Pietroasa. H, Eua, UM, T 3 , R 0 •
C. vulpina L. 1n mlaştini şi pajişti umede, comun. H-HH, Eua-m,
U4, T3, R4, F 2.

C. brizoides Jusl. Prin
Ua,;;, Ts, Ri, Fi.

păduri şi

poieni umede, comun. G-H, Ec,
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- f. stricta Petcrm. La Bixad.
C. leporina L. In pajişti umede, frecvent, H, Eua, U 4, T 2,5, R 3, F 2,
C. stellulata Good. ln mlaştini la Bixad, Cert..eze, Negreşti. H. Cp,

U5, T2, R1.
C. remota L. In locuri umede umbroase din păduri la Tarna Mare.
H, E(-m), U,,5, Ts, ~·
C. digitata L. În păduri, comun. H, E, U::, T3 , R 3 .
C. pilulifera L. In pajişti montane (nardclc) pc Vf. Pietroasa. H, E,
U~:.. Ts, Ri.
C. caryophyllea Latourr. In pajişti la Cămtrzana şi. Cerleze, G,
Eua(-m), U2, T2.5, Ho.
C. pallescens L. Prin pajişti la Aliceni, Bixad, Cerreze, Livada, Neg reşti, Oraşul Nou .şi Turţ. H, Eua, U 3 •5 , T 3 , R:i.
C. tomentosa L. Pe marginea pădurilor, prin tufărişe uscate la Turţ.
G, Eua, U 3, T 3, Ro.
C. fusca All. [= C. nigra (L.) Rekhard]. In mlaştini la Bixad şi Ccrtezc, rar. H, Cp, U5 , T 3, R 3•
C. gracilis Curtis. In mlaştini şi bălţi la Ccrteze, Livada şi Turţ.
G-HH, Eua, U 5, Ts, Ro.
C. silvatica Huds. Prin păduri umbroase la Căllneşti, Mujdeni,
Vf. Pietroasa şi Turţ. H, E, U 3.5, T 3, R 4 •
C. pilosa L. În pădu r i umede, umbroase la Mujdeni, Huta Certezei,
Băile Puturoasa, Sîmbra Oilor şi Turţ. H, E, U 2•5, T3 , R 3 •
C. distans L. In pajişti umede la Bixad şi Certeze. H, E-m, U 4 ,
To, R4.
C. flava L. In mlaştini la Certcze. H, Cp, U 4,5 , T 3, R 0 •
C. lepidocarpa Tausch. 1n mlaştini la Bixad, Cer teze, şi Negreşti, H,
Cp, u •.5 , T 3 , Ro.
C. riparia Curtis. In mlaştini la Livada, Oraşul Nou şi Turţ. HH,
Euo(-m), U 5, T 3, Ro.
C. vesicaria L. In mlaştinile din depresiuni, frecvent. HH, Cp, U 5,
T 3 , R•.
C. pseudocyperus L. In mlaştinile de pe margin<'a bălţilor la Livada.
!Ul, Cp, U 6, T 3 , R 4 •
C. hirta L. în locuri umede, mlaştini, comun. G, E(-m), U 0, T 3,

Ro, F1.

Gram i ne a e A. L. Juss.
Lingă drumuri şi prin grădini la Turţ,
Th, Cm, Ul.5• To, R4.
D. ischaemum (Schreb.) Milhlenbg. Lingă drumur i şi locuri ruderale
la Certeze. Th, Cp, U 2 , T 0 , R 4 •
Setaria glauca (L.) P. Beauv. Prin culturi de cereale şi în locuri rudera1e, comun. Th, Cm, UM, T 4 , R 0 •

Digit.aria sanguinalis (L.) Scop.

Turţ Băi şi

Valea

Măriei.
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S. viridus (L.) P. Bcauv. Prfri culturi, lingă drumuri Ia Certeze, NeTh, Eua, U2, T 3,s, R 0 , F,.
Echinochloa crus-ga/li (L.) P. Beam·. ln culturi, Jocuri umede, comun. Th, Cm, U 4 , T 0, R 3, F 2•
Anthoxanthum odoratum L. In pajişti mezofile, comun. H, Eua-m,
U0 , T0 , R 0 , F!?.
Typhoides amndinacea (L.) Monch. In pajişti, umede, mla.5tini la
Bixad, Cămîrzana, Certez<', Livada, Oraşul Nou şi Racşa. HH-H, Cp,
UG, Ta. Ro, Fs.
Leersia oryzoides (L.) Sw. 1n jurul bălţilor, prin lunci, comun. HH,
Cp. U5 , Ta, R3.
- f. patens Wiesb. La Bătarci, Mujdeni, Turţ şi Valea Talnei.
- f. inclusa Wiesb. La Mujdeni, Negreşti.
Alopecurus genicula.tus L. In locuri umede la Boineşti, Cămîrzana,
Negreşti şi Turţ. H, E, U 4,s, T 3 , R 5 , F 1•
A. pratensis L. 1n pajişti de luncă, comun. H, Eua, U 4, T 3, R 0 , F 4•
Phleum pratense L. In pajişti umede de la Boineşti, Negreşti, Oraşul
Nou, Rac.şa. H, Eua(-m), U 5.;;, T 0, Ro. F 5 .
Cynodon dactylon (L.) Pers. Pe aluviuni, lingă dmmuri la Bixad şi
Cămîrzana. G(H), Cm, U 2 , T::,:;, Ro, F 2•
Agrostis stolonifera L. [-A. alba Auct.]. In pajişti umede din lunci,
comun. H , Cp, U4, Ta, Ro. F 1•
- var. stolonifera. r. varia (Host) Schur. La Aliceni şi Cămîrzana.
A. canina L. In pajişti umede din depresiuni, comun. H, Cp, U 3,s, T 3,
R~, F 3 •
- var. canina f. variegata Peterm. La Negreşti.
- var. mutica Gaud. La Oraşul Nou.
- var. paZlida (Schkuhr.) Rchb. La Racşa.
A. tenuis Sibth. 1n pajişti mezofile, comun, H, Cp, U 0 , T 0 , R 0 , F 4 •
Calamagrostis canescens (Weber) Roth. In tufărişuri, poieni şi pajişti
umede la Boincşti şi Livada. II, Eua, U„ T:i, R 3 , F:?.
- f. viminalis (Torges) So6. La Livada.
- f. rnfescens (Zalewski) So6. La Boineşti.
C. arundinacea (L.) Roth. In tăieturi de păduri la Bixacl, Vf. Pietroasa şi Turţ. H-G, Eua, U:M;, T 3, R2.
C. epigeios (L.) Roth. Pe aluviuni şi tăieturi de pădure la Livada,
Oraşul Nou, Rac.şa, Tîr.şolţ, şi Turţ. H(G), Eua(-m), U 2, T 3 , ~Milium effusum L. 1n păduri la Oraşul Nou, Băile Puturoasa şi Turţ,
H, Cp, U3, 5 , T:i, Rs, F 2 •
Oryzopsis virescens (Trin.) Beck. Prin păduri la Băile Puturoasa.
H, B, U:?, Ts,5 , R 5 , F 2•
Phragmites australis (Cav.) Trin. [=Ph. communi.t: Trio.]. ln luncile
pîraielor la Negreşti, Oraşul Nou şi Rac.şa. HH, Cm, U6 , T 0 , R 4 •
Melica nutans. L. ln păduri la Huta Certeze, Simbra Oilor. H-G,
Eua, U 3, T 3, R 3, Tx.
greşti, Turţ şi Turţ Băi,
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M.. uni.flora Retz. Prin păduri la Călineşti, Mujdeni şi Tarna Mare,
H-G, Ec(-m), U2~. Ts, R4, Tx.
Hokus lanattts L. !n pajişti, comun. H(Ch), E-m, U 3, 5 , Ts, R0 , F 2•
- f. albovirens Rchb. La Turţ.
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beuav. In pajişti umede, comun. H,
Cp, U 4, T 0 , R 0 , F 2 •
D. flexuosa (L.) Trin. In păduri rare şi pajişti montane pe Vf. Pietroasa. H, Cp, U:?> T 0, R 11 F 3.
Arrhenatherum elatitts (L.) J. ct C. Presl. In pajişti de luncă, live:--i
şi grădini. li, Eua, U 3, T 3, R 4, F 5 •
HeZictotrichon alpinum (Smith) Henrard. In pajişti montane, rar (Certcze). H, Ec, Us, T 2, G• R 0, F2.
H. planiculme (Schrad.) Pilger. In pajişti stîncoase pe Vf. Pietroasa.
H, Ec, U 3 , T 2 , Ro, F 2 •
Sieglingia decumbens (L.) Bernh. In pajişti mezofile la Bixad, Certeze, Negreşti, Oraşul Nou şi Turţ. H, Ec, Un, T 3, R 2, F 2•
Bromus benekeni (Lange) Trimen. Prin păduri la Călineşti, Mujdcni,
Turţ şi Turţ Băi. H, Eua(--'11l), U 3 , 5 , T 8 , Ra.
B1·omtts secalinus L. In locuri ruderale. Th, Eua-m, U 3, T 3, R 0 •
B. arvcn~is L. în pajişti şi locuri ruderale, comun. Th-GH, Eua(-m),
U2, fi• T3, Ro, Fi.
- var. hyalinus Schur. La Călineşti.
B. moZlis L. [=B . hordaceus L.). Pe marginea drumurilor la Negreşti.
Th, E-m, U 0 , T 3 , Ro, F 1 .
B. commutatus Schrad. ln pajişti umede şi mezofile, Ia Aliceni, Bi;xad, Cămîrzana, Prilog, Racşa, Tarna Mare, Tirşolţ. Th, E, U 0, T 3, R 0 , F 1•
- f. depauperatus Uechtr. La Boineşti.
Cynosurus cristatus L. In pajişti mezofile, comun. H, Ec(-m), U 3,
T 3, R3, F 4 •
Brachypodium silvatic1lm (Huds.) R. et Sch. Prin păduri şi tufărişuri,
comun. U 3, T 3, R 4, F'.?.
- f. villosum (Roth) Lej. et Michel. La Tarna Mare.
Molinia cae?·ulea (L.) Monch. In pajişti umede la Bixad, Certeze şi
Turţ. 'C°1, T 3 , R 11 , Tx.
Dactylis glomerata L. ln pajişti mezofile, frecvent. H, Eua, Us, To,
R 4, F 0 •
D. polygama Horvatovszky. Prin păduri şi poieni la Călineşti, Mujdeni, Negreşti, Oraşul Nou, Tarna Mare şi Turţ. H, Ec, U2, 5, Ta, R:11 F4.
Poa annua L. In pajişti şi locuri ruderale, comun. Th-TH, Cm, U3, t11
T 0, Ro, F 2•
P. nemoralis L. Prin păduri şi stîncării (Boineşti), comun. II, Eua,
U 3 , T 3 , R0 , F 3 •
P. palustris L. în mlaştini şi pajişti umede la Bixad, Certeze, Negreşti,
Oraşul Nou şi Racşa. U 5, T 3, R 4, F 3•
- \'ar. fertilis (Hc c;t) A. et G. la Oraşul Nm1.
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P. compressa L. In pajişti, locuri însorite la Certcze şi Negreşti.
U 1, 5, T 8, R0 , F 3•
P. trii;ialis L. In pajişti umede din depresiuni, comun. II, Cp, U 4 , T 0 ,
R0, F~.
P. pratensis L. 1n pajişti de luncă, comun. H, Cp, U 3, T 0, R 0, F:>·
Briza media L. In pajişti mezofile, comun. H, E, U 0, T 2 , Ro, F 1•
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. Prin bălţi, lingă izvoare la Turţ.

H, Cp, U1» T 3, Ro. F 1 •

GZyceria maxima (Hartm.) Holmberg. In mlaştini, frecvent. II-HH,
Cp, U 5 , T3 , R. , Tx.
- f. colorata Podp. La Oraşul Nou.
G. fluitans (L.) R. Br. In locuri umede, şanţuri la Boineşti , Certeze,
Cămîrzana, Livada, Negreşti, Oraşul Nou, Hacşa, Turţ . HH-H, E(-m),
U5 , T::, Ro.
G. plicata L. In locuri umede, apătoase la Aliceni, Bătarci, Boineşti,
Certeze şi Negreşti. HH, Eua-m, U 4, 5, T 3, R 0 •
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. Pe marginea pîrîului la Bixad. H,
Eua, U 4 , 5, T 3, 5 , R 4, Fs.
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. In pajişti uscate, in locuri pietroase
lingă drumuri la Călineşti, Cămirzana, Tarna Mare, Tîrşolţ şi Turţ. Th,
Eua-m, U 11 T 3, i;, R~.
Festuca drymeja M. et K. [=F. montana Bieb.]. Prin păduri la Că
mirzana, Huta Ccrtezei, Mujdeni, Băile Puturoasa, Tarna Mare şi Turţ.
G-H, Ec, U 4, T 2, Rs, F 3 •
F. pratensis Huds. In pajişti de luncă, comun. H. Eua, U 3• 5, T 2,

Ro.

Fr;.
F. gigantea (L.) Vill. !n păduri la Mujdeni, Oraşul Nou. H, Eua, U 4,

Ts, R3, F 2 .

F. hcterophyZla Laro. Prin păduri la Oraşul Nou şi Turţ . H, Ec. U:?, 5,
Ts, Rs, Fa.
F. rubra L. In pajişti mezofile, comun. H, Cp, U 3, T 0, R0 , F 4 •

- ssp. commutata Gaud. Comun.
Agropyron repens (L.) P. Beauv. In

G, Cp, U 0, T 0,

Ro, M, F 2 .

pajişti,

locuri ruderale, comun.

Lolium perenne L. ln pajişti mezofile, lingă drumuri, comun. II, E-m,
Us, T3 , Ro, F 5.
Nardus stricta L. In pajişti mezofile de depresiune, de dealuri şi montane, comun. H, E, U 0 , T 1 , R 1 .

O r c h i d a c e a e A. L. J uss.
Orchis morio L. In pajişti mezofile la Turţ. G, Ec-m, U 2, 5, T 3, R 0 ,
M, MF.
O. coriophora L. !n pajişti mezofile la Aliceni, Bixad, Certeze, Livada,
Negreşti. G, sm-Ec, U 2 , T 4 , R 3 •
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O. ustulata L. In pajişti mezofile la Bixad, Boineşti , Negreşti, Oraşul
Nou, Racşa. G, E, U 2, 5 , T 3, R 4 , MF.
O. laxiflora Lam. ssp. elegans (Hcuff.) So6. In pajişti umede şi mezofile, frecvent în depreshmi. G, Eua(-m), U1 • c;, T 2, G• R4 , 1'IF.
- f. javorkae So6. La Oraşul Nou.
O. incarnata L. [Dactylorhiza incarnata (L.) So6] . In pajişti la Turţ.
G, Eua, U 4 , T 3 , R 0 , MF.
O. macul.ata L. [=Dactylorhiza maculata (L.) So6]. In pajişti umede
şi m ezofile la Bixad şi Certeze. G, Ec, u., T 2 , R 2 , MF.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 1n pajişti mezofile la Aliccni şi
Negreşti. G, sm-Ec, U 3 , T3 , R5 .
Gymnadenici conopea (conopsea) (L.) R. Br. In pajişti mezofile la
Yf. Pietroasa şi Turţ. G, Eua, U 3. 5, T 2, R 3 .
Platanthera bifolia (L.) Rchb. In păduri la Oraşul Nou. G, Eua, U 3, 5,
To, R3.
Neottia nidus-avis (L.) Rich. In păduri spre Vf. Pietroasa. G, Eua,
U3, :;, Ts, Rs.
Spiranthes spiralis (L.) C. Koch. In pajişti mezofile şi în tufărişul de
Sarothamnus scopa1·ius la Oraşul Nou. G, Atl-m, U 3 , T 3• 6, R 4•
Cephalanthera rubra (L.) Rich. Prin păduri la Călineşti, Cămîrzana,
Mujdeni, Huta Certezc, rar. G, E, U 2, T 3 , R.r;.
C. damasonium (Mlll.) Drucc. Prin păduri la Călineşti, Cămîrzana,
Băile Puturoasa. G, Ec-m, U 2, 5 , T3 , R4.
C. longifolia (Huds.) Fritsch. Prin pădllri la Călineşti şi Mujdeni, rar.
G, E, U:i. T 3, R.1•
Epipactis helleborine Cr. In păduri rare, la Cămirzana, Călineşti, Mujdcnl şi Turţ. G, Eua, U:i. T3, R 3.
Le m n a cc a e S. F. Gray
Lemna minor L. Prin bălţi şi ap<." lin curgătoare la Boineşti, Cămîr
zana, Livada şi Oraşul Nou. HH, Cm, U6 , T 3, R0 •
Analizînd flora „Ţării Oaşului" din punct de vedere al formelor de
viaţă (bioformelor) (fig. lA), constatăm predominarea hemicriptofitelor
(H - 470;0 ), alături de care sînt prezente geofitele (G - 110/o), helohidatofitele (HH - 4,90/o) şi camcfitele (Ch - 2,6 0/0). Fanerofitele (arbori
şi arbuşti) cu toate că sînt predominante în vegetaţia montană sîot mai
puţine ca număr de specii (Ph 9,30/0). Numărul mare al terofitelor
(anuale şi bianuale - 24,80/o) atestă o puternică ruderalizarc a covorului
vegetal natural, datorită influenţelor omului şi animalelor din trecut şi
prezent.
Apartenenţa regiunii cercetate clistrictului floristic centml european,
este atestată de natura ecobiologică a elementelor fitogeografice, dominante fiind elementele europene (europene propriu zise - 18,350/o, ccn-
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floristic (B) al florei

„Ţării Caşului".

tral europene - 9,900/o, eurasiatice - 40,600/o, circumpolare - 110/o).
Alături de aceste elemente întîlnim doar în procentaj redus pc cele cosmopolite (Cm - 6,750/o), submeditcrancenc (sm 5,750/0), adventive
(Adv - 30/0), balcanice (B - 1,050/o) şi ponto-mediteraneene (P-m 1,200/0). Sînt puţine la număr (30/o) speciile dacice-carpatice (fig. lB).

Analiza comportamentului speciilor

faţă

de. principalii factori eco-

logici (U - umiditate, T - temperatura, R - reacţia solului) reflectă
fidel condiţiile ecologice staţionale specifice din „Ţara Oaşului''. Condiţiile
de umiditate, de temperatură şi sol au favorizat răspîndirea plantelor
mt'zofile-mczotcrme, slab acidofile-neutrofile, precum şi speciile indiferente faţă de reacţia substratului.
Umiditatea solului cstc asigurată de precipitaţiile repartizate corespunzător cerinţelor biogenetice ale plantelor în timpul anului, cu maxime în lunile mai-iunie-iulie. Acest fapt este reflectat de numărul
mare al speci ilor mezofile (U3 - 27,680/o, U 3, 5 , 15,4.30/o), care edifică pă
durile şi pajiştile atît în depresiune cit şi în regiunile montane. Speciile
mczohigrofile (U 4 - 10,770/o), U 4• 5 - 50/0) edifică pajiştile cuasi umede
din depresiune şi de prin văile semi montane, iar cele higrofile, de bălţi
şi mlaştini, "5nt mai puţine la număr (U:; 6,320/0, U 6 - 3,230/o). Xerofitele sînt slab reprezentate (U1 - 0,520/o, U 1• 5 - 1,320/o), iar mezoxerofitele apar pc coamele dealurilor mai joase (U2 - 11,510/o, U 2 , 5 - 15,200/o)
(fig. 2).
Se observit un sincronism pronunţat - pe parcursul anului - , în
ceea ce priveşte cerinţele faţă de temperatură şi umiditate; dominante
fiind speciile mezotenne (T3 - 60,200/o, T 3. 5 - 7,200/o). Microtermele
(T2 - 8,670/o, T 2, 5 - 4,70/o) sînt cantonate prin văile răcoroase montane,
iar termofilele şi moderat termofilele (T1 - 6,170/o, T 4, 5 - 0,14, T 5 0,140/o) pe pantele însorite ale dealurilor.
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In cadrul pajiştilor şi păşunilor extindere mare au cele ed ificate de
Ag1'ostis canina, Festuca prutensis,
F. rubra, Agrostis tenuis şi Nardus
stricta. Datorită diversităţii condiţiilor
ecologice, unele specii intră în compoziţia mai multor asociaţii. Din analiza valorii furajere a plantelor
reiese că unele specii (Typhoides arundinacea, Agrostis canina) au valoare furajeră mijlocie (F2), iar altele (Agrostfa alba, Festuca rubra,
Agrostis tenuis) au valoare furaj eră bună (F3). Ca plante foarte bune (F4)
se remarcă şi Alopecurus pratensis şi Arrhenathe1-um elatius, iar ca excelente (F5) Festuca pratensis şi LoZium perenne, care insă edifică pajişti
restrînse spaţial. Festuca rubra şi Agrostis tenuis, cu valoare furajeră
bună, edifică pajiştile cele mai extinse, începînd din depresiune şi pîn ă
în etajele montane şi au un rol important în asigurarea bazei furajere
în regiune.
Pentru menţinerea echilibrului ecologic al naturii în această regiune,
se impune ca extinderea actuală a pădurilor de fag, gorun, carpen şi
stejar să se menţină, exploatarea lor să se facă chibzuit. Locul pădurilor
defrişate să fie replantate cu specii autohtone, în special fag şi molid în
zona montană, gorun pe pantele dealurilor şi stejar pe cimpiile de
platou.
Pentru asigurarea bazei furajere necesare dezvoltării zootehniei in
„Ţara Caşului" este necesa ră generalizarea îngrijirii culturale a fînaţurilor şi păşunilor, introducerea păşun atului sistematic care contribuie
la stăvilirea eroziunii pe versanţi şi menţinerea speciilor valoroase spontane, oprindu-se fenomenele de ruderalizare zoo-antropogene.
Fig. 2. Repartizarea speciilor d in
nora „Ţt\rii Caşului" pe baza indici lor ecologici (U, T, H); pc ordon at.ii
participarea procentuală a s peciilor,
pe abscisă indicii ecologici.
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Flora, r espectiv covorul vegetal, constituie cea mai însemnată bogă
a „Ţării Oaşului". In afară de produsul principal, lemnul în
cazul pădurilor, ft1rajul in cazul pajiştilor, covorul vegetal mai oferă şi alte
resurse naturale, ca plantele medicinale, melifere, fructe, ciuperci comestibile, adăpostind de asemenea şi un fond valoros cinegetic.
ţie naturală
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DIE FLORA DES

„OAŞ-LANDES"

(Kreis Satu Mare)
(Zusammenfassung)

Der anthropo-zoogenc Einflu13 ist im heutigen Aufbau dcr Flora
und der Pflanzcndecke des „Oaş-Landes" stark widerspiegelt. Dic Einformigkeit der pedo-klimatischen und gcologischen Bedingungen, wtirde
zur Annahme verlciten, daB die Flora und Vegetation dieses geschichtlich alter Gebicts keine bcsondere Phytoclemente von speziellen Interesse aufweisen konnte. Durch diese Betrachtungsweise wurde dieser
nord-westliche Landesteil vielleicht von den Botaniker umgangcn. Die
spiirlich veroffentlichten Daten ermoglichen keine reale Wiedergabe der
Pflanzcnerbe des „Oaş -Landes" , seinen Florareichtwn entsprechend.
Die Erforschung der Flora und Vegetation des „Oaş-LandcsH erf olgtc gemaB zahlrcichcr Terrainforschungen, dle im gesamten geographischen Gebict und wiihrcnd einer vollen Entwicklungsperiode der
Pflanzen durchgefuhrt wurden, wobei das rcichlich gcsammelte floristische Material im Herbarium der Univcrsităt aus Cluj-Napoca (IIUC)
aufbcwahrt wird.
Zusammen m it den geomorphologischcn und pedo-klimatischen Bedingungen verleiht der anthropo-zoogcnc Faktor dcm 0rforschten Gebiet.
eigenti.imliche okologische Wachtstumsbedinguogen fi.ir seine Flora und
Vegetation. Die Flora des „Oaş-Landes" umfaBt i.ibcr 700 GefiH3pflanzenarten, deren ~Ichrheit aus die>sen Gebiet noch nicht vermerkt wurden,
worunter auch viele Arten, wie auch zahlreiche seltene oder sogar neue
Infrataxa fiir dic Flora Rumiiniens interessant sind.
Hinsichtlich der Lebensformcn-Analysc der F lora herrschen die Hcmikryptophyten vor. Die grof3e Anzahl der Therophyten bezeugt cine
starkc Ruderalisierung der Pflanzcndecke.
Dic Angehorigkeit des erforschten Gebietis dem zentral-europuischen
floristischen Distrikt wird durch die oko-biologische Wcsensart dcr europaischcn phytogeographischcn Elemente gekennzcichnet. Die dazischkarpatischen Arten sind gering vorhanden.
Dic Analyse des Verhaltens dcr Arten gcgeni.ibcr den wichtigsten
okologischen Faktoren wiedergibt richtig die spezifischen okologischen
Standortsbedingungen dicses Gebiets. Die Feuchtigkeits-, Temperaturund Boden-Bedingungen begilnstigen dic Verbreitung der mesophilen.
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mesothermen, schwach azido-ncutrophilcn und bezGglich der Bodcnreaktion gleicbgi.iltigcn Artcn.
Die Anzahl der Medizinalpflanzen betrăgt liber 110 Arten, darunter
einige eine weite Verbrcitung im Gebiet erreichen und der pharmazeutischt'n und kosmctischen Industrie als Rohstoff dienen konnen, sogar
aueh als suplim€'nfore Einkunftsquelle fGr cUe Bevolkcrung.
Dic Flora und P flanzendccke stellcn dcn wichtigsten Nalurreichtum
des „Oaş-Landcs" dar. Au13er dem bedeutendsten Erzcugnis, dcm Holz
im Falie der Wiikler und dem Griinfutter der Rascn, bietet die Pflanzendccke auch andcre natiirliche Ressourccn, wie z.B.: Medizinalpflanzen,
Honigpflanzen, ef3bare FrUchte und Pilsc usw., in derem Rahmen auch
cin wertvollcs J agdwild lebt.

https://biblioteca-digitala.ro

MUZEOGRAFIE
DOUA TOPOARE DE LUPTĂ
DIN PIATRA ŞLEFUITA
DESCOPERITE 1N JUDEŢUL SATU MARE
N.

Topoarele de

IERCOŞAN

luptă

cilindrică, constituie
gic şi cronologic 1.

din piatră şlefuită, denumite şi topoare cu ceafa
o categorie de arme bine definită funcţional, tipolo-

Răspindite pe tcr.i torii întinse 2 , aceste tipuri de topoare au apărut in
perioada de tranziţle de la neolitic la epoca bronzului, constituind model
pentru topoarele de aramă3 , dar s-au menţinut paralel cu acestea, pî nă la

mijlocul epocii bronzului4 •
Studiile asupra topoarelor de luptă au făcut posi bilă o încadrare tipologică şi cronologică a acestora, în două categorii: varianta A, cu profilul
longitudinal drept, caracteristice eneoliticului tîrziu şi începutului epocii
bronzului şi varianta B, cu pr ofilul longitudinal curbat sau frînt în dreptul orificiului şi care prezintă o încloire a muchiei, caracteristice epocii
br onzului timpuriu şi mijlociu".
Prezentăm mai jos două piese descoperite în judeţul Satu Mare:
1. BLAJA (sat aparţinător oraşului Tăşnad). Descoperit întîmplător
în anul 196-1 în punctul „Jolţa", toporul a fost donat Muzeului orăşenesc
Carei (inv. 23; fig. 1 b; 2 b).
Toporul, lucrat, îngrijit, din andezit de culoare cenuşie, are corpul
svelt şi prezintă o ingroşare pronunţată în dreptul orificiului. Are axul
1 E. Comşa, Date despre uneltele de piatră şlefuită din epoca neolitică şi din
epoca bronzului de pe teritoriul României, SCIV, 23, 1972, 2, p. 245-262.
2 E. Tudor, Un mormlnt de la începutul epocii bronzului descoperit la Rifcă
eiuni (jud. Bacilu), SCIV, 24, 1973, 2, p. 283-289, nota 11; M. Irlmia, Un topor cu
ceafa cilindrică de la Făgăraş (jud. Sibiu), Pontica, XI, 1978, p. 223-225, nota 3.
~ I. Berciu, Topogarele de cupru cu. două braţe opuse-tipologie şi origina",
Apulum, I, 1939-1942, p. 39-71; Al. Vulpe, Depozitul de la Tufa şi topoarele cu
ceafif cilindrică, SCIV, X, 1959, 2, p. 265-264; idem, Inceputurile metalurgiei aramei fn spaţiul carpato-dunlirean, SCJV, 24, 1973, p. 217-237; E. Comşa, art. cit.,
p. 260; M. Irimia, art. cit., p. 224; E. Stoicovicl, M. Blăjan, Unelte şi arme de
piatrli descoperite în împrejurimile Mediaţului (jud. Sibiu), Apulum, XVII, 1979,
p. 46.
' Al. Vulpe, art. cit., p. 270-271; E. Comşa, art. cit., p. 260; E. Stoicovlci,
M. BlAjan, loc. cit.
6 Al. Vulpe, art. cit., p. 271; M. Irlmla, art. cit., p. 225.

42 - Studii

şi

comunicAri, V-VI.
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2

b

a

Fig. 1.

Topoar~

de

luptă

descoperite la Dumbra-.a (a)

şi

Blaja (b).

Braţul spre muchie este mai scurt ş.i are formă cili nrotundă, cu suprafaţa netedă. Poziţia orificiului este
muchie. Tăişul este drept, simetric şi lăţit spre vîrf, mo-

longitudinal drept.
drjcă,

muchia fii:nd

mai aproape de
derat arcuit şi bine ascuţit. Prezintă evidente urme de folosire, din vechimie, reliefate pronunţat pe su1prafaţa piesei prin două zgîrieturi: una
de formă arcuită, pc o faţă laterală a tăişului şi una oblică faţă de axul
longitudinal, pe partea din faţă a tăişulul toporului.
Dimensiuni: lungimea: 14,5 cm: grosimea în dreptul orificiului:
4,5 cm; lăţimea tăişului: 4 cm; diametrul muchiei: 3 cm; diametrul orificiului: 2,5 cm; greutatea: 330 gr.
Condiţiile descoperirii fiind incerte, nu ne permit o încadrare culturală sigură a pjesei. Tipologic, toporul face parte din varianta A, cu
profilul longitudinal drept6 , astfel cronologic, cu unele rezerve, putem
atribui piesa prezentată, eneoliticului7.
6
1

lbldem.

Roska Marton, Erdely regeszeti repert6riuma, I, Osl<or, Cluj, 1942, p. 280
semnaleazâ la Blaja în punctul „Jolţa" o aşezare eneolltică cu ceramică pictatli,
28 bucli\l de aşchii de obsidian şi un nucleu. Menţionăm incu două topoare perforate din piatră (Muzeul orăşenesc Carei, inv. 2.0:il-2.052) precum şi fragmente
ceramice Tisa I (inv. 2.053), cercetări de teren I. N~meti, 1969. In colecţiile Muzeului judeţean Satu Mare se mai găsesc două dălţi şi un topor neperforat din
pi.itră şlc!uită (Jnv. 30.314-30.376) descoperite in 1973 în acelaşi loc.
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Fig. 2. Topoare de luptâ descoperite la Dumbrava (a)

şi

Blaja (b).

2. DUMBRAVA (corn. Livada). In coJecţia Şcolii generale Livada (inv.
15)8, se găseşte un topor de luptă din piatră şlefuită, descoperit intîmplă
tor în anul 1975 la Dumbrava, în punctul „Lîngă gară"9 (Fig. 1 a ; 2 a).
Piesa lucrată cu deosebită grijă, din tuf vulcanic, de culoare
cenuşie, prezintă o ingroşare bine delimitată, pentru a i se da armei o
rezistenţă mai mare la lovire. Orificiul se găseşte la jumătatea distanţei
dintre muchie şi tăiş. Axul longitudinal este frînt în dreptul orificiului.
Tăişul este slab arcuit şi bine ascuţit. Braţul muchiei are formă ovală
în profil transversal, suprafaţa muchiei fiind bombată. Pe muchiile later ale prezintă o nervură in relief foarte ingrijit lucrată. Se observă urme
de folosire, toporul avînd tăişul ştirbit.
Inventariat de subsemnatul la 16. 09. 1981. Mulţumim prof. A. Anzik pentru
fUrnizate.
& Din acelaşi punct mai provin două dălţi şi două topoare nepe rforate descoperite în 1972 (Muzeul judeţean Satu Mare, inv. 30.370-30.373) precum şi alte
31 unelte de piatră (colecţia Şcolii generale Livada, inv. 1, 3, 8-14, 16-37) descoperite intîmplător intre anii 1974-1976.
8

informaţiile

42*
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Dimensiuni: lungimea: 12 cm; grosimea in dreptul orificiului; 3,8 cm;
3,5 cm; diametrul muchiei: 2,3 cm; diametrul orificiului:
1,7 cm; greutatea: 227 gr.
Deoarece şi la această piesă lipsesc observaţiile necesare încadrării
cronologice, acest lucru se poate face cu aproximaţie, pe baza caracteristicilor tipologice. Făcind parte din vari anta B, cu profil longHudinal curb 1o,
a topoarelor de luptă, presupunem că pr ovine dintr-o aşezare 11 , datînd
din epoca bronzului timpuriu sau dezvoltat, fără a putea fi însă integr al
uneia dintre culturile cun oscute din această zonă.
lăţimea tăişului:

ZWEI KRIEGSBIELE AUS GEHAUTEN
STEIN IN KREIS SATHMAR ENTDECKT
(Zusammenfassung)

Der Autor stellt in seiner Studie zwei Funde vor, die in Blaja und
Dumbr ava entdeckt wurden.
Mangelis geni.ingender Indizien zur Bestimmung der chronologischen
Lage der Beile, ist des Verfasser der Meinung, mit einiger Reserve, dass
die Funde, aufgrund t ypologischer Eigentiimlichkeiten und der vorhandenen Inf.ormatlonen dem Aneolytitbikum, d.h. der Fri.ilrbronzezeit angehoren.

10 Al. Vulpe,
11 Informaţii

art. cit., p. 271; M. Irimla, art. cit., p. 225.
Gh. Lazin, Muzeul judeţean Satu Mare.
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RESTAURAREA UNEI ARME
DIN SEC. AL XVII-LEA

TURCEŞTI

MAXIMILIAN RADU

Puşca cu cremene şi rotiţă apare în Europa la sfîrşitul secolului al
XV-iea şi începutul secolului al XVI-lea, fund menţionat~ în „Codexi
Atlanticus" elaborat de Leonardo da Vinci între 1483-1499. După italieni, germanii au perfecţionat mecanismul de dare a focului la începutul
secolului al XVI-lea înlocuind cocoşul port fitil cu un sistem de dare a focului denumit „mecarusm cu cremene", care în secolul al XVII-iea se
perfecţionează, cocoşul port-cr0mene fiind acţionat de trăgaci prin intermediul unei pîrghii orizontale, mecanism ce prezenta două poziţii: cea de
repaus şi cea de armare cu scopul de a mări siguranţa tragerii. La sfirşitul
~ecolului al XVII-lea, arma cu cremene apare în forma in care este ~i
puşca turcească supusă atenţiei dumnf'avoastră, aceasta avînd mecanismul de dare a focului cu amnar şi cocoş port-cremene cu cele d ouă po7iţi i
amintite. Darea focului se producea astfel: prin apăsarea trăgaciului, pirghia orizontală dezarma cocoşul port-cremene, armat în prc-alabil, care
prin destindere se lovea de lama amnarului producînd scînte ia care aprin dea pulberea dîn tigăiţă, focul transmiţîndu-se prin „lumină'' incărcăturil
explozive din ţeavă.
ln secolul al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-lea se înregistrează o vizibilă decădere a orfevrăriei din cauza numeroaselor răz
boaie ce necesitau mari cheltuieli. Astfel s-au impus restricţii meseriaşilor
care nu rareori au înlocuit aurul şi argintul cu metale comune sau chiar
cu materiale de natură organică. Dacă în secolele XVI-XVII armele erau
adevărate opere de artă decorativă, r ealizate în tehnici de mare rafinament artistic, in secolul al XVIII-lea cînd cantitatea de arme abundă,
inregistrăm eliminarea definitivă a decoraţiei, funcţia utilitară îndepărtînd
pentru totdC'auna pe cea estetică. ln acest context istoric, inconsec\·enţele
com;·atatC' la o primă analiză asupra armei îşi găsesc justificarea. ln primul rînd ţeava este realizată prin damaschinare avînd încrustate clemente decorative florale din aur şi argint. Interiorul prezintă ghinturi
drepte intre care s-a constatat existenţa rezidurilor datorale executării
focului cu pulberea neagră. Tradiţia atribuie invenţia ghinturilor drepte
armurierului vienez Gaspar Kolner la începutul secolului al XV-lea. Datorită încercărilor de a înlătura depunerile prin arderea pulberii, s-au
realizat ghinturile drepte care permiteau depunerea r eziduurilor între ele,
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în acest fel ţeava nu se mai putea decalibra. Ţeava are numai două
zone de decoraţie, zona culatei şi zona retezăturii, ambele identice ca moti''istică, sînt realizate în tehnica de încrustaţie cu aur şi argint după urmă
torul procedeu: se trasează desenul, se gravează şanţuri, şi apoi se bate
metalul. Datorită bavurilor din şanţuri se realizează o prindere sigură a
metalului. Multe zone prezentînd lipsa metalului s-a procedat după cură
ţirea chimică la adîncirea şanţurilor şi reliefarea bavurilor, după car~
s-a bătut metalul lipsă.
Mecanismul de dare a focului este decorat în tehnica de încrustaţie,
dar numai cu argint, motivistica fiind de alt gen decît cea de pe ţeavă.
Decoraţia foloseşte elemente mari ca suprafaţă, de inspiraţie florală, firul
fiind folosit numai pentru demarcaţia zonelor. Argintul lipsind în proporţie de 500/o şi desenul fiind destul de complicat, s-au realizat elementele ce lipseau cu maximă precizje după care s-au pregătit marginitile
alveolelor prin oblicizare, iar interiorul prin practicarea de rizuri tot
oblice după care s-a bătut argint pur şi nu aliaj (care are o duritate mai
mare şi prezintă fenomenul de ecurisare care duce la desprindere).
Patul şi ulucul fac corp comun fiind realizat din rădăcină de trandafir
şi decorat cu metal comun şi materiale organice, chiar chituri, mod de
tratare specific sfîrşitului de secol XVII. Ca tipuri de elemente decorative care înglobează aceste materiale întîlnim rozete, benzi, ţinte şi mai
ales pastile care acoperă întreaga suprafaţă în grupaje gen „lambrechin"
menite să producă efectul decorativ specific epocii căreia îi aparţine. Celcmai mari degradări le prezenta zona ulucului care era fragmentată, iar'
întregul corp prezenta foarte multe lipsuri de elemente decorative, rozete,
benzi şi mai ales pastile. Chiar şi elementele prezente, din cauza uscării
lemnului erau dislocate necesitînd scoaterea lor şi relipirea cu adezivi
epoxilici. In această situaţie se impunea ca punct de plecare inventarierea
tipurilor de elemente decorative lipsă în funcţie de mărime, motivistică
şi stabilirea cantităţii necesare pentru r econstituire. De asemenea era necesară elaborarea a două proceduri a demontarea elementelor derorative prezente, curăţirea acestora de produşii de coroziune şi de adezivul
vechi, redimensionarea locaşurilor de montare in sensul măririi acestora
şi replantarea lor folosind adezivi epoxilici b elaborarea unei
tehnologii pentru confecţionarea elementelor decorative lipsă, folosind
materiale apropiate din punct de vedere cromatic. Astfel s-a inventariat
tot ce lipsea recoltindu-se pentru fiecare categorie cîte un element care
a fost dezmembrat cu scopul de a determina natura materialelor folosite
şi mai ales dimensiunea acestora. Adoptînd această metodă a ieşit la
iveală un lucru surprinzător prin simplitatea sa, element comun, prezent
in toate elementele de decoraţie. Intr-adevăr, din cauza abundenţei elementelor decorative şi a impresiei de sofisticat care transpiră la prima
vedere nu se putea sesiza faptul că la ba:i:a întregii decoraţii exista un
element modul pe cît de simplu pe atît de subtil folosit, într-o varietate
ele mărimi, combinaţii şi dispuneri. Modulul folosit nu era decît o formă
geometrică arhicunoscută şi anume triunghiul, atît de des întîlnit in arta
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decorativă orientală.

De aici o altă descoperire căci rafinamentul gindirii
orientale trebuia să-şi pună amprenta asupra antefarctelor sale pînă
în cele mai absconse elemente. Era foarte logic ca modulul să fie dimens ionat in progresie aritmetică şi anume înălţimea fiecărui triunghi să
crească din 3 în 3 zecimi de milimetru, folosindu-se astfel şase dimen·siuni şi anume de: 0,3- 0,6-0,9-1,2-1,5-3 m m, fapt ce permitea reali'1.area unor multitudini de combinaţii. Dar cea ce s-a relatat pînă acum se
referă la formă problema fiind elucidată teoretic, mai rămînea realizarea practică, un lucru nu chiar facil. Comunicarea nepropunîndu-se a fi
l.ln îndrumător tehnic conţinînd în detaliu scule şi dispozitive pentru realizarea elementelor decorative amintite, ne rezumăm a vă informa că atît
pastilele cît şi benzile s-au confecţionat din baghete de profil triunghiular din bronz, plastic negru (pentru imitarea abanosului} şi plastic alb
(pentru imitarea fildeşului). Aceste baghete fiind confecţionate conform
dimensiunilor de mai sus s-au combinat în funcţie de motivistică cerută
în module tot de profil triunghiular, din care, secţionate în 6 părţi egale
s-a compus batonul de formă hexagonală care manşonat în tablă de alamă
sa obţinut profilul rotund după care s-a procedat la tăierea pastilelor
11ecesare.
Confecţionarea benzilor decorative a urmat alt procedeu şi anume:
s-au realizat 8 batoane triunghiulare, 6 s-au folosit pentru compunerea
batonului hexagonal din care s-a tăiat elemente cu grosime de 2 mm din restul de două batoane triunghiulare, de asemnea s-au tăiat elemente
la aceiaşi grosime după care s-a compus banda decorativă pe principiul
simplu al mozaicului.
Cam acesta a fost secretul, dacă am putea spune astfel, al acelor
meşteri anonimi, mari făurari şi argintari care au creat cu mult rafinament
un obiect reprezentativ pentru o întreagă epocă ce nu cunoştea încă
lucrul de serie. Moartea tehnicilor de decorare avea să se întîtnple curînd
t?i anume în secolul al XVIII-lea cînd se produc foarte multe arme, iar
funcţia utilitară îndepărtează pentru totdeauna pe cea estetică.
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LA RESTAURATION D'UN FUSIL
TURC DU 17 SIECLE
(Resume)

La communlcation se rapporte a la restauration d'un fusil turc du 17e
siecle qui contenait une multitude d'elements decoratifs realises avec
beaucoup de raffinement et des techniques oublies depuis longtemps.
Presentant des degradations de natur e physique, chimique et biologique on a impose l'elaboration d'un complexe de procedes destincs a en
reconstituer la forme initiale. Le probleme le plus difficile a ete, la reconstitution d'unc technique de realisation de certains elements decoratifs
qui manquaicnt en grande proportion - realises dans le genre de la
sculpture sur bois d'elements prismatiques d'une grande diversite comme
dimensions, materiaux et ornementation.
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(Contribuţii

CASA MEMORIALA
Dr. VASILE LUCACIU
la istoricul comunei Apa)
NICOLAE POP
MARIA POP

Localitatea Apa, centrul de reşedinţă al comunei cu acelaş nume,
pe malul drept al rîului Someş, (fig. 1) în partea sud-estică a
oraşului Satu Mare, in imediata vecinătate a judeţului Maramureş. Geografic perimetrul localităţii, se situează în subunitatea geografică a Cimpiei sătmărene, subunitate care la rîndul ei se încadrează în marea unitate a Cîmpiei Someşului1.
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Fig. 1. Harta vetrei satului Apa.

1 In acest sens, a se vedea: Andrei Bogan-Maria Călinescu, Judeţul Satu Mare,
Editura Academiei, Bucureşti, 1976, p. 23-24. Se mlli poate consulta următoarea
bibUografie selectivă: Asvadurov şi colab., in Dări de seamlf, LI, 1963-1964,
p. 127-143; Z. Benedek, Schimbifrile cursului Someşului şi al Crasnei în perioada

plcil'tocenului superior şi a holocenuhLi, în Satu Mare St. Com. I., 1969, p. 25-34.
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în izvoarele scrise, localitatea Apa, apare menţionată abia în perioada evului mediu timpuriu 2, însă descoperirile arheologice, de teren
sau întîmplătoare, permit coborîrea începuturilor habitatului uman aici
încă din epoca pietrei. Din imediata apropiere a localităţii, există urme
de locuiri omeneşti încă clin paleolitic3. Din epoca mai nouă a pietrei,
respectiv din neolitic, menţionăm mai întîi un depozit de unelte (topoare
şi dălţi), compus din 16 piese descoperite întîmplător în hotarul localităţii Apa4• în anul 1978 cu prilejul unor lucrări de hidroamelioraţii efectuate în partea de sud-est a localităţii Apa, punctul „Herbeneaga", la
aproximativ 0,50 m de adîncimea actuală a solului, s-au găsit urme de
locuire din mai multe epoci, respectiv: neolitic, (un topor de piatră) fig.
4-5, epoca bronzului, ~fragmente de ceramică, o verigă de bronz) şi perioada evului mediu timpuriu5 (fig. 6).
Cea mai importantă descoperire arheologică de pe teritoriul actualei
localităţi, este reprezentată de depozitul de bronzuri, găsit în anul 1939,
şi care se compune din următoarele piese: două săbii cu minerul plin decorat, un topor de luptă cu disc şi un spin, ornamentat, un topor cu ceafa
prelungită, decorat, un topor de luptă cu tub cilindric, şi un apărător
de braţ6 (fig. 7-8). Depozitul menţionat mai sus, a fostdescoperitdn partea de vest a satului, pe teritoriul fermei „Jungreis". Acest depozit menţionat datează din secolul 15 î.e.n. şi a fost descoperit în anul 1939 cu
ocazia săpării unor tranşee. Tot din partea de vest a satului în literatura de specialitate1 mai sînt menţionate două aşezări din epoca bronzului, situate pe malul drept al pîrîului Seinelu7 •
Pentru epoca veacurilor II-III e.n., cînd în zona ele nord-est a Romaniei au sălăsuit 1puternicile comunităţi ale dacilor liberi, amintim
descoperirea din vecinătatea localităţii din partea de hotar „Şuculeu", a
comunei învecinate Medieşul Aurit 8• Din aceeaşi perioadă, însă cu o încadrare mai restrînsă, de pe teritoriul localităţU Apa, provine inventarul
unui mormint (?) tlin cadrul acestei descoperiri în bibli'ografia istorică„
se menţionează următoarele piese: o sabie, un vîrf de lance, un pinten
2 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I.,
1966, p. 40.
3 Vezi Maria Bitirl, Paleolitictil în 'Ţara Oaşului, Bucureşti, 1!)72, p. 60-61.
• Materialele se află in colecţia Muzeului judeţean Satu Mare. ln colecţia
Muzeului judeţean Maramureş, Baia Mare, se află mai multe 'topoare de piatră,
care provin de pe teritoriul localităţii Apa. Probabil că aceste piese aparţin culturii Tisa (in acest sens: Istoria Românilor, I. Bucureşti, 1960, p. 43, 52-53; Mircea
Rusu, Cultura Tisa, în Banatica, I, p. 77-84).
5 Materialele se păstrează in colecţia Şcolii generale Apa.
e Dorin Popescu, in Dacia, VII-VIII, 1937-40, p. 119- 125, pl. 1-3; M. Petrescu-Dimboviţă, Depozitele de bronzuri din Romdnia, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p. 39, pl. 1/1-6; T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei,
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 119-120, nr. 5.
1 T. Bader, op. cit., p. 119, nr. 5.
8 S. Dumitrascu T. Bader, Aşezarea dacică de la Medieşul Aurit, în Acta
MN Tr., IV., 1967, p. 107-126; Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit. L
Oradea, 1967, p. 65.
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Fig. 6. Vas de lut din sec. XIII-XIV.

cu buton la capetele arcului, o foarfecă, precum şi un umbo din bronz.
Datare sec. III-e.n.o
Fără a intra în detalii, aşa cum menţionam la început, documentar
localitatea Apa datează din anul 1215 10• Ţinem să precizăm că pentru evul
mediu timpuriu, Apa a aparţinut de voievodatul condus de Menumorut11 •
Din această perioadă arheologică mai amintim descoperirea întîmplătoare
din anul 1979, a unui vas, lucrat cu roata care se poate încadra cronologic în secolele XIII-XIV, (fig. 6). Vasul are culoarea cenuşie-negri
cioasă în interior cărămizie deschisă.
Locuitorii comunei Apa, au participat activ la toate evenimentele
social-politice şi istorice ale veacurilor trecute luptînd întotdeauna împotriva asupririi sociale şi naţionale.
8 Torok G„ în Dolgoztok Szeged, IX-X (1933-1934), p. 191; Idem, în nr. XII.
p. 147-173.
1
Coriolan Suciu, op. cit„ p. 40.
11 Ştefan Paşcu, Voievodatul
Transilvaniei, I. Editura Dacia Cluj, 1971,
p. 28-30, 43; G. Popa-Liseanu, Izvoarele istoriei Românilor, vol. I, Bucureşti; 193.t,
p. 42-43 (Cap. XX!); p. 92-93 (Cap. XXI). Pentru existenţa în veclnălale la

°

Mcdleşul Aurit, a unei cetăţi feudal-timpurii, care a apurţinut şi ea lui Menumorut, a se vedea: Ştefan Paşcu, op. cit„ p. 96-97; Franci'lc Pal, Românii din

părţile Sătmărene (ţinutul Medieş)

in lumina unor documer1te din 1377,

m

AIIC,

XII, 1969, p. 7-36.
1i Vasul a fost dl!scopcrit pe str. Principală la nr. 134, cu ocazia săpării unei
fundaţii, la adînciml'n t c 1,80 m; piesa se păstrează in colec\ia Şcolii generale Apa.
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Fig. 7. Depozitul de bronzuri descoperit la Apa.

Fig. 8 a Piesă din depozitul de bronzuri de la Apa.
Fig. 8 b Virf de lance din sec. II-III e.n.
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întreaga istorie a poporului român, cum arăta tovarăşul Nicolae
a fost: „istoria unor necontenite lupte de clasă" 13 •
ln plină dominare a feudalismului masele populare au căutat permanent căi de scăpare de sub dominarea feudală română şi străină. Sint
semnalate încercări de nesupunere, prin fuga de pe moşic începînd încă
din secolul X IV. Se organizează cete de haiduci care „provocau mare
teamă nobilimii din Transilvania14 • Oamenii comitatului Satu Mare
printre care se aflau şi locuitori ai comunei Apa, au participat în 1514
la războiul ţărănesc condus de Gh. Doja, în timpul căreia a fost atacată
şi cetatea feudală de la Medieşu Aurit1 5 •
Ţărănimea a continuat nesupun erea la aspra înrobire feudală, aducindu-şi contribuţia şi la răspîndirea ideilor conducătorilor răscoalei ţă
răneşti din 1784 condusă de Horea, Cloşca şi Crişan 1 G. Lupta împotriva
asupririi şi exploatării a continuat fără încetare şi după această perioadă, luptă cc va mobiliza locuitorii multor localităţi din judeţul Satu
Mare să participe şi la revoluţia burghezo-democratică din 1848. La
această revoluţie au participat mai mulţi locuitori ai comunei Apa17 •
La începutul sec. XX, proletariatul sătmărean fiind în continuă dezvoltare, a fost ales la 15 hov. 1903, în comuna Ariniş, in cadrul unei
adunări populare un comitet judeţean Satu Mare al Partidului socialdemocrat, la care au participat şi locuitori ai comunei Apa1s, reprezentanţi ai social-democraţiei. Autorităţile potrivnice progresului au căutat
să împiedice, lupta muncitorimii organizate, luînd măsuri împotriva „organizării de întruniri socialiste" în localităţi ca Apa, Someşeni, Medieşu
Aurit şi multe alte localităţi din judeţio.
Cu toate aceste oprelişti făcute din partea autorităţilor burgheze,
mişcarea muncitorească se dezvolta, proletariatul participa cu însufleţire
la mari lupte sociale, intre anii 1900-1918, contribuind la slăbirea autorităţii burghezo-moşiereşti, aducîndu-şi totodată contribuţia şi la miş
carea de eliberare naţională devenirea statului naţional rornăn la 1 Decembrie 1918, care aşa cum arăta tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU,
secretarul general al partidului nostru „a fost rodul luptei maselor largi
populare, a muncitorimii, ţărănimii , intelectualităţii, a cercurilor inaintate ale burghc>ziei progresiste, a principalelor clase şi pături ale societăţii, opera întregului popor, a întregii naţiuni" 2a.
Ceauşescu

13
Programul Partidului Comunist Romdn de făurire a Societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi înaintarea României spre comuni.~m; Editura politică,
Bucureşti, l!l75, p. 29.
14
Ist oria României, vol. 11, p. 354.
1
~ Istoria Romdniei, vol. IT, p. 602.
ie Sătmârenii tn luptă pentru socialism, Satu Mare, 1974, p. 12.

17
Documentul care menţioncazl1 participarea românilor din Apa, la revoluţia
din 1848, (se nflă tn casa Memorială dr. V. Lucaci din Apa).
18 Sătmdrenii în luptă pentru socialism, 1974, p. 15.
19 Sătmărenii fn Luptă pentru ,ţocialism, 197-1, p. 17.

20
Programul Partidului Comunist Român de făurire a societlJ.ţii socialiste
mttltilateral dPzvoltate şi înaintarea României spre comumsm, Editura politică,
Bucureşti, 1975, p. 37.
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CASA MEMORIALA DR. V. LUCACIU
Tipul de

arhitectură:

Legătura strînsă, existentă pe întregul parcurs al istoriei poporului nostru, între aşezarea umană şi cultura făuriri ei, ni se pare atît de
evidentă, incît aproape că nici nu ar mai trebui demonstrată. Şi totuşi
examinind mai îndeaproape ceea ce s-a scris despre aşezări şi gospodă
rie, ajungem la concluzia că îndeosebi în ceea ce priveşte aşezările, s-a
stăruit mult pe raportul acestora cu mediul geografic cu condiţiile economice, istorice, sociale etc. Realitatea social-culturală contemporană prezintă cu totul un alt tablou al înfăţişării gospodăriei ţărăneşti în r aport
cu trăsăturile avute la începutul veacului nostru. Cooperativizarea agriculturii a adus schimbări profunde în gospodăria ţărănească din trecut,
car e constituia unul din principalele elemente de cultură ce reflecta starea diferenţială de avere a proprietarilor. Astăzi gospodăda ţărănească
reflectă bunăstarea, obţinută prin munca cooperatorilor, prin munca întregii colectivităţi săteşti. După opinia noastră asupra gospodăriei în mediul rural acţionează două tendinţe: una de păstrare şi adaptare a elementelor tradiţionale ale gospodăriei adăugindu-se altele noi, în funcţie
de posi bilităţile materiale, de gradul de cunoaştere şi civilizaţie de evoluţia gustului membrilor fiecărei colectivităţi rurale; iar a doua constă
în a transforma gospodăria radical, schimbîndu-i structura în funcţie de
cerinţele vieţii moderne de n ecesităţile contemporane de trai şi muncă.
Ca u rmare asistăm atît la un proces de renunţare la unele componente
tradiţionale ale gospodăriei, dealtfel ca şi la casele brttr1neşli, cît şi
la un proces intens de făurire de noi gospodării.
Localitatea Apa, aşezată in Lunca Som eşului, formată de acest riu
la ieşirea sa din defileu mai păstrează un număr mic de m onumente
de arhitectură populară ce datează încă de la începutul secolului al XIXlea. Satele în care au existat şi mai există şi în prezent monumente de
arhitectură populară ce constituie obiectul prezentei lucrări este şi satul
Apa, la fel ca alte sate vecine ca: Someşeni, Valea Vinului, Roşiori, Pomi,
Potău şi altele în Lunca Someşului21 •
De amintit este în această privinţă că monumentele de arhitectură
populară din a doua jumătate a sec. XIX din zona etnografică Lunca So~
meşului aparţin ţărănim ii comitatului Satu Marc, care potrivit urbariilor
din timpul Mariei Tereza a fost împroprietărita c11 o sesie iobăgească
într<>agă ce varia între 34-44 de iughere de pămînt, suprafaţă sufici21
1. Iurasciuc; Arhitectura populară codrenească fn a doua jumătate a sec.
al XIX-iea, in Satu Mare, Studii şi comunicări 1980, p. 343.
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cntă ca întindere pentru practicarea unei agriculturi intensive de către
o gospodărie ţărănească~ 2 .
Casa memorială Dr. V. Lucaciu, este o construcţie de arhitectură
populară, specifică zonei etnografice din Lunca Someşului şi este construită în anul 184723 • Este aşezată în partea dreaptă a străzii de sus sau
(Herbeneaga) în partea estică a localităţii. Din punct de vedere al construcţiei are forma dreptunghiulară (fig. 9). Este construită din lemn
(bîrne) specifică ţărănimii mai înstărite din această localitate, care se
mai află şi în zona de contact cu dealurile joase·~ şi în Lunca Someşului25.

Casa este aşezată pe o ramă de tălpi (grinzi) fasonate (cioplite) pe
cele patru laturi de grosime 25-30 cm.
Tălpile sînt încheiate între ele prin îmbinări drepte. Grinzile sînt
aşezate pc pietre, care au ca scop să ferească grinzile de putrezire. Pereţii atît cei exteriori cît şi cei interiori sînt lipiţi cu lut, „tină" amestecată cu pleavă, pentru ca părnîntul să se ţină mai bine pe pereţii de
lemn. Specifică caselor de tip popular din zona de cîmpie, şi această
casă are aceleaşi caracteristici de arhitectură. Este joasă, acoperită cu
paie, iar acoperişul are două ape şi două pivioane sau „şuturi" în formă
de trapez, iar cel de către stradă este prevăzut cu un geam pentru aerisirea podului. Acoperişul este din paie şi este legat pe vîrful său printr-o
împletitură de paic în trei.
Casa memorială Dr. V. Lucaciu este compusă din două camere şi
o tindă la mijlocul casei. Camera din faţă era camera de vizită., Casele
specifice wnei de cîmpie au la mijloc „tinda" din care se face intrarea
în cele două camere. 1n faţa casei este o prispă egală cu lungimea casei,
care are o lăţime de 80 cm şr o înălţime de 15-20 cm. tn interior camerele sint cu pămînt. In tindă se află cuptorul care avea horn deschis
sau „băbătie" care colecta fumul de la cele două camere. Casa a fost
construită de călrc comună pentru cantorul bisericii. în această casă s-a
născut Dr. Vasile Lucaciu. Părinţii lui, au fost: Mihai Lucaciu, şi Iuliana care au dat naştere la 6 copii; 4 băil"ţi şi două fete~s. tn 1846 Mihai
Lucaciu vine în comuna Apa (jud. Satu Mare) ca dascăl la şcoala confesională greco-catolică română, unde sluje.şte pînă în anul 1858. Al
doilea dintre băieţi care avea să devină înflăcăratul patriot Dr. Vasile
Lucaciu de mai tîrziu s-a născut aici în această <'asă despr0 care vorbim
in ziua de 22 ianuarie 18522'.
22
I. Iurasciuc; Arhitectura populară codrenească în
sec. XIX-lea, ln Satu Mare, Studii şi conmnicări, 1980, p. 345.

a doua

23
2•
25

jumătate

o

Inf. Bologa Petru, Apa.
T. Bănăteanu, op. cit., p 57.
I. Iurasciuc, Arhitectura populară codrenească în a doua jumătate a sec.
al XIX-lea, în Satu More, Studii şi comunicări 1980, p. 348.
26 V. Achim A. Socolan; Vasile Lucaciu, luptător pentru drepturile romanilor şi Unirea Transilvaniei cu România, Baia Mare, 1968, p. 17.
27
V. Achim A. Socolan; Vasile Lucacitt, Luptător pentru drepturile românilor
şi U nirea Transilvaniei cu România, Bnia Mare , 1968, p. 17.
43 - Stud ii

şi

com unlcC1d, v -v1.
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Fig. 9. Planul casei memoriale „Or. Vasile LU<'aciu" din Apa.

în prezent casa în care s-a născut Dr. Vasile Lucaciu la 22 ianuarie
1852 este declarată casă „Memorială Dr. V. Lucaciu'' care în 1892 avea
să înceapă lungul drum de luptă pentru dreptul romănilor din Transilvania, afirmind că: „Cele mai frumoase pagini ale istoriei omenirii sînt
acelea scrise cu sînge vărsat pentru libertate"28.
Festivitatea de inaugurare a avut loc la data de 25 Ianuarie 1981,
într-o atmosferă de caldă însufleţire. La festivitatea de inaugurare au
participat oameni de seamă ale vieţii culturale, din oraşele Satu Mare,
Baia Mare, Oradea, care au evocat personalitatea marelui luptător pentru unitatea naţională a românilor din Transilvania.
Deschiderea casei Memoriale Dr. V. Lucaciu s-a făcut in prezenţa
organelor locale de partid şi de stat şi a oaspeţilor prezenţi, şi a unui
mare public, de către directorul Muzeului Judeţean de Istorie Doru Radosav, care a subliniat încă odată rolul lui V. Lucaciu în lupta românilor
pentru unitate naţională.
ln inventarul documentar al casei memoriale se află un divers material documentaristic, care demonstrează continuitatea etnico-lingvistică şi materială a românilor pe aceste meleaguri, al luptei lor pentru
unitate şi dreptate socială de-alungul veacurilor. Cronologic enumerîndule, acestea sint:
- Nuclee, lame, răzuitoare din epoca paleolitică (planşa nr. 1-2).
- Topoare din epoca neolitică descoperite la Apa, (pl. nr. 3).
- Piese din depozitul de bronz descoperit la Apa, (pl. nr.. 7).
- Vîrf de lance de fier sec. II-IIl, e.n.
- Spadă din Evul mediu.
- Carte veche românească din sec. XVIII.
- Document privind revoluţia de la 1848.
28
V. Achim - A. Socolan; Vasile Lucaciu; Luptlitor pentru drepturile românilor şi Unirea Transilva1iiei cu România, Baia Mare, 1968, p. 33.
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- Manuscris filozofic după care a studiat V. Lucaciu.
- Manuscris ce a aparţinut lui Mihai Lucaciu.
- Extras de naştere semnat de V. Lucaciu.
- Matricea botezaţilor parohiei Apa.
- Memorandul Românilor din 1892 (în original).
- Programul ASTREI (din 10. VIII. 1902).
- Scrisoarea lui V. Lucaciu, către A. Barbuloviciu.
- Discursul lui dr. V. Lucaciu la Odoreu, 1902.
- Lucrări scrise de dr. V. Lucaciu.
- Românii la Dobriţîn (condamnarea lui dr. V. Lucaciu).
- Istoria lui Fontiu (1892).
- Fasciculă de filozofie de dr. V. Lucaciu.
- Instituţiuni filozofice de dr. V. Lucaciu.
- Fotografic cu dr. V. Lucaciu la New-York.
- Ziare din 1922 Satu Mare.
- Afirmarea Satu Mare.
- V. Lucaciu de V. Achim şi A. Socolan.
- Blaga Mihoc, - Vasile Lucaciu.
- Proiectul de monument dr. V. Lucaciu executate de Aurel Popp.
- Fotografie cu corul „V. Lucaciu" Satu Mare.
- Acte privitoare la şcoala din Apa.
- Diverse copii.
- Grafică de L. Cociuba, - care reprezintă uciderea a 12 tineri
din Apa, care au fost împuşcaţi în anul 1944, pentru că nu s-au prezentat la concentrare la ordinul autorităţilor fasciste.
- Diferite obiecte de ceramică şi obiecte casnice ale vremii.
!n privinţa mobilierului, în interiorul casei se află:
- O masă ele birou,
- Ladă de zestre,
- O masă cu două scaune,
- Fotoliul pe care s-a stins din viaţă Dr. V. Lucaciu,
- Dulap, noptieră, oglindă, o cruce primite de dr. V. Lucaciu cînd
a fost la Roma.
Din cei 70 de ani trăiţi mai bine de o jumătate de veac a închinat-o
cu cea mai adîncă pasiune unui ideal nobil pentru realizarea căruia n-a
pregetat a face nici un efort material şi spiritual, pentru care şi-a pără
sit locurile natale spre a bate drumurile străinătăţii, a stat la închisoare,
a desfăşurat o intensă activitate parlamentară făcîndu-se interpretul şi
apărătorul cel mai autentic al năzuinţelor maselor populare româneşti
de pe aceste zbuciumate meleaguri transilvănene 2 9.
29
V. Achim - A. Socolan; Vasile Lucaciu, Luptător pentru drepturile
nilor şi Unirea Transiivaniei cu România, Baia Mare, 1968, p. 161.
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Neînfricat luptător dr. V. Lucaciu, creaţie a maselor populare din
rîndul că rora s-a ridicat, a devenit una din personalităţile cele mai luntinoase ale înfăptuirii istoricului act de la 1 Decembrie 1918, întruchipind in rel mai înalt grad aspiraţiile celor din mijlocul cărora a pornit.
Tocmai de aceea locuitorii comunei Apa, îi vor cinsti memoria, păstrîn
du-1 pentru totdeauna în minte şi în injmă .

In cei peste 60 de ani de cînd în fruntea poporului român se află
P.C.R. creat la 8 Mai 1921, România a devenit o ţară suverană înfloritoare, în plin progres material şi spiritual; poporul român liber şi independent deţine puterea în stat, este stăpîn deplin pe soarta sa, pe destinele ţării, se bucură de realizările societăţii socialiste.
Transformările petrecute în viaţa economică şi în structura socială
a ţării , victor ia socialismului la oraşe şi sate au creat condiţii pentru
afirmarea din plin a fiinţei naţionale a poporului român, pentru dezvoltarea şi înf~orirea multilaterală a naţiunii noastre socialist!?.
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RECENZII
ALEXANDRU SAŞIANU,
Moneda antică în vestul ş i nord-vestul României,
Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1980
G il. LAZIN
M. LAZIN

Publicaţiile Muzeului Ţării CrişuriJor din Craci<'•'· şi-au sporit r<.'r('nt numărul prin publicarea lucrării de caracter monografic a lui J\kxandru Săşianu, cu titlul: Moneda Clnticli în vestul şi norcl-z:estul Rumâniei!, care, aşa cum subliniază autorul: „ ... îşi propune, prin analiza
situaţiei monetare făcută în comentariile cc însoţesc repertoriul de descoperiri, o tratare a circulaţiei monetare din Dacia de vest şi nord-vest,
constituită ca un cadru monetar cu caracter unitar, bine definit, generic înrudit, cu cadrele monetare ale altor zone din Dacia. In plus, o substructură, sau cadru monetar de tipul celui din vestul şi nord-vestul Daciei, oferă prilejul unei permanente raportări Ia tipuri similare existente
în structura compactă, diversificată, a culturii dacice şi daco-romane din
spaţiul carpato-danubian. Aceste raportări reliefează fenomenul unităţii
şi continuităţii civilir.aţiei dacice şi daco-romane, apartenenţa spaţiului
cxlracarpatic in discuţie la cercul de romanitate orientală" (p. 6).
Monografia semnată de Alexandru Săşianu, se înscrie în categoria,
acelora ce tratează dc>scoperirilc monetare dintr-o zonă unitară, bine conturată geografic, şi anume vestul şi nord-vestul României. Lucrarea a
fost elaborată pe baza unei documentaţii mai vechi sau mai noi, cuprinzînd deopotrivă material inedit, adus pentru prima dată cu acest prilej
în circuitul ştiinţific. Remarcăm apoi faptul că pe lingă descoperirile
monetare (tezaure, piese izolate) făcute pe teritoriul vestic şi nord-veslic al României, sint aduse în discuţie o serie de descoperiri situate în
stînga Tisei (R. P. Ungară), necesare de altfel în comentarea complexului tablou oferit de circulaţia monetară. Mai adăugăm că o serie de descoperiri, a căror determinare, era fie incertă, fie sumară, a fost îndreptată după ultimele (sau cel puţin, cele mai uzitate), lucrări de referinţă,

. - 1- - - - -

Editura Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1980, 200 p. -l hărţi în text, 31 pl.
afară de text); text Integral, excepţie Repertoriul de descoperiri 1n
limba engleză. Lucrarea are cuprinsul următor: Introducere, l. Descoperiri monetare dacice şi celtice: A. Monede greceşti; B. Monede dacice şi celtice; II. Desco~!

li fig. (în

periri monetare Dyrrhachium, Apollonia şi romane republicane; Ul. Descoperiri
monetare imperiale; A. Faza I (27 î.e.n. - 106 e.n.); B. Faza II (106 e.n. - 271 e.n.).
C. Faza III (271 e.n. - 453 e.n.J; IV. Repertoriu de descoperiri; Abrevieri; Li.Sta
planşelor.
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fapt realizat de autor prin examinarea monedelor aflate in colecţiile
instituţiilor: Magyar Nemzeti Muzeum, din Budapesta şi Kunsthistorisches Muzeum, Viena.
Lucrarea, se axează de fapt pe analiza a peste 10 OOO de monede ce
provin din 326 de descoperiri (tezaure, piese izolate), aflate în 164 de
localităţi. După Introducere, se intră de fapt în tratarea temei în sine,
capitolul I, Descoperiri monetare greceşti, dacice şi celtice. Analizarea
monedelor greceşti din spaţiul geografic dat, îi permite autorului dC'sprinderea a patru categorii distincte de descoperiri. Se observă faptul
că în această zonă, comparativ cu tetradrahmele lui Filip II, Alexandru
III, Filip III, Seleucos şi Lysimach, care au circulat in veacul al III,-lea
î.e.n., tetradrahmele Macedoniei Prima şi ale insulei Thasos sînt foarte
reduse, fapt ce este argumentat de autor fie prin folosirea acestora la
confecţionarea podoabelor dacice (foarte numeroase între Mureş şi Crişuri), fie prin utilizarea acestora (precum şi a altor monede greceşti
emise anterior secolului II î.e.n.) la emiterea monedelor dacice locale
din faza tîrzie.
In discutarea părţii a doua a capitolului I, Monede dacice şi celtice,
Alexandru Săşianu, se opreşte asupra atribuirii etnice a monedelor descoperite în zonă (inclusiv corelar0a lor, generală cu descoperirile arheologice), precum şi a aspectelor de ordin cronologic ce vizP.ază diferitele
faze de dezvoltare. Se subliniază de asemenea faptul că reducerea numă
rului de tipuri monetare după anul 150 î.e.n., poate fi pusă şi cu începuturile centralizării puterii politice tlin Transilvania, fapt ce corespunde
din punct de vedere istoric.
Din cel de-al II-lea capitol: Descoperiri monetare Dyrrhachium,
Apollonia şi romane reptiblicane, după analizarea descoperirilor (76 de
descoperiri, dintre care 38 de tezaure, şi un număr de monede de aproximativ 3 776, incluzîndu-se aici atît numărul celor din tezaure cit şi rele
izolate), se face o raionare pe baza concentrării descoperirilor în VIIT
zone (p. 28, vezi şi Harta nr. 2), emiţîndu-se ipoteza (prin corelare şi cu
descoperirile arheologice) ră descoperirile monetare, concentrarea lor,
gravitează cu o singură excepţie, în jurul aşezărilor mari sau ale cetă
ţilor dacice.
Cel de-al III-lea capitol: Descoperiri monetare romane imperiale,
analizează (cu multe determinări făcute de autor, după cataloagele:
BMC, RIC, LRBC), descoperirile monetare din zonă, începînd cu emisiunile lui Augustus (27 î.e.n.-14 e.n.) şi pînă in secolul V e.n .. respectiv
Severus III (461-465 e.n.). In cadrul circulaţiei monetare din această
perioadă, sînt distinse trei mari faze, ce corespund cronologic astfel:
I(A) - 27 î.e.n.-106 e.n.; II(B) - 106-271 e.n.; III(C) - 271-453 e.n.
Ultima parte a capitolului III, intitulat: Concluzii, relevă faptul că în
intervalul sec, liV te.n.-V e.n. circulaţia monetară din vestul şi nor<lvestul României are un caracter unitar, ceea ce relevă odată în plus nivelul atins în dezvoltarea civilizaţiei dacice preromane, de epoca romană
şi postromană din zonă.

https://biblioteca-digitala.ro

679

3

Fără îndoială partea dl? esenţă a lucrării: Moneda antică în vestul
nord-vestul României, o reprezintă cel de-al IV-lea capitol: Repertoriu de descoperiri. Se remarcă aici buna metodă folosită de autor în redarea acestei părţi a lucrării. Menţionăm mai ales Fişa de descoperire
(p. 7, 193), care cuprinde şase rubrici, pe care le redăm în ordinea folosită: a) Denumirea descoperirii, componenţa; b) Condiţiile descoperirii
(an, loc, împrejurări, context arheologic); c) Locul de păstrare (circulaţia tezaurului, sau a descoperirii în diferite colecţii); d) Descrierea pieselor (tipuri, emitenţi, sau monetării); e) Menţiuni speciale; f) Bibliografie.
Repertoriul lucrării , cuprinde un însemnat număr de pagini, respectiv de la p. 87-189 (între p. 185-189, se află Lista adiţională). Cît
priveşte bibliografia acestei părţi a lu crădi, ea este bine întocmită, autorul indicînd la cele mai multe dintre localităţile cu descoperiri o listă
bibliografică exhaustivă, incepînd de la cele mai vechi menţiuni (care
sînt şi cele mai sumare), şi pînă la lucrările recente care analizează felul descoperirii, sau fac doar r~feriri tangenţiale. In această parte a lucrării, întîlnim şi multe determinări monetare făcute de autor asupra
unor tezaure sau piese izolate, îndreptîndu-se de multe ori cadrul cronologic sau compoziţia descoperirilor. De un real folos, considerăm apoi
că este şi lista nominalelor (p. 193), mai ales pentru cei mai puţin familiarizaţi cu problemele numismaticii.
Se impun in partea finală a lucrării planşele (I-XXXI), care inserează principalele tipuri monetare sau piesele mai reprezentative, precum şi cele şase tabele sinoptice privind distribuţia monedelor pe localităţi, emitenţi, ani, etc.
In mod firesc, cărţii lui Alexandru Săşianu i se pot aduce şi unele
observaţii2 , corijări3 sau imbunătăţiri4 , ca de fapt oricărei lucrări, acesşi

2 Aşa de exemplu. considerăm că ar fi fost necesară o prezentare mai detaliată a istoricului cercetărilor privind moneda antică din spaţiul analizat, precum
şi o prezentare cit de cit mai aprofundată a Carirului geografic (menţiune sumară
la p. 5), care ar fi contrlbult, poate la o mai bună înţelegere a fenomenului circulaţiei monetare din zonă, deşi este adevărat că hi:lrţile din text, nr. 1 4, supli-

nesc oarecum această lacună.
3
In ciuda unor argumente de ordin logic, este greu de ::rezut ~ă tezaurul
monetar de la Satu Mare, care conţine pe lîngă denarii r omani republicani şi o
monedă a lui Severus Alexander. a fost îngropat de două ori. odată după anul 40
î.e.n., aooi a doua oră după anul 224 e.n. (p. 32); publicare specială a tezaurului
de la Satu Mare, a fost făcută de J. Wink!er, în Tezaure monetare din iudeţul
Satu Mare, Oradea. 1968, p. 19-36. ln ceea ce priveşte monedele de la Ghirişa,
1n cadrul aceleiaşi pagini (34), Alexandru Săşianu foloseşte atît denumirile de
tezaurul I şi II, cit şi noţiunea de lot (I-II); credem că '.in cadrul descoperirii de
la Ghirlşa una din anul 1964, cea de-a doua din anul 1978 este vorba de unul şi
acelaşi tezaur. descoperit însă la date diferite (a se vedea pentru Ghirişa: D. Protase, T. Bader. tn Tezaure monetare din judeţul Satu Mare, Oradea, 1968, p. 37-60;
T. Bader, I. Winkler, tn SatuMareStCom, IV, 1980, p. 65-126.
4
Astfel semnalăm, doar lipsa din Repertoriu a descoperirii de la Vad (corn.
Copalnic Mănăştur, jud. Maramureş), a celor trei monede emise de Gordian III,
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tea privind deopotrivă abordarea materialului documentar, opiniile, tezele sau interpretările unor autori sau ale altora. Ţinem însă să precizăm că nu aceasta a fost intenţia celor cîteva notări de mai sus, ci aceea
ele subliniere a utilităţii şi importanţei lucrării, prima în fond de acest
fel pentru vestul şi nord-vestul României. Lucrarea: Moneda antică în
vestui şi nord-vestul României, înmănunchează descoperirile monetare
dintr-o îndelungată perioadă de timp, fiind deosebit de utilă specialiştilor
în acest domeniu, cît şi celor mai puţin avizaţi, ea contribuie alături de
descoperirile arheologice la o cit mai bună înţelegere a istoriei şi civilizaţiei dacice din diferite perioade, din această parte a ţării.

care nu
acoperă
această

schimbă cu nimic datele circulaţiei monetare din epoca imperială, însă ele
o zonă in care descoperirile de epocă romană sint sensibil reduse (pentru
descoperire, Gh. Lazin, în SatuMareStCom, 1, 1969, p. 115 şi nota 17, fig. 1,

nr. 20).
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CONSTITUffiEA STATELOR
FEUDALE ROMANEŞTI
Bucureşti, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1980, 328 p.
TOADER NICOARA

Comemorind 650 de ani de la bătălia de la Posada, eveniment de
marcă al istoriei naţionale ce consacră independenţa statului feudal Ţara
Românească, lucrarea de faţă, reunind contribuţiile unui prestigios colectiv de cercetători de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga", reprezintă ian 0veniment editorial de excepţie în peisajul istoriografiei româneşti din ultimii ani.
Considerîndu-se un omagiu adus tuturor înaintaşilor care s-au preocupat de această importantă problemă a istoriei noastre, prezenta culegere de studii îşi propune să analizeze prefacerile din societatea românească în epoca constituirii statelor feudale, cadrul de istorie universală
ce a favorizat afirmarea noastră statală, să distingă mitul de realitatea
istorică, să evidenţieze nivelul de dezvoltare a societăţii româneşti în
contextul european.
In „Curtnt inainte" (p. 7-8) Ştefan Ştefănescu stăruie în cîteva
rinduri asupra semnificaţiei luptei de la Posada şi asupra „ctitorului celui
clintii stal românesc de sin0-stălător, devenit cu timpul simbol al începutului ş i al continuităţii statale române'5ti", voievodul Basarab I. în acelaşi timp atrage atenţia asupra riscurilor pe care le implică o asemenea
culegere de studii, precum şi asupra unor posibile deosebiri de vederi
între autori, mai ales în probleme în care în pofida unei bibliografii
imC'n e nu s-a spus încă ultimul cuvînt.
Studiul „Tradiţia daco-romană şi formarea statelor feudale româneşti de sine-stătătoare, (p. 9-23) aparţinjnd aceluiaşi autor, reia problema continuităţii civilizaţiei daco-romane cu argumente arheologke,
lingvistice, toponimice sesizînd fenomenul de realizare a acesteia în
epoca marilor migraţii. Este remarcată conjunctura politică şi varietatea condiţiilor fizico-geografice a spaţiului istoric românesc, ce ofereau
posibilitatea unor diverse ocupaţii, favorizînd menţinerea şi spor ul demografic al elementului românesc, alcătuirea de fo rmaţiuni politice prestatale.
Radu Popa în Premizele cristalizării vieţii statale româneşti (p. 25-39) analizează cu ajutorul mijloacelor oferite de ştiinţele auxiliare (arheologic, etnosociologie, demografie, geografie istorică), formele de organizare a românilor în timpul migraţiunilor de la obşti săteşti, ţări „romanii
populare", la cnezate şi voievodatele atestate documentar. Repurtatul cercetător consideră că „începuturile noastre istorice
1 reprezentat în pla-
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nul organizării politice trecerea de la structuri arhaice de tipul uniunilor de obşti la structurile complexe ale cnezatelor de vale, jupanatelor
sau voievodatelor.
Un spaţiu relativ întins consacră Sergiu Iosipescu intervalului cuprins între 1241-1350 în studiul următor, Românii din Carpaţii Meridionali la Dunărea de Jos de la invazia mongolă (1241-1243) pînă la
consolidarea domniei a toată Ţara Românească. Răz boitil victorios purtat la 1330 împotriva cotropirii ungare. (p. 41-95) în care subliniează
faptul că în această perioadă ide aproximativ un secol se desfăşoară procesul de unificare a micilor formaţiuni atestate de diploma Ioaniţilor
(1247) 'într-un singur voivodat a „toată Ţara Românească" atestat de inscripţia de la Curtea de Argeş (1351/52) ce conţine titlul de mare voivod
a lui Basarab I.
In studiul „Descălecat" sau „întemeiere"? o veche preocupare a istoriografiei româneşti legenda şi adevăr istoric. (p. 97-164). Nicolae
Stoicescu, după ce face o trecere în revistă a tuturor izvoarelor ce ating
problema, prezintă succint dezbaterile din istoriografia modernă asupra
„descălecatului" (atît părerile ce-l admiteau Xenopol, Iorga, Brătianu
cît şi cele ce-l respingeau Bălcescu, Panaitescu, Giurescu). Autorul
ajunge la concluzia lui Onciu, că „deşi statul feudal Ţara Românească nu
s-a format prin „descălecat", nu se poate nega faptul că trecerile de
populaţie de la nord la sud de Carpaţi nu au contribuit la întărirea potenţialului uman de aici; la baza tradiţiei „descălecatului" stau tocmai
aceste emigrări de locuitori" (p. 122).
Neadmiţind astfel „descălecatul", autorul afirmă că pînă înainte de
domnia lui Matei Basarab există doar noţiunea vagă de „întemeiere"
sau „aşezare" a Ţării Româneşti nefixată în timp ca şi legenda „descă
lecatului" care era o execuţie cultă din secolul al XVII-lea.
Şerban Papacostea în Triumful luptei pentru neatîrnare; întemeierea Moldovei şi consolidarea statelor feudale româneşti (p. 165) plasează
procesul de formare al celui de-al doilea stat feudal românesc pe fundalul frămîntărilor politice şi militare din acest spaţiu istoric legat de restrîngerea ariei de dominaţie a Hoardei de Aur în Europa răsăriteană,
sub ofensiva puterilor creştine Ungaria şi Polonia.
Lia Bătrâna şi Adrian Bătrâna în Mărturii heraldice cu privire la începutul statului feudal independent Moldova (p. 195-208) ajung în urma
unor documentate discuţii pe marginea unei descoperiri arheologice de
la Rădăuţi la concluzia că în a doua jumătate a secolului al XIV-lea intervine o succesiune dinastică pe tronul Moldovei, între Laţcu şi Petru I,
neexistînd nici o legătură pe linie bărbătească. (p. 207)
Instituţiile statelor feudale româneşti de sine stătătoare 'p. 209-250,
sînt judicios analizate de Valentin Al. Georgescu şi încadrate într-o tipologie bizantină. Autorul ia în discuţie structuri instituţionale ca: ţara,
domnia şi marele voivodat cu structura lui autonomă; biserica, încoronarea şi clauza „din mila lui Dumnezeu"; oastea cea mare cu strategia
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şi tactica militară; justiţia şi organizarea juridiciară; proprietatea ţără
nească liberă, formele de organizarea ţăranilor dependenţi.

Din analiza Terminologiei politico-geografice

şi

etnice a

ţărilor

ro-

mâne în epoca constitu'irilor statale (p. 251-259) Adolf Ambuster des-

prinde clar o varietate terminologică politico- geografică şi etnică, care
de fapt o unitate de fond, toate denumirile fiind variante cu
deosebiri formale pentru desemnarea uneia şi aceleiaşi realităţi etnice.
Ultimul studiu aparţinind lui Vasile Drăguţ Creaţia artistică în epoca
întemeierilor de ţară (p. 261-324) evidenţiază faptul că numeroase creaţii
artistice reprezintă „un semn durabil al năzuinţei de afirmare nu numai
pe plan artistic ci şi pe plan politic şi social „al poporului român". Mediul
artistic românesc s-a înscris în noile coordonate ale istoriei sale, făcînd din
operele de artă un instrument menit să reunească idealurile sale de independenţă şi liberă dezvoltare.
Lista abrevierilor precum şi rezumatul în limba franceză încheie
această apariţie ce s-a impus ca o necesitate stringentă in istoriografia
exprimă

românească contemporană.
Competenţa autorilor, calitatea studiilor care o compun diversitatea
problemelor abordate constituie o garanţie pentru reuşita continuării investigării acestei probleme de importanţă majoră a istoriei noastre naţionale.
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GHEORGHE PLATON,
Geneza revoluţiei române de la 1848,
Editura Junimea Iaşi, 1980, 303 p.
SIMONA NICOARA

Marile evenimente cu consecinţe deosebite in sinul societăţii româau constituit întotdeauna obiectul atenţiei cercetărilor. Faptele istorice, mai ales cele de anvergură, îşi au rădăcinile în acumulările anterioare care crează premize necesare unui salt calitativ. Studierea, de
pildă a proceselor ce marchează trecerea societăţii româneşti spre epoca
modern ă, conduce istoricul la concluzii interesante cc relevă profunda
legătură şi continuitate între evenimentele ce au precedat revoluţia de
la 18-18. Este ceea ce a încercat şi a reuşit să facă profesorul ieşean
Gheorghe Platon în lucrarea sa Geneza revoluţiei române de la 1848.
Autorul mărturisC'Ştc că nu a intenţionat să realizeze o prezentare exhaustivă a vastei problematici ce concură la conturarea acestei perioade,
ci încearcă să dea o sinteză mai bogată decît îşi îngăduie tratatul de
istorie a României, asupra celor mai importante aspecte ale acestei perioade.
In cuvînt înainte (p. 5-11) istoricul îşi precizează dorinţa de a realiza o imagine c1t mai clară asupra fenomenelor caracteristice acestui
„prag de C'pocă", ofer ind posibilitatea unei înţelegeri mai depline a complexului proces de dezvoltare a societăţii româneşti.
Abandonînd o schemă tradiţională care trata în ordine cronologică
domeniile' economic, social, politic, cultural autorul adoptă o formulă originală in vederea înţelegerii interdependenţelor dintre fenomenele istorice ale epocii. Materialul este astfel structurat in trei mari capitole, ce
nu se echilibrează însă ca dimensiuni.
Primul capitol Condiţiile internaţionale care au influenţat viaţa internă şi statutul juridic al Principatelor (p. 12-32), reprezintă un tablou
al conjuncturii internaţionale din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea
şi începutul c0lui următor. Situaţia internaţională care generează statutul juridic al Principatelor, implicaţiile „problemei orientale", asupra situaţiei lor sint redactate sintetic cu o rC'marcabilă strădanie de a atinge
cele mai semnificative aspecte. Este vădită intenţia evidenţierii permanentelor legături dintre evenimentele politice în succesiunea lor şi implicaţiile acestora în geneza marii revoluţii de la 1848.
In cel de-al doilea capitol Condiţiile interne (p. 33-113) sint abordate în ci nci subcapitole o scrie de probleme legate de situaţia Prindneşti
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patelor a Transilvaniei şi a Dobrogei la sfîrşitul veacului al XVIII-lea
începutul celui de-al XIX-lea. Folosindu-se poate de mai multe amă
nunte dccît era necesar, istoricul insistă asupra trăsăturilor regimului
fanariot. Sînt prezentate sintetic în continuare, principalele aspecte legate de desfăşurarea revoluţiei de la 1821 şi de perioada ce a urmat
acestui eveniment p1nă la 1848.
Consideraţii pertinente cuprinde şi expunerea referitoare la lupta
socială şi naţională a românilor din Transilvania, precum şi cele referitoare la Dobrogea, ţinut al cărui destin a fost legat firesc de celelalte
provincii româneşti.
Transformările structurale din sinul societăţii româneşti (p. 114284) constituie partea cea mai cuprinzătoare a lucrării. După propria măr
turie autorul a pornit de la consideraţiile istoricului francez Jacques Godechot, cu privire la revoluţiile de la 1848 ca fenomen european. In viziunea acestuia revoluţiile de la 1848 din Europa sint precedate - in fiecare
ţară de alte trei revoluţii: demografică, agrară şi industrială însoţite de
cea de-a patra care le justifică şi le conferă conţinut „revoluţia" ideoşi

logică.

Deoarece ţările române se aflau în epoca respectivă integrate în concertul european, profesorul ieşean consideră că aceste fenomene europene
de esenţă revoluţionară şi-au pus amprenta in condiţii specifice, şi asupra
societăţii româneşti „transformînd-o pentru saltul de la 1848". Se precizează că intre „revoluţiile" amintite există o strînsă interdependenţă şi
că trebuie privite ca fenomene legate organic ce acţionează unitar în crearea profilului societăţii. „Revoluţia" demografică s-a săvirşit în limitele
impuse de condiţiile specifice din provinciile româneşti. Precizînd controversele privind evoluţia numerică a populaţiei, istoricul reuşeşte să justifice prin argumente semnificative sporul demografic precum şi fenomenul modificării substanţiale a structurjj populaţiei.
„Revoluţia agrară trebuie înţeleasă nu numai sub raport cantitativ
de creştere a producţiei ci şi prin modernizarea structurilor agrare, o
nouă definire a raporturilor sociale o reaşezare a normelor juridice etc.
Observaţiile sale se opresc îndeaproape asupra semnificaţiei sociale şi a
consecinţelor acesteia: formarea unei burghezii active, imburghezirea
unei părţi a boierimii, stratificarea în lumea satelor, apariţia unui contingent de muncitori salariaţi. „Revoluţia" agrară îşi găseşte expresia şi
în dezvoltarea pieţei interne, în acumularea de capital, în apariţia de
forţă de muncă marfă. Evidenţiind legătura dintre realităţile economice
şi sociale autorul insistă asupra puternicilor frămîntări sociale şi naţio
nale ce se constituie în precedente ale revoluţiei de la 1848.
Mult mai puţine argumente sînt aduse pentru a susţine şi explica
„revoluţia" industrială, termen mai puţin aplicabil condiţiilor şi realită
ţilor din provinciile româneşti. Afirmarea formelor capitaliste ca de pildă, cooperaţia capitalistă simplă, şi manufactura, se realizează lent, neuniform la noi, datorită condiţiilor interne şi externe nefavorabile, deşi
aceste tendinţe există generate de nevoie de înoire în raport cu cerinţele
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vieţii contemporane. Persistenţa trăsăturilor fundamentale ale modului
de producţie feudal, regimul capitulaţiilor, slaba capacitate de cumpărare
a maselor, predominarea capitalului comercial şi cămătesc sînt cauze ce
au frînat acest proces.
„Revoluţia" ideologică este un termen care-şi găseşte într-adevăr o
deplină accepţiune. Schiţînd latura politică a acestui fenomen, autorul
subliniază unitatea şi continuitatea mişcării politice româneşti desfă
şurate paralel cu întărirea conştiinţei naţionale şi cu formarea naţiunii
române.
!n analiza procesului de formare al naţiunii române - proces istoric specific începutului epocii moderne - sint realizate premizele, urmă
rindu-se conturarea trăsăturilor specifice ce definesc naţiunea română.
Concluziile din final vin să întregească imaginea epocii ce a precedat marele eveniment de la 1848 şi care a fost fără îndoială „creuzetul
în care s-au decantat toate obiectivele s-au definit toate direcţiile, s-au
precizat toate pornirile".
Rezumatul in limba franceză (p. 277-393) şi indicele de persoane şi
locuri fac din lucrare un util instrument de lucru la îndemîna specialiş
tilor români şi străini.
Prezentată în condiţii grafice excelente, lucrarea profesorului ieşean
prin originalitatea şi înalta ţinută ştiinţifică se înscrie în peisajul istoriografic românesc ca o contribuţie meritorie, caracteristică de altfel
şcolii istorice ie~ene.
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l\fiRCEA TOCA,
decenii de artă plastică militantă,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981
ALMASI TIBOR

Istoric de artă erudit, critic, creator al unor valoroase lucrări inspirate de studiul trecutului şi prezentului plasticii româneşti şi universale,
cercetătorul clujean Mir.cea Ţoca, pune la îndemîna cititorilor un nou
volum, care, după cum mărturiseşte autorul în cuvîntul de introducere,
este „închinat aniversării a şaizeci de ani de la crearea Partidului Comunist Român" , şi cuprinde un mănunchi de studii şi eseuri, rezultate ale
cercetărilor unui deceniu.
In studiul introductiv: „Tradiţii militante ale artei plastice româneşti", Mircea Ţoca schiţează o privire panoramică asupra evoluţiei şi
dezvoltării ascendente a artei, pusă în splujba realizării marilor deziderate istorice ale patriei (Unirea Principatelor, războiul de independenţă,
Unirea Transilvaniei cu România etc.), prin opere de mare forţă mobilizatoare, ale unor artişti cum au fost: Gheorghe Tăttărescu, Theodor Aman,
David Rosenthal şi alţii, precum şi a luptei împotriva nedreptăţilor sociale-naţionale, prezentă în opera lui Octav Băncilă, Vida Gheza, Ion Jalea,
Romul Ladea.
Pr ezentarea artei Clujului - despre care Mircea Ţoca a publicat
pînă in prezent numeroase lucrări, articole-, care ocupă o mare parte a
studiilor, eseurilor cuprinse în volum, sînt deslinale analizei vieţii şi operei pictorilor, sculptorilor din oraş: Aurel Ciupe, Anastase Demian, Ion
Vlasiu, Romul Ladea.
1n contextul epocii, o parte interesantă a volumului, o reprezintă paginile ce înfăţişează sintetic, personalitatea şi etapele evolutive, socialartistice a pictorul ui - desemnînd locul lui în cadrul artei naţionale - ,
născut în judeţul nostr u, Aurel Popp, personalitate remarcată a picturii
militante româneşti, autor a numeroase lucrări biciuitoare a orînduirii capitaliste.
Cunoscător aprofundat al activităţii sculptorului orădean Iosif Fekete - despre care Mircea Ţoca publică monografia apărută la Editura
Meridiane, în anul 1970 - , în cadrul cărţii recente, autorul pune în discuţie, problematica „paternităţii Monumentului Aviatorilor" din Bucureşti, formulind o constatare ce duce la încheierea discuţiilor subiectului
amintit.
44 - Studii

şi comunicări,

V-VI.
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Incursiunea făcută în arta plastică militantă românească de Mircea
se încheagă prin capitolele cărţii, într-o frescă care are darul de a
contribui la cunoaşterea luptei duse decenii de-a rîndul, prin mijloace
proprii, de slujitorii poporului şi culturii naţionale.
In aceste ultime rînduri, ţinem neapărat să evidenţiem stilul elevat,
captivant şi pasionat - adecvat subiectului -, larga bogăţie informaţională şi descriptivă, cu car e Mircea Ţoca tratează fiecare eveniment,
temă aleasă, valori ce ridică rangul volumului prezentat, la valoar ea misiunii încredinţate de autor.
Ţoca,
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VIORICA GUY MARICA
Pictura germană în tre gotic şi renaştere,
col. „Curente şi sinteze",
Ed. Meridiane, Bucureş ti, 1981
CORNEL CRACIUN

Rod al unor îndelungate şi atente cercetări intreprinse de-a lungul
anilor de autoare, lucrarea dC' faţă, la care s-a meditat în perspectiva unei
apropieri de spiritualitate germană apare ca un ghid la fel de util specialiştilor cit şi publicului iubitor de artă. Situată la nivelul eseului de
largă respiraţie, lucr ar ea caută să restabilească şi să restituie adevărul
secolelor XIV-XVI, secole în care arta germană prin reprezentanţii ei
de frunte s-a încadr at ferm în concertul plastic european. Epoca studiată,
cea a declinului Evului Mediu determinat de convulsiunile Reformei şi
ale umanismului Renaşterii, reprezintă o punte de legătură între contraste: teologie, feudalism - apariţia burgheziei, temperamentul artistului germ. Obstacolele ridicate în calea afirmării picturii germane: supremaţia Italiei, dispreţul pentru ,g otic şi ascendentul neerlandez, impun
pe lingă o suită de paralelisme inventive şi împrumuturi din arta ţărilor
învecinate.
Odată depăşită etapa goticului internaţional (1390- l 420), germanii
prin Konrad Wilz şi ~i ales Schongauer vor alege drumul naturii, evitînd manierismul anacronic şi stern: metoda perspectiv i că adoptată tardiv faţă de italieni şi neerlandezi în construcţia altarelor poliptice va
cunoaşte în interpretarea germană o tendintă de înlocuire a opticii frontale cu devierea pe diagonală a planurilor. Spre deosebire de italieni, germanii al căror temperament înclină spre expresionfam, caută nu eternitatea în artă ci pulsul perpetuu al dramei existenţiale a omului. Vizualizarea portretistică psihologică îşi găseşte un receptacol afirmat în lumea
germană, fapt ce îndreptăţeşte pe autoare să-i atribuie primatul în domeniu. Interesantă pentru discursul metodic este analiza fizionomiei germanului care se face pe linii viguroase, (p. 52). Apropiindu-se de natură, germanul dotat cu temperamentul patetic, uşor oscilant între extrem cu un cul t pentru asimetrii şi tumult se preocupă de reliefarea
„urîtului" spre deosebire de italieni care pe filiera elină caută să-l eludeze
programatic într-o lume bulversată de evenimente social-po1itice a căror
ultimă raţiune scapă de cele mai multe ori capacităţii de înţelegere a
omului de rînd, artistul folosind satira, arată originile ră ului social de pe
poziţiile moralei colective. Astfel nu va mira pe nimeni că paroxismul
satiric corespunde perioadei de vîrf a tulburărilor sociale (primul sfer t
al sec. XVI).
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Conştiinţa propriei instabilităţi e o constantă a spiritualităţii germane de-a lungul celor 2 secole studiate, conchide pe bună dreptate autoarea lucrării în capitolul 5: „Sentimentul fatalităţii". Pentru a se întregii viziunea de ansamblu se face un scurt, dar pertinent, istoric al reprezentării Morţii ca subiect în iconografia medievală. Pornind de la afirmarea accepţiunii morţii în cele 2 epoci distincte între care evoluează
lucrarea (gotic: moartea ca pedeapsă, Renaştere: fenomen biologic), Viorica Guy Merica f'valuează tematica: Dansul macabru; Seducătorul ispitind; Fecioarele n0bune; Triumful morţii; Femeia şi moartea; Cuplul şi
moartea; Portrete şi naturi moarte în care figurează craniu (Vanitas).
Durer ca prim 0x0get de artă în plastica germană, datorită influenţei categorice a Italici se apropie de modul de reprezentare figurativ
peninsular. De la distorsiunile mereu prezente în abrevierea corpului
uman se tinde firesc spre frumuseţe, spre echilibru. De la modelul geometric (caum) Durer evoluează începînd din 1506 la modelul aritmetic
(figura) în context tridimensional, un anticanm diferit însă de cel practicat de confratele său Lucas Cranach cel Bătrîn care ig11ora maniera
antică.

Interesant de

urmărit

este procesul de

avangardă

al picturii germane.

Am amintit deja primatul în portretul psihologic. Diirer în voiajul de

întoarcere din Italia (1495) încearcă să redea lumina zenitală în peisajele
sale. Mathias Grlinewald revoluţionează pictura folosind tonurile primare
şi jocul complementarelor. Mai mult decît atit descoperă intuitiv legea
contrastului simultan folosind virtuţiile modelatoare ale lumii în redarea clar obscurului înainte de Correggio în realizarea „Altarului de la
Ierusalim" (1512-15) Tot Griinewald precede în viziunea şi în sentimentul expresionismului care nu întimplător va face epocă tot în Germania ascensiunii militarismului.
Odntă cu sdlder0a influc>nţ0i Bisericii şi a!rimarea burgheziei in secolul XV, laicizarea tematicii se impune prin accentul pe aspectul prezentului ca timp istorir. Dacă în lumea italiană încă se mai perpetuează
vizualizarea aristocratului. în Germania pornită pe drumul emancipării,
figura negustorului şi a bancherului va domina. Tipologia femenină se
diferenţiază nu atît la nivel structural cit la cel ambiental (se poate \lŞor
urmării evoluţia modei!). In privinţa reprezentării, umane se trece de la
tipul somatic zvelt (cm·aler) la cel robust, gigant (burghez).
Extrrm de int<>resant şi direct legat de istoria artei 1n Transilvania
<>ste ultimul capitol al lucrării „Iradieri şi confluenţe". Autoarea stabileşte cu exemple concrete influenţa germană la Toma din Cluj (prima
jumătate a secolului XV). După jumătatea secolului XV influenţa zonelor din sndul Germaniei, cu preponderentă, se face simţită prin stabilirea
sau trecerea artiştilor germani în această zonă de interferenţă cu lumea
bizantină rare era Transilvania. Aşa se explică şi influenţa lui Diirer
prin afluc>nţa de stampe germane.
Lucrarea este structurată pe 11 capitole introduse de un avertisment
şi concluzionate de o postfaţă. Suita de eseuri, capitolele sint legate in-
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disolubil între ele, reuşind să redea o imagine de ansamblu veridică a
fenomenului plastic german între Gotic şi Renaştere. De remarcat în
capitolul 3: „Normele umanului" referirile pertinente la problematizarea
estetică realistă, din care creaţia liberă de canoane va ieşi învingătoare.
Pe aceeaşi linie, explicaţiile car acteriologice oferite în capHolul „Cristalizarea satirică" şi micul dicţionar de demonologie din „Capcanele imaginarului" sondează un univers complex şi contradictoriu restituindu-ne
imaginea saltului fantastic de la tema ancestrală (Gotic) la încrederea în
forţele omului (Renaştere).
Bazată pe exemple numeroase a căror analiză subtilă şi concretă (a
se urmări seria de schiţe din capitolul „Expansiunea perspectivică" mai
ales) ne conduce la înţelegerea superioară completă a picturii germane
de-a lungul celor 2 secole urmărite, a rezolvărilor pe care le-au oferit artiştii diverselor probleme cu care am fost confruntaţi (vizualizare, perspectivă, dimensionare, etc.). Stilul lucrării alert direct şi concret, lipsit
de încifraţii inutile într-o operă de ţinută ne permite să urmărim îndeaproape avatarurile unei lumi in schimbare. „Pictura germană între Gotic
şi Renaştere" a Vioricăi Guy Marica prin suma de calităţi incorporate,
prin sinceritatea mesajului estetic ce foloseşte cu succes metoda comparatistă, se înscrie ca o creaţie de referinţă a exegezei de artă românească.
Operă de aleasă ţinută ştiinţifică, lucrarea reface viabil excursul (într-un
moment de criză a conştiinţei europene) picturii germane cu implicaţiile
ei asupra dezvoltării fenomenului artistic în general, cit şi referitor la
Transilvania în particular.
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PRESCURTARI BIBLIOGRAFICE
ABREVIATIONS BIBLIOGRAPffiQUES

= Anuarul

Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru Transilvania. Cluj, I (1926-28), li (1929), III (1930-31), IV (1932-38).
ActaArchCarp == Acta Archaeologica Carpathica. Krakow, I (1958) şi urm.
== Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca, I (1964) şi urm.
ActaMN
Acta Musei Porolissensis, Zalău, I (1977), şi urm.
ActaMP
.AISC
::::: Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj, I (1928)-V (1949).
AKOG
Archiv fiir Kunde Osterreichischen Geschlchtsquellen. Wien,
(1848-50) şi urm.
Aluta
Aluta. Muzeul Regional Sfîntul Gheorghe. Sfintul Gheorghe, I
(1968) şi urm.
AMET
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Cluj-Napoca,
I (1966) şi urm.
Apulum
Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia. Alba Iulia,
I (1939-1942), II (1943-1945), III (1947-49), IV (:::Studii şi comunicări, Acta Musei Regionalis Apulensis, 1961), V (1965) şi
urm.
Archtrt
.1\rchaeologiai :€rtesito. Budapest, I (1869) şi urm.
AVSL
Archlv des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeslrunde. Hermannstadt (Sibiu), I (1845) şi urm.
Banatica
= Banatica. Muzeul judeţean de Istorie Reşiţa. Reşiţa, I (1971)
ş! urm.
BSNR
= Buletinul Societăţii Numismatice Române. Bucw·eşti, I (1904)
şi urm.
Crisia
= Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor Oradea. Oradea, I (1971) şi w·m.
Dacia
= Dacia. Rccherches et decouvcrtes archeologiqucs en Roumanie
Bucureşti, I (1924) XII (1948); N. S. Revue d'archeologie et
d'histoire ancienne. Bucureşti, I (1957) şl urm.
EDR
Ephemeris Dacoromana. Anuario delle Scuola romena di Roma.
Roma - Bucureşti, I (1923) şi urm.
FolArch
= Folia Archaeologica. Budapest, I (1939) şi urm.
!!istorica
Historica. Centrul de istorie, filologie şi etnografie din Craiova.
Bucureşti, I (1970) şi urm.
Marmaţia
Marmaţla. Muzeul judeţean Maramureş. Baia Mare, 1 (1969)
şl urm.
Materiale
Materiale şi cercetări archeologlce. Bucureşti, I (1953) şi urm.
NumKozl
Numiszmatikai Kozlony. Budapest, I (1902) şi urm.
OmD
= Omagiu Iul Constantin Daicoviciu cu prilejul lmplinirii a 60 de
ani. Bucureşti, 1960.
Pontica
Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie. Muzeul de Arheologic şi Istoric Naţională Constanţa. Constanţa, I (1968) şi urm.
ACfiflT

=
=
=
=
=

=

=

=
=
=
=

=
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M. Roska,
Repertortum
Sargetia
SC!V
SCIVA
SCSCluj
SCN
StComSibtu
SatuMare
StCom
Studia
Tibiscus
Ziridava

=Mărton

Roska, Erdely regeszeti repert6riuma - Thcsaurus antiquitatum Transilvanicarum, I, Cluj, 1942.
= Sargetia. Buletinul Muzeului Regional Hunedoara. Deva, I (1937)
şi urm.
- Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti, I (1950)-24 (1973).
Vezi şi SCIV A
= Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. Bucureşti, 25
(1974) şi urm. Continuă publicaţia SCIV.
Studii şi cercetări ştiinţifice. Cluj, I (1950) şi urm.
Studii şi cercetări de numismatică. Bucureşti, I (1957) şi urm.
= Studii şi comunicări. Muzeul Brukental Sibiu. Sibiu, I (1956)
şi urm.
Satu Mare - Studii şi comunicări. Muzeul judeţean Satu Mare:
Oradea, I (1969) şi urm.
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Cluj, I (1956) şi w·m.
Tibiscus. Muzeul Banatului Timişoara. Timişoara, I (1971) şi urm.
= Ziridava, Studii şi cercetări, Muzeul Regional Arad, Arad, I
(1967) şi urm.

=

=

Tiparul executat sub comanda nr. 473/83,
la Intreprinderea Poligrafică „Crişana", Oradea, str. Moscovei nr. 5
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Pl. XVII. - Sanl<>lilu „Livadă"; 1 - planul
dintr-un singur fir (după 'l'. nadcr); 3-5 mîntul nr. 2.

săpăturii;

2 - Fibulă cu scut
mormîntul nr. 1; 6 - mor
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Pl. XX. '1 - Hartă de ră<.pinclire a dc'><'operirilor de tip Găva-Holihrady
din zona Careiului; 2 - prnlillll gropii nr. 1/1981 - Car~i (Bobald \"I).
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Gh. LAZIN

Pl. XXI.

Ceramică găsită

la Berea, punctul „La Sori"

(după
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VI. Zirra)

Gh. LAZJN
' 1, I
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3crn

PI. XXI I. Ceramică de la Derea „La Socik (după VI. Zirra).
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T"I. XXlII. Ceram i că dacică din aşezarea de la Ciumeşli
(după 1. H. Cri~an).
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Pl. XXIV. Străchini lucrate cu mina din aşezarea de la Ciumeşti
(după I. H. Crilian)
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PI. XXV. Tabel p ri vind cr onologia desC'operirilor dac ice din sec. III i.e.n.-1 e.n.
din ji.:de\ul Satu Mare.
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Fragmente 1..eramice din l'poca brom.ului;
Fragment de vas din sec. Vil-VIII.

PI. XXVI. l-5 -

6 -
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PI. XX V11. 7-8 -

Ceramică romană.
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Gh. LAZIN

„0 1Plan'ia
.... XXVIII. Castroane ornamentale cu motive ştampilate: l L

'I

'j

2-

Culciu Marc.
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Ghenctea;

G h. LJ\ZIN

Planşa

XXIX. Decorul

desfăşurat

al vasului descoperit la Culciu Mare.
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P lan1ia XXX . C"ulciu Marc -

f rngmcnle de
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s trach ină.
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Plansa XXXI. Ceramicu

descoperită

la L1uuri (l )

şi

Cukiu Mare (2).
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Planşa

XXXI I/1-3 -

Fragmentu ceramice din
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3
cercetările

de la Culciu Mare.

Gh.

LAZI ~

Planşa XXXI!I. Ceramică de la Cukiu Mare (1); Satu Mare (:J); Vasbol din mor-

mintul descoperit la

Dindeşti

(2).
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XXXIV. Castroane din dC's<·opcrir<'a de la Ghenclca (1- 2); Fragmente
ramicc - Satu Mar.:! „Pădurea Noroieni~ (3-4).
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XXXV.
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Ceramică şlampilatll

-

Satu Mare

„Pădurea
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Noroieni'-.
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Ceramică !itampilată
„Pădurea Noroi cni~ (1); Salu Mare

Plan!ia XXXVI.

din cercetăr il e de la: Salu Mare
„Cuploare·· (2, -1); Săcăşeni (3).
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Plan'la XXXVII. Fragment de strachină de la Lazuri (1); Fragment de castron de
culoare cărămi/ic descoperit la Satu Mare „Pădurea Noroieni'· (2).
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PI. XL - Bobald I - Livada: 1 - piatră penlru şlefuit; 2-5 fragmente ceramice
neolitice (nivelul V); 10-14 V"ase din Cultura Otomani c (nivelele IV-m).
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Pl. XLI -

Bobald I -

Livada; 1- 19 Vase din Cultura
(nivelele II-I).
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Otomani

II-III

I. NEMETI
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P I. XLll -

Bobald I -

Livada; 1-12 -
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Ustensile.

t. NEMETI

Î

I

O...!d ~
CAREI OOBALO LIVADI\)

5

11
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~- -~
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PI. XLI li - Bobald I - LiYada; 1-<I - greutăţi din Iul; 5 - roală de <'ăruţă mi6-7 - pandantive din gheare de animale şi colţ de mistreţ; Bobald III 8-10 - fragmente ceramice clin Cultura Tisa 111 - Tiszapolgâr; 11-13 (Kozard
- Vll) fragmente cenlmice <.i o fusaio lă din epoca feudalismului timpuriu.
niatură ;
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Pl. XLlV -

Ilobald I -

Livada: 1-1 -
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A ('c de păr.

I. Nt METI

....

2.

'
4

PI. XL\' -

Robald I -

Livada; 1-3 - Ace de păr; 4
5 - salbă din mărgele de sticlă.

na<.ture
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plan de
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2 -

profilul

sec ţiunii

A

I. NEMETI

Q)

6
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_
PI. XLVll -

Bohald IV; 1-:! lon1in\a nr

I; :l-lU -

__ _J
chil'cl<• gasilc in
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locuin\ă .

L N'tMETI

,

__·

tlllll!
13

PL XLVIII - Bobald IV; 1-8 - fragmente ceramice Lalene; 9-10 (Kozard VII) fragmente ceramice neolitice; 11 - Carei - Xlll - daltă de piatră; 12-l:l - Carei XII - fragmente ceramice din epoca Latene.
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3
5

7

6

PI. X LI X - Carei X: 1 - topor de piatră; 2-5 - Carei VIII - fragmente ceramice
şi unelte neolitice; 6 Căplen i IX aşezarea fortilicată din Cultura Otomani 1
(după T. Bader); 7 fragment ceramic din Cultura Otomani I.
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Otomani J; Ca-

fragmente ceramice din sec. 11-IV <' n . Carei \': 9-11 mente ceramice din 'K'<'. 11-1\'.
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Pl. Lll -

IURAŞCIUC

Certificat de atestare in meseria de sticlar bilingv din anul 1883.
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I.

PI. LIII -

Carte de

mum·ă

IURAŞCIUC

clin anul 189:! apar\inînd unui sticlar.
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PI. LIV -

Cuptor c u f oc direct : a) g ura de alimentare cu materie
şi de scoatere a sticlei în stare topilă; b) creuzc lă .
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µrimă

Q

c("')

I.

IURAŞCJUC

e
d
Pl. LV - Cuptor cu lemn gazat (sec~iune transversal ă ş i or izonta l ă):
a) gura de alimentare !li de scoatere a materialulu i în stare topită; b) creuzetă);
c] gură de foc; d) canale pentru lemn gazat; e) canal de oxigenare a lemn ului gazat; r) c·anal de evacuare (horn).
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I

Planşa

LVI. Inscmnar<.>a de pc 't•rso-ul lucrării.

.,

Planşa

LVll.

Schiţă

„Car ct: boi".
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A. SZILAGYI

Planşa

LVIII.

Schi~ă

„Cap de miel".
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;\I. RA DU

Plan)a Ll X. Hestaurnrea ll11l'l arnw t.urce-iti din SC<'. al XV I r-Iea.
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1\f. RADU

Planşa

LX. Restaurarea unei arme

lurceşti
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din sec. al XVII-iea.

J\I. RADU

Planşa

LXI. Restaurarea unei arme

turceşti

din sec. al XVII-lca.
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l\1. RADL'

"''''

Plarn1a LXll. Restaura1·N1 u1wi arme turcc')li clin sec. al XV ll - lt•<i.
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l:' lan,,.a LXlll. Rl'~l<Jlll'<ll'l'Cl

lllll'i UJ'llll' tllJ('l'iti

di11

:-.t'l'.
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1\1. RAD U

Planşa

LXIV. Restaurarea unei arme turcc!jti din sec. al XVII-lea.
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1\1.RAD U

Planşa

LXV. Hestaurarea unei arnw turct•5ti din
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'>C'C.

al XVIT-Jca.

.\I. RAD U

a 511•

Planşa LXVI.

K.estauran•a unei arme turct";oli din set» al XVI L-lt•a.
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M. RAD U

Planşa

LXVII. Rastaurarca w1ci arme

turceşti

din sec. al XV (I-lea.
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M. RADU

Planşa

LXVIII. Restaurarea unei arme

turceşti

din sec. al XVII-lea
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Fazele ' 'fle asamblare a pastilelor decorative/

z·fomm. ft jeC!foN1l!ă
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Planşa

LXIX
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Fazele de asamblare a pastilelor decorative

'.

,,
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l\l. RADU
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Planşa

LXXII. Certificat de înscriere, a lui George Filip, la
a rte decorative din Paris.
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