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ARHEOLOGIE
PROBLEME NOI lN INTERPRETAREA
GRAVETIANULUI ORIENTAL
DE PE TERITORIUL ROMANIEI
MARIA BITIRI

Valorificarea materialelor descoperite în aşezarea paleolitică de Ia
Ude!?ti-Suceava, a prilejuit identificarea unei piese de tip „point â cran"
in cadrul unui complex gravetian şi introducerea în discuţie a problemei
infJuenţclor răsăritene de tip Kostenki-Avdccvo, pc teritoriul României
(Maria Bitiri, 1981).
Urmărind problema în continuare am constatat existenţa unor astfel
de piese şi în alte staţiun i pulcolitice, care permit delimitarea unor anume
grupe cu implicaţii în discuţia privind diver~tatea industriilor gravetiene
şi direcţia lor de mişcare. Constatăm astfel că primele piese de acest tip
au apărut în S. E. Bazinului Transilvaniei, în Ţara Bîrsei, într-o aşezare
descoperită şi cercetată de J. Teulsc.:h încă în anu 1910-1911, la Sita Buzăului, pc malul drept al pîriului Cxemenca, în mediul unei culturi cu afinităţi pentru staţiunile paleolitice din Bazinul Vienei (J. Teutsch, 1914).
Piesele în discuţie au fost sesizate şi puse în valoare de către cunoscutul paleolitician francez, JT. Brcuil, într-un comentariu asupra descoperirilor paleolitice din Transilvania, întocmit Jn urma unei vfaitc în România
(IT. Breuil, 1925).
Ulterior piese de acest gen au mai apărut în zona estcarpatică a Romliniei, pe Valea Bistriţei, la Buda (V. Căpitanu, 1067) Dofu Mic şi Bistricioara (C. S. NicoJaescu-Plopşor, i\l. Păunescu, FI. Mogoşanu, 1966), apoi
la Udcşti M. Bitiri, 1!)81).

Ţara

Bîrsei

Intre microdepresiunilc intnimontane ce străjuiesc Podişul Transilvaniei în partea de est:, cea cunosc ută sub denumireo de Ţara Dirsei a făcut
obiectul cercetărilor paleolitice sistematice mai vechi şi mai noi, scoţîn
du-se la iveală materiale deosebit de interesante atît în staţiuni deschise
cit şi în peşteri.
Motivul primelor cercetări l-a constituit toponimia locală, care indica
în limitele comunei Buzăul Ardelean (astăzi Sita Buzăului), denumi'ri de
Cremenea (sat) şi Valea Cremenii (pirîu). în anul 1910, verificînd semnifi-
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caţia acestor denumiri, J. Teutsch a descoperit dcpozi.lc naturale d e silex
(cremene) şi mai multe piese cioplite din astfel de rocă în abruptul unei
surpături de pc malul drept al pîrîului Cremenea la poalele Dealului
Negru.
De la început a bănuit existenţa unei aşezări paleolitice şi spre a se
verifica a prezentat materialele unor specialişti (M. M. Itoerncs, J. Szombalhy şi Rutot) care le-au atribuit aurignacianului.
In anul 1011, J. Teutsch a întreprins ample săpături, prilej cu care a
strîns peste 20 OOO de piese.
Ulterior întreaga colecţie a fost examinată de R. R. Schmidt, apoi de
H. Breuil, fapt cc a dus la recunoaş terea valorii deoscbilc a materialelor
şi la realizarea unui studiu competent prin care aşezarea de la Sila Duzăului a devenit un punct de referinţă p<!utru paleoliticul din zona intracarpatică.

Aşadar, aşe7.area s-a aflat într-o zonă bogată în depozite naturale de
silex de bună calitate, pe un mic platou al Dealului N'Pgru, cc se ridica cu
15 m deasupra confluenţei pîrîului Rău cu Cremenea, afluent al Buzăului.
Stratul de cultură a fost identificat într-un lemn cenuşiu la 1,61,8 m adîncime, sub un depozit masiv de pantă.
Două vetre de foc organizate pe lespezi de piatră, o mare cantitate de
spărturi ş i deşeuri de cioplire şi circa o sută unelte finite, cioplite din silex negru-cenuşiu local, formează întreaga documentaţie arheologică.
Nu s-au făcut stafo;tici ş i nu .se cunoaşte cu precizie numărul fiecărei
categorii de unelte, iar în prezent colecţia este împrăştiată în diverse muzee şi pc alocuri amestecat ă cu materiale provenite din cercetările ulterioare întreprinse în zonă de către M. Roska. Beneficiem în schimb de un
studiu competent întocmit sub directa îndrumare a lui R. R. Schmidt,
după cum şi d e observaţiile ulterioare ale lui H. I3rcuil, fapt ce ne dă garanţia că s-au sesizat toate elementele caracteristice acestui complex.
Reiese astfel că sîntem în faţa unei industrii cu numeroase nuclee şi
lame, adesea masive şi, o gamă variată de unelte pc lame diverse.
Intre lamele retuşate atrag atenţia în primul rînd cele cu scobituri
laterale (s imple, opuse largi de tip „etranglec" şi multiple), unele găsin
du-şi analogii în aurignacianul din Banat (FL Mogo~~mu, 1978) şi mai rar
în cel din Ţara Oaşului (M. Bitiri, 1972).
Dintre acestea H. Breuil a detaşat două lame cu scobituri unilaterale
plasate către baza pieselor pe care le-a consjderat a fi comparabile cu cele
mai arhaice piese de tip „point a cran(( de la Willendorf („ ... la coche,
unilaterale, est placce vers la hasc d'une lame, a la maniere du cran des
pointcs a cran Ies plus frustes de Willendorf (Autrich c); e lles pcuvcnt en
etre des precurseurs". H. Breuil, 1925, p. 204). Alte lame retuşate sînt cele
cu vîrful ascuţit (appointees) şi cele microliLice de tip „â dos rabattu" cu
baza retuşată şi vîrful ascuţit, care sînt mai puţin numeroase, dar care
constituie un clement mai tîrziu ce anunţă deja gravetianul propriu-zis.
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Dar cea mai numeroasă şi diversă categorie de unelte o constituie burinele, situaţie de excepţie pen tru culturile paleoliticului superior de pe
teritoriul Români ei. Se remarcă raritatea formelor specifice aurignacianului mijlociu, burinul de tip „busque" fiind rcprC'zentat doar prin două
exemplare tipice, după cum r emarca H. Breuil. O frecvenţă mai mare întrunesc burinele „bec de flutc" şi cele pc colţ de lamă frîntă, toate domjnate însă de tipul realizat pc colţ de lamă trunchiată. Ultimul tip de burin, alături de străpw1gătoare (per<,:oirs) asigură complexului un aspect
gravcfian bine format al culturii. Aceste tipu1·i de unelte mai apar pe teritoriul României doar în zona estcarpatică, cu o frecvenţă mai marc la
Lespezi, Dofu lVlic şi Udeşti, într-o etapă superioară de dezvoltare a gravetianului.
Gratoarele sînt puţin numeroase şi între acestea două exemplare sînt
cioplite pc lame lungi cu laturile retuşate, iar altele pe aşchii late sau pe
lame scurte. Două exemplare sînt cioplite pe aşchii groase şi prezintă tipul
„museau" şi „nucleiform". Un exemplar este ele tip „carene", singurul
tipic pentru aurignacianu1 mijlociu, dar care alături de alte şapte piese
cu o patină mai puternică formează w1 grup restrîns de piese separate ele
H. Breuil şi apreciate ca ceva mai timpurii.
1n ansamblu însă sîntem în faţa unei industrii dezvoltate, apreciată de
H. Breuil ca avînd unele tendinţe către aw-ignacianul superior (gravetian
oriental), foarte nete prin burine, mai puţin definite, dar apreciabile, prin
apariţia pieselor de tip „point â cran" („avec quelques tendences a l'Aurignacien superieur, trcs nettes pur les burins, moins dcfinies, mais apprcciables, par rapparition de la pointe a cran, et le caracter parcimonieu.x:
des retouehes lateralc.'S des James"). H. Breuil, 1925, p. 206.
Cercetări mai recente întreprinse la Cremenea, în· aşezarea „Malul
Dinu Dttzea" descoperită de M. Hoska în apropierea primei aşezări, au dus
la preci7.area poziţiei stratului de cultură. Acesta este situat în partea superioară a depozitului ce caracterizează Complexul interstadial Ohaba
(W2/ W3), osdlaţ, ia Herculane I, cu care poate fi om ologată şi poziţia complexului litic descoperit de J. Teutsch în prima aşezare de la Cremenea.
În plus, ultimele cercetări au prilejui t descoperirea unui nivel gravetian, într-un depozit de la sfîrşilul tardiglaciarului - faza pinului (M. Cârciumaru, 1980, p. 174-183).
între materialele descoperite la Malul Dtnu Duzea sînt foarte puţine
piese tipice iar între ele nu s-au mai identificat piese de tip „point a cran".
O astfel ele piesă a mai apărut în zonă doar în aşezarea de 1a CostandaLădăuţl (10 km nord-est de Cremenea), descoperită la nivelul unui dcpozi t tardiglaciar. Materialele tipice au un pronunţat fond gravetian, constînd din pi ese a dos, lame retuşate, gratoare, între care unul ele tip „bec"
şi un trapez, pe baza căruia complexul a fost atribuit tardenoazia nului
(Al. Păunescu, 1966, p. 324).
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Zona

estcarpatică

La est de Carpaţi, piesele de tip „point a cran" apar izolat în Bazinul
unele aşczăd de pe tct'asele Bis triţei -D uda, Bofu Mic, şi nisîntr-un singur caz în zona de podiş - Ude.'?ti-Succava, în
complexe gravelicne de origine răsăriteană de tip Kostenki-A vdeevo sau
Molodova.
Primul element ce pledează în acest sens este materia primă, care constă în principal din silex albastru patinat în alb, de bună calitate, aflat în
depozite naturale pe Prut, pc Nistru, pe Oskol şi folosit intens, alături de
rocile locale în toate aşe:cărilc gravetiene din Cîmpia răsăriteană (P. I. Doriskovski, 1961; J. K. Kozlowski, 1973).
Piesele de tip „point â cran" apar în complexe de vîrstc diferite. Mai
timpurii sînt cele descoperite Ja Buda în primul strat de cultură (V. Că
pitanu, 1967), strat ce a fost omologat cu depozitul Complexului interstadial Ohaba din Bazinul Ceahlău (M. Cârciumaru, J980, p. 170-173).
Stratul de cultură prezintă deosebit interes prin bogăţia resturilor
faunistice, în care predomină Bos primigenius şi Rangifer sp.
Materialul litic constă din numeroase lame şi unelte pe lame, între
care se remarcă exemplarele zvelte, cu laturile retuşate oblic. Alte categorii de unelte vizează lamele cu scobituri laterale (points â cran), stră
pungătoarele, lamele trunchiate de diverse tipuri, lamele şi vîrfurile â
dos, gratoarele - adesea cioplite pe lame retu şate, burinelc - diedre şi pe
colţ de lamă frfntă sau trunchiată, clemente comparabile cu cele din etapa
a treia a culturii Molodow.1 (G. P. Grigoriev, 1970, p. 44).
între tipurile de unelte se remarcă predominarea gi·atoarelor asupra
burinclor şi tot ca o trăsătură specifică acestei aşe.:ări este asocierea uneltelor cu caracter tehnico-tipologice mai vechi, aurignacoide (lame zvelte
retuşate oblic şi gratoare pe astfel de lame) cu altele mai noi, gravetoide
(lamele şi vîrfuri â dos), situaţie comparabilă cu cca de la Cremenea Sita Duzăului.
Celelalte piese de tip, ,point â cran" au apărut în complexe graveliene
tirzii, situate în depozite tardiglaciarc. Pc Valea Bistriţei, la Districioara
- Lutăr:ie şi Bofu Mic în Bazinul Ceahlău (C. S. Nicolăescu-Plopşor,
AL Păunescu, Fl. Mogoşanu, 1966) apar în cadrul unor complexe situate în
nivelurile superioare ale unor aşezări cu mai multe straturi de cultură
(VI şi respectiv II), lipsite de faună.
Inventarul litic, mai irnmeros şi mai cxpresJv la Bofu Mic şi mai să
rac la Bistricioara-Lutărie, constă din lame simple şi lame retuşate oblic,
lame cu scobituri laterale şi denticulate, trunchiate, izolat point ă cran în
forme mai mult atipice, lamele şi vîrfuri ă dos, numeroase gratoare pc
lame şi aşchii scurte şi burine-diedre şi de unghi pe lame trunchiate. Sînt
de remarcat dimensiunile reduse ale inventarului litic în rapor t cu cel de
la Buda, după cum şi forma străpungătoarelor (per<;oirs) de la Bofu Mic,
Ceahlău, în
ţricioara şi
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cioplite pe lame lungi, retuşate abrupt bilateral şi puse de Fl. Mogoşanu
pe seama influenţP.lor magdaleniene (FI. Mogoşanu, 1960).
Aşezarea de la Udeşti-Suceava (M. Ditiri, 1981) se află într-o zonă
colinară de podiş, are un singur strat de cultură parţial distrus de eroziune. Documentaţia arheologică constă din piese litice în exclusivitate.
Cele mai importante tipuri de unelte vizează gratoarele, burinele,
uneltele combinate, străpungătoarele şi piesele a dos.
l\lte tipuri de unelte, deosebit ele interesante, sînt mai puţin numeroase, sau sînt unicate: lame cu scobituri laterale, point a cran, lame trunchiate, lame cu virful ascuţit (appointces) piese ccaillee, vîrfuri cu baza
rotunjită, etc. Forma lor perfectă indică realizarea unor scrii de astfel de
p iese şi probabil că numai distrugerea aşezării şi pierderea w1ei importante părţi a materialului justifică numărul lor redus.
Gratoarele sînt cele mai numeroase şi reprezintă 27,210; 0 din piesc12
tipice. Cele mai multe sînt simple, cioplite pe lame subţiri şi scurte, adesea ca laturile retuşate mărunt. Cîteva exemplare sînt cioplite pc aşchii.
Bw·incle, cioplite pe famc lungi şi subţiri, sînt mai puţin numeroase
(15,520/o), dar cu forme diverse sau aflate în asociere cu alte tipuri (gratoar, străpungător) . Aproape jumătate din totalul celor descoperite (24 din
53) sînt burine pe colţ de lamă trunchiată, în r est sînt diedre, de colţ de
lamă frîniă, etc.
Lamele şi aşchiile retuşa te sînt numeroase, dar majoritatea în stare
fragmentară. l\Iodalitatea de retuşare este diversă abruptă, abrazivă,
marginală măruntă şi mai rar obl ică.
1n întregul lui materiolul plasează aşezarea ele la Udeşti în rîndul celor gravetiene tîrzii, specifice Podişului Moldovei. Aici s-au descoperit însă
şi cîteva piese mai rar întîlnite în aşezările estcarpatice, piese care-i ră
mîn proprii şi o detaşează net faţă de cele din zonă.
Între acestea deosebit interes prezintă descoperirea unei piese fragmentare de tip „point ~t cnm", a cărei prezenţă ne-a făcut să atribuim
această aşezare culturii de tip Kostenki -Avdeevo (M. Biiiri, 1981, p. 339).
Remarcăm însă lipsa de la Udeşti, a cuţitelor de tip Kostenki, ca şi forma
deosebită a piesei de la Udeşli care este cioplită pe o l amă îngustă şi este
lipsită de retuşurl pc pnrlea ventrală, aşa cum au cele de la Kostenki
~Paleolit Kostenok, 1982).
De fapt, prin forma şi numărul lor, piesele de tip „poinl a cran" descoperite în aşezările gravetiene de pe teritoriul României, nu justifică tratarea acestei probleme separat. Ceea ce ne-a atras atenţia a fost mediul în
care ele apar, poziţia geografică a aşezărilor şi într-o oarecare măsură
unele probleme ridicate de materia primă.
Cele mai vechi apar în cadrul unor complexe de vîrstă interstadială
Oh<;iba (W2/ 3), situate deoparte şi de alta a Carpaţilor Răsăriteni, în mediul unei culturi centraleuropene specifice la Cremenea - Sita Buzăulu i
şi în mediul unui complex esteuropcan de tip Molodova, la Buda. lntr-o
etapă mai lîrzie piese de acest tip apar în aceleaşi zone în depozite tardi-
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glaciare, în cadrul unor complexe gravetiene tîrzii, cu inventar microlitizat.
Descoperit iniţial in stratul superior de la Kostenki I pc Don, apoi
în stratul 9 (superior) de la .Willcndorf 11 pe Dunăre, vîrful cu scobitură
(point ă cran) şi-a extins aria prin apariţii mai mult sau mai puţin numeroase într-o scrie de aşezări de pc Don (Gagarino, Kosten ki XIII, Kostenk i
XVIII, Nipru (Bcrdîj i;;i 11.vdcevo), Nistru (Molodova V/7), Vistula (Kr<tcovia-Spadzista), Vah (Morovani, Huhina) şi Nitra (Nitra-Cerman), cuprinzînd practic o bună parte din centrul şi estul Europei. 1n limitele acestei arii, care se întinde între Dunăre şi Don, aşezările de la Cremenea-Sita
Buzăului, Buda şi Udeşti de pe teritoriul României se înscriu ca o verigă
ele legătură între cele două regiuni (central şi esleuropeană), cuprinzînd
elemente specifice ambelor zone.
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DESCOPERIRI DIN NEOLITICUL TIRZIU
IN V ALEA CRASNEI
IOAN NeMETI

lntr-un studiu rec0nt apărui privind neoliticul dezvoltat din nord-vestul RomâniC>i1, este larg discutată şi zona Careiului. Pentru acest teritoriu
descoperirile arheologice au fost încadrate în „Grupul Pişcolt", stabilindu-se trei faze e\'olulivc2 •
Pc baza descoperirilor nrni rcceniC' dorim să aducem cîtcva precizări
în pr ivinţa Ht upci de încheiere a acestui grup cultural ş i. evoluţiei culturii
nrnterialc în neoliticul tîrziu. Momentul evoluţiei maxime a ceramicii pictate din acest spaţiu geografic esle marcat prin descoperirile de la Piş
colt-Lutăric (groapa II - 1 971; Gr. 2-1980) şi Tiream (Gr. 1, 2, 3).
!\ceste complexe arheologice a u fost incadrale în faza mijlocie a Grupului
Pi~colt, fiind contemporane cu descoperirile de la Peştera Deventului,
Zăuan -Cimi tir3 , Esztăr1, S:mmossâlyP, SatoraljaujheJyG, Beretty6szentmari on-Morotvai etc. Unele forme de vase !)i motive ornamentale ca : benzile
de linii paralele mărginite sau nu de o linie mai groasă, formînd meandre
sau arcade, se vor dezvolta în faza tfrzie a Grupului Pişcolt (fig. 1/1-6).
Culoarea vaselor este portocali e cu luciu metalic, arderea este bună, oxidantă. Se remai·că că, dacă în Gr. 2 - 1971 şi Gr. 2 - 1980 de la Piş
colt-Lulărie se mai păstrează în tr-o proporţie foarte mică unele clemente
mai vechi ca : buzele de tip „Lippcnrand", jnciziile sau c iupitw·ile, la Tiream ele lipsesc cu desă vîrş irc (fig. 2/ 1-3; fig. 3/1-3).
1

Gh. Lazarovici- I. N cmcti, ActaMP, Vil, 198!, p. 17-60.
Ibidem , p. 35 (tabel cronologic).
3 GI 1. Lazarovici-Z. Kalmar, J\.C taMN, XIX, 19$.2, pl. II/16-2:1,
" N. Kalicz-S. Makkay, D ie Unicnbcmdlceramilc in der Grossen
Ti ef ebcne, Studia .!lrch. VJI. Budapc•sta. 19.77, p. 105.
5 I. Soregi, DMB, i.9317, p. 611-62; fi g. 19; I. Korek, J\.chA1·ch
pl. 4/1-8.
6 Fr. Tompa, Dic B an.dlceramik 1.ii Ungarn, Budapesta\ 19'29, pi.
LXVIII/1-7; J,X.IX /1.
7
Sz. Matbe Marta, DMt, 1978, pi. Il/1--4; III/i.- 2.
~

https://biblioteca-digitala.ro

p. 2-31.
Ungarischen
Hu.11g, 1977,

LXVH/l- 5;_

2

16

I. Faza tîrzie a Grupului Pişcolt
1) Carei (J ud. Satu Mare). In curtea imobilului din str. Esenin nr. 2
din strada propriu-zisă au fost observate două gropi menajere cu numeroase fragmente ceramice şi aşchii de obsidian. Depunerile slabe indică
aici existenţa unei aşezări neolitice. Ceramica este fragmentară avînd
printre ele şi fragmente pictate, de culoare neagră, linii paralele executate cu vopsea bituminoasă pe o angobă roşiatică8 (fig. 14/3). Colecţia
Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr. inv. 151-165.
şi

2) Carei, str. D uzilor nr. 108 (Atelierele vechi ale FIUT-ului).
Cu ocazia unor construcţii edilitare în curtea atelierelor au fost descoperite cîteva fragmente ceramice şi un topor de piatră. Stratul de cultură neolitică n-a fost sesizat, dar, după factura ceramicii această descoperire accfdentală poate fi încadrată în neoliticul mijlociu 9 , (fig. 14/4-5,
Colecţia MOC, nr. inv. 6751-6752.
3)

Căplcni

(jud. Satu Mare).

Pe „malul canalului" care trece pc lîngă comună şi taie drumul de
ţară Căpleni-Cămin, au fost observate mai multe gropi menajere din diferite epoci istorice (feudală, epoca bronzului şi epoca neolitică).

Groapa nr. 2 se conturează în malul taluzat la 5 m de la pod spre cimitir. Ea a fost distrusă aproape în întregime cu ocazia lărgirii canalului
în anul 1983, doar o mică porţiune a fost dezvelită, avînd dimensiuni:
lăţimea de 2,40 m , adîncimea de 1,20 m (fig l 1/1). Groapa conţine numeroase fragmente ceramice, oase de animale şi puţină cenuşă, o teslă din
piatră şi o mărgea din marmură (fig. 26/1,,6). Ceramica. Din groapă au fost
recuperate cca 250 de fragmente ceramice din care un sfert aparţine ceramicii uzuale, iar restul categoriei semifine şi fine. Din această categorie
clin urmă, majoritatea fragmentelor sînt ornamentate cu motive pictate.
Ceramica este de bună calitate, pasta bine frămîntată, conţine mîl, se mai
menţine şi aspectul lucios, element caracteristic al neoliticului mijlociu.
Pictura este executată pe un fond-angobă de culoare cafenie-roşiatică.
Forme de vase reconstituite: Vase mari ornamentate cu butoane mari
(fig. 11/4), vase cu pereţii aproape verticali (fig 12/ 1, 2) oale, vase-bol,
castroane cu buza lobată sau cupe (fig. 11./2, 3, 6; fig. 12/4- 12; fig. 13/15), vas miniatur (fig. 26/ 3), vas cu picior (fig. 26/4) şi alte fragmente
(fig. 26/2, 8; fig. 27/1- 7).
Motivele ornamentale sînt pictate cu o substanţă bituminoasă de culoare neagră care lasă amprenta brună sau cafenLe, formate din benzi de
8
9

I. Nemeti, StCom Satu Mare, V-VI, 1981-1982, pl. LI/1-5.
N. Icrcoşan, în prezentui volum.
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linii paralele, verticale sau arcuite (fig. 11/2; fig . 12/3, 4, 5, 7). Printre
benzile formate din linii subţiri apar dungi mai late sau spaţii pictate tot
cu o culoare neagră (fig. 12/6, 9, 11; fig. 13/1- 5; fig. 12/10). Uneori mo~
tivele pictate sînt însoţite şi de ornamente plastice; butoane perforate,
aplatizate (fig. 12/9, 10, 12; fig. 11/3).
Fragmente ceramice similare, dar în proporţii foarte mici, mai provin
din groapa nr. 3 (fig. 13/6-7), precum şi clin malul canalului de dincolo
de pod, la o distanţă de cca 50 m de la complexul nr. 2 (fig. 11/5, 7). Se
constată pe o distanţă de cca 120 m în profilul canalului o slabă depunere
din epoca neolitică, indicînd prezenţa unei aşezări restrînse. (Materialul
arheologic se păstrează în colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr.
inv. 2901-2960).
4)

Ciumeşti

(com.

Sanislău,

jud. Satu Mare)

În colecţia Muzeului Orăşenesc Carei se păstrează cîteva fragmente
ceramice cu provenienţă de la gropile de silozuri (c. III). Aceste fragmente
au un aspect clar de neolitic mijlociu, ornamente pictate cu o substanţă
bituminoasă, motive formate din linii paralele arcuite (fig. 14/1- 2). Material în MOC, inv. 635-640.
5) Moftinu Mic (jud. Satu Marc)
În toamna anului 1982, în locul numit „Pescărie B" prin cercetări de
teren a fost identificată o aşezare neolitică. În urma lucrărilor de diguire,
pc un grind din fosta Mlaştină Ecedea a fost deranjat, după cît se pare
aproape în întregime, nivelul de locuire neolitică, fiind observate mai
multe complexe arheologice: gropi menajere, locuinţe de suprafaţă, vetre
de foc. Lucrările de amenajare a pescăriei s-au continuat şi în anul 1983,
fiind deranjate alte noi complexe arheologice 10.
Cu ocazia unui mic sondaj de verificare a fost cercetată una din gropile menajere mai puţin deranjate, care s-a conturat bine în lutul galben
(gr. nr. 6). Groapa se adînceşte treptat, cît se parc, a avut o formă neregulată (jumătatea iniţială lipseşte). Dimensiuni: d. maxim de 4 m, lăţimea
de 1,75 m, adî11cimca de 1,25 m . A fost săpată pentru a obţine lut galben,
necesar la modelarea vaselor sau la construirea locuinţelor de suprafaţă,
fiind umplută ulterior cu resturi menajere: fragmente ceramice, aşchii de
obsidian, o rîşniţă fragmentară, o piatră pentru şlefuit, puţine oase de animale, cenuşă ~i cărbuni. (Materialul arheologic se află în MOC, nr. inv.
5824-5957).
Ceramica este fragmentară: în total sînt 372 de fragmente de vase
dintre care 105 buc. aparţin ceramicii uzuale, 210 buc. sînt din categoria
olăriei mai fine şi numai 57 de fragmente sînt ornamentele cu motive pictate. Ceramica de uz comun este lucrată din pastă de culoare cărămizie
10 La mica săpătură de salvare a 'participat şi N.
logice vor fi prelucrate şi publicate cu alte ocazii. De
doar de complexul nr. 6.

2 - StudU

şi comunicări,

Iercoşan.

Materialele arheone vom ocupa

această dată

VIl-Vlll.
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Ceramica flnă are pasla bine omogenizată din lut mîios, uneori
de culoare cărămizie-roşiatică şi cenuşie î n miez. Motivele pictate cu o substanţă nN1gră, bituminoasă, sînt aplicate pe o angobă albă
sau alb-gălbuie. Forme. Se pot reconstitui doar cîteva forme, major itatctt
frngmcntelor sî nt atipice.
a) Vas-brrcan mic. de culoare cărămizie, ornamentat cu butoane pla\i.
Dimensiuni: i=9 cm, d.g. = 12 cm, d.f.= 7,6 cm (fig.7 /2).
b) Oală mică, ornamentată cu motive pictate şi butoane mici. Dimensiuni: î=7,8 cm, d .g.=8 cm . d.f.=5,6 cm, (fig. 7/3).
c) Fragmente din vas de tip bol (fig. 7 /5).
d) Oale mari fragmentare (fig. 8/8}.
c) Mai multe fragmente din cupe cu buza loba tă (fig. 7/6).
f ) Am foră de culoe;ire roşiatică , cu angobă alb-gălbuie, peste care s-a
aplicat un decor pictat cu motive, uneori şte rse, formate din linii paralele
la gîtul vasului şi din benzi din linii curbe care înconjoară o dungă mai
lată. Acest tip de vas, după fragmentele existente, este forma cea mai
frec ventă. Dimensi uni: î=l8 cm, d.g. = 10,5 cm, d.f.=G cm, nr. inv. 5951,
(l'ig. 8/1)
Din complexele similare gropii nr. 6, distruse (una sau două gropi
menajere şi două locuinţe de suprafaţă) provin încă multe fragmente c0ramice dintre care a fost reconstituit un mic vas bol, de culoare cărămizi<.',
ornamentat cu butoane mici. Dimensiuni: î= 7,5 cm, d.g.= 1O cm, d.f. =8 cm (fig. 7/4).
sau

roşcată.

po roasă,

6)

Pişcolt „Cărămidărie"

(S.:\I.l\.), jud. Satu MarC'.

Pc marginea un ei vechi cărămid ării, în toamna anului 1080, printre
alte complexe arheologice (Cultura Tisa llI, Baclen, morminte din epuca
migraţiilor) s-a prufilal o groapă parţial deranjată, notată cu nr. 2/1980.
Jumătate din groapă a fost distrusă, iar cealaltă jumătate a fost observată
sistematic. Fundul gropii s-a păstrat int(>gral. Dimensiuni: diametrul este
de 5,20 m, adîncimea 2,60 m. Forma gropii este neregulată, se adînccştc
treptat în lutul galben (fig. 4/1). Groapa a fost săpată pentru a obţine lut
şi apoi umplută cu resturi menajere : fragmente ceramice uzuale şi o cat0gorie ceramică mai fină, neornamentată sau pictată pe un fond alb-gălbui
(angobă), peste care se aplicau motive de culoare neagră, bituminoasă.
Fragmente cernmice cu motive liniare incizate nu mai apar. Din. totalul
de 150 de fragmente ceramice, 42 buc. aparţin speciei uzuale, de culoarn
1·oş iatică sau cărămizie, cu ornamente plastice, 57 buc. provin din vase
semifine sau fine, nepictate şi 60 de fragmente din vase pictate. (Materialul
arheologic se afl ă în Colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr. inv. 402- 510).
Ceramica u:zuală. Se deosebesc urmăloarcle forme:
a) Vas-castron cu profil uşor arcuit, ornamentat cu butoane mari
(fig. 6/7).
b) Vas cu profil drept, cu butoane mari în interi oru l vasului (fig . 5/4 )
c) Vas mare ornamentat cu butoane mari (fig. 6/Ci).
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d) Strachină plată (tipsie) (fig. 4/4).
e) Mici borcănaşe (fig. 4/5, 6).
Ceramica fină
f) i\mfore cu toarte miel şi cu o adîncitlll'ă care marchează umărul
vasului (fig . 4/2, 3; fig . 5/1; fig. 6/5. Apar relativ multe fragmen te d in
acest tip de vas.
g) Vas sferic ornamentat cu butoane mici perforate. Unele exemplare
sînt ornamentate şi cu m otive pictate (fig. 5/ 3; fig . 6/4).
h) Strachină cu buza lobată, ornamentată cu mici butoane (fig. 6/3).
Decorul constă din motive plastice: butoane de diferite mărimi, uneori perforate. Ornamente pictate, rideseori greu de precizat; sînt executate
cu o substanţă bituminoasă cu aspect de lac lucios sau mat aplicate pe u n
fond alb sau alb-gălbui (angobă) . Se deosebesc benzi în arcade, benzi în
ogive, benzi paralele, verticale, orizontale sau oblice, formate din 6-9 linii subţiri, precum şi mici suprafeţe pictate.
Din groapa nr. 2/1980 mai provin: puţine oase animal e, două fragmente din topoare de piatră (fig. 6/1, 2) şi fragmente de aşchii de obsidiun. Din apropierea gropii au mai fost recuperate :
- o s trachină mică sau farfurioară, de culoare cărămiz i e (fig. 5/2).
- un topor de piatră, neperforat, intact (fi g. 6/8).
Sani s1ău,

jud. Satu Mare
La capăt.ul comunei, în spatele grajdurilor C.AP.-ului, în grădinărie.
cu ocazia unor lucrări edililai·e, a fost observat, în profilul unui şanţ, conturul unei gropi cu fragmente ceramice neolitice, de culoare roşiatică, ornamenta te cu butoane aplatizate şi cu vopsea bitumin oas ă de culoare
neagră. (Colecţia Şcoli i Generale nr. 1 Carei, nr. inv. 2398-2400),
(fig. 14/6, 7).
7)

8) Urziceni, jud. Satu Mare

A - În vara anului 1984 la punctul numit „La păşune", la 150 m
dreapta de la drumul Urziceni-Urziceni Pădure, la marginea unei nisipării
s-a observl:lt conturul unei gropi nf'olitice. Groapa a fost mult deranjată,
a rămas „în situ" doar fundul ci. Observaţiile stratigrafice sumare indică:
sub nivelul actual vegetal se află un strat steril de nisip zburător care
acoperă o depunere subţire din epoca Latene. Nivelul anlic care acoperă
,,nisipul geologic" nu arată o locuire mai intensă din epoca neolitică. Ter enul este mult accidentat, plin cu gropi moderne, sătenii transportă de
a ici pămînt şi nisip Ia diferite construcţi i edilitare.
Groapa nr. 1 s-a conturat în „n is ipul geologic" şi avea o formă ne-·
regulată, umplută cu resturi menajere: fragmente ceramice, oase de animale, cîteva aşchi i de obsidian şi un fragment de rîşniţă. Dimensiuni: diametrul maxim 2,60 m, adincimea 1,70 (fig. 9/1). Ceramica: Din groapă au
fost recuperate în total 123 de fragmente ceramice, 30 buc. aparţin ceramicii uzuale, 90 de fragmente p rovin din vase semi fine şi fine şi 3 bucăţi sîni pictate.
2•
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Din categoria ceramicii u:wale deosebim următoarele forme:
a) Cast ron adînc, de culoare brună, ornamentat în partea superioară
cu butoane plate. Dimensiun i: d.=27 cm, d.g.=42 cm, d.f.=18 cm
(fig. 10/1).
b) Strachină plată, de culoare brună. Dimensi uni: î-=5,6 cm, d.g. =
18,5 cm, d. f.=9,4 cm (fig. 10/2).
c) Borcănaş fragmentar, de culoar e cărămizie (fig. 10/4).
d) Fragment dintr-o oală (fig. 10/5).
Ceramica sem i fi nă are urm ătoar0le forme reconstituite:
e) Oal ă mică sferică, de culoare roşiati că. Dimensiuni: î=9,2 cm,
d.g.= 12 cm, d.f. --=9 cm (fig. 10/3).
f) Fragment dintr-o oală, cu toartă mică, de culoare roşiatică,
(fig. 10/6).
g) Fragment dintr-o oală în formă de amforă, ornamentat cu motive
pictate, formate din benzi orizontale şi verticale (fig. 10/7).
Ceramica uzuală este lucrată din pastă grosieră, conţine c:ioblu·i pisate
sau nisip de rîu. Ceram ica sem ifină arc pasta frămîntată cu mîl, este
bine arsă.
Ornamentica constă din butoane plate ori crestate, mici adîncituri
sub buza vasului (fig. 10/9, 11). Pictura se păstrează slab, fiind executată
cu o substanţă bituminoasă, organică, de culoare neagră, (fig. 10/7, 8, 10).
În apropierea acestei descoperiri neolitice, in anii trecuţi au fost gă
site şi alte obiede n0olitice:
- un n ucleu de obsidian, de cca 4 kg (MOC nr. inv. 1277) fig. 9/4;
- un topor de piatră , perforat (Şcoala Generală nr. 1 Car0i, nr. inv.
367), fig. 9 /'2.
B. - La cca 1,5 k m spre graniţa de stat a ţării noastre, la liziera unei
păduri, au mai fost adunate cîteva Fragmente ceramice, din categoria ceramică uzuală, şi un topor de piatră, neperforat. Aceste materiale adunate
indică prezenţa w1ei alte locuiri neolitice, aproximativ contemporane cu
dP.scoperirile ele la punctul „La păşune" , (fig. 9/3), (Colecţia MOC, nr. inv.
2081-2086.
9)

Văşad,

jud. Bihor

La capătul satului spre Valea Eriulul, pe malul sting al pîrîului Gadin profilul unei lutării provin două fragmente de vase :
- un fragment de oală, roşiatică, neornamentată, ceramică semifină;
- un fragment dintr-un castron de culoare cărămizie, ornamentat cu
butoane aplatizate, avînd dimensiunile: î=20 cm, d.g. = 32 cm, d.f. 16 cm
(fig. 8/3), (Colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr. inv. 365-366).
Încadrarea cronologică şi culturală a acestor descoperiri a fos t stabilită cu ocazia publicării materialelor de la Pişcolt 11 . F ormele de bază ale
ceramicii se menţin cele cunoscute din neoliticul mijlociu, iar ornamentaţia este formată din cele în relief şi motive pictate.
naş,

11

Gh. L<1zarovici- I. Nemcti, ActaMP, VII, 1983, p. 33-34.
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Sub aspectul general al ceramicii se constată un proces de decădere
de faza anterioară (faza mijlocie Pişcolt). Cele mai multe clemente
specifice încă fazei mijlocii a „Grupului Pişcolt" le găsim la groapa nr. l
- Căpleni - Malul Canalului, unde se mai păstreaz ă şi aspectul lucios
şi d e calitate bună a ceramicii.
Cele mai apropiate analogii pentru descoperirile din zona Careiului
le găsim la Vărzari 1 2 , unde oalele de tip amforă precum şi motivele ornamentale pictate sînt asemănătoare descoperirilor de la Pişcolt-Cărămidărie
(SMA), Moftinu Mic-Pescărie B, Urziceni şi altele. Descoperiri similare se
mai cunosc de la Zăuan -Cimitir 13 , Aiton14 , Gilăut 5 •
Pe baza acestor analogii credem că descoperirile clin zona Careiului,
care au fost încadrate în faza tînde a „Grupului Pişcolt", au vădite asemănări cu materialele arheologice datate de la sfîrşitul neoliticului mijlociu din Cri şana (fig. 29).
Din aceste complexe analizate - chiar dacă cercetările sînt foarte sumare - , lipseşte ceramica in cizată tisoidă, element atlt de caracteristic
pen tr u faza timpurie a Culturii Tisa. Acest orizont tîrziu a ceramicii pictate credem că face o legătură spre neoliticul tîrziu, respectiv spre Cultura
Tisfl, dar cronologic evident anterioară fazei timpurii a acestei culturi 16,
cel puţin în zona Careiului.

faţă

II. Neoliticul tîrziu
1) Carei (jud. Satu Marc)

La Dobald-Livada (Robald I), în anul HJG6 Muzeul Orăşenesc Carei a
intreprins sondaje de verificare. Nivelul inferior (nivelul V) de locuire, cu
o grosime de 0,20 m din sec ţiunea B, conţinea fragmente ceramice de cu·
loare cărăma i e sau roşiatică aparilnînd vaselor mari (fig. 25/5), precum
şi fragmente din oale, cupe cu picior, castroane, dintr-o ceramică semifină. Colecţia MOC, nr. inv. 3493-3520; Şcoala Generală nr. 1 Carei, n r .
in\'. 2392-2398, (fig. 25/6, 7).
Această terasă a piriului lYfrrgcs, cu ani în urmă a fost secţionat ă în
mai multe puncte, cu ~anţuri săpate pentru diferite canale (Bobald V şi
Dobald VIII). La ambele puncte• din primul nivel de locuire sporadic au
apărut fragmente ceramice similare vaselor de la Dobald I. Menţionăm că
de la punctele Bobald V şi Bobald VIII, din arătură, au fost adunate fragmente ceramice din aşezări rcstrinsc aparţinînd Culturii Tisa I.II. Dacă in
l2
13

Doina Ignat. Crisia, Xll, Oradea. 1982, pl. I, IT, m, IV, V/1-11; Vf/1-9.
Gh. Lazarovici-B. Lak6, Gh. Lazarovici-Z. Kalmar, ActaMN, X IX, 1982,

p. 231.
14
I)

Gh. Laza rovici- Z. Kalmar, Actail-IN, X IX, 1!)82, p. 230, fig. 7/3-4, 6, 7, 9.
Z. Kalmar, A ctaMN, XIX. l!J82, fisr. 2/1- 3, 6, 9; fig. 3/10.

iG

I. Makkay, A magyarorszcigi. ncoliticum kutatâsanak itj eredmenyei, Buda-

pcstn, 1982, (tabel cronologic).
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ară tura adîncă de 0,35-0,40 m erau amestecate depunerile din epoca feudală, epoca bronzului şi ale neoliticului timpuriu, nivelul de locuire din
neoliticul tîrziu a rămas nederanjat, el poate fi sesizat numai în urma secţionării terasei. Cît se parc, pc baza acestor observaţii sumare, primul nivel de locuire din t0rasa plrîului Mcrgeş este format dit1 materiale ti .;oide,
databile de la începutul neoliticului iirziu1 i.
La punctul numit „Drumul Căminulu i" , la 50 m din stînga d n:rnului ,
pc o uşoară ridicătură, recent au fost găsite fragmente ceramice, chirpici,
urmele unei mici aşezări (fig. 31/2-9) de la începutul neoliticului tirziu.

Cămin,

2)

corn.

C ăpleni,

jud. Satu Mare

A. - În anii 1982- 1983 pc malul stîng al Crasn ci au fost executate
de hidroamelioraţii de mari proporţii. Cu ocazia lucrărilor a fost
albia Crasnei (Canalul nr. 1), iar pc malUl stîng s-a construit şi un
d ig înalt. In urma acestor luc rări s-au făcut numer oase descoperiri arheologice incidentale, fiind der anjate mai multe aşezări din diferite perioade
istorice.
în hotarul satului Cămin, în apropierea „Staţiei de pompă", a fost
clenmjată o aş ezare neolitică, r espectiv mai multe complexe arheologice:
Yctre de foc, locuinţe de suprafaţă, gropi menajere. Dintre ele au fost observate mai sistematic groapa nr. l - 1983. Groapa s-a observat în malul!
taluzat, f iind cercetată doar parţial, avînd dimensiuni 3,30 X 2,90 m, adîndmca de 1,40 m. Se adîncea treph1t in lutul galben, fiind umplută cu fragmente ceram ice, multe oase de animale, cenuşă, cărbun i, aşchii de obsidian, cîteva fragmente de topoare, unelte din os, rupte, fragmente de rîş
niţă. Oasele de animale aparţin diferitelor spec ii de bovine, cervide, dar
apar şi oase de cîini şi lupi.
Ceramica, este fragmentară. în total au fost recuperate 981 de bucăţi
de vase, din care 203 de b uc. provin din vase uzuale, 680 de buc. semifine, 50 de fragmente aparţin categoriei fine şi 13 buc. erau ornamentate
cu motive pictate.
Ceramica uzuală este de culoare cărăm izie în exterior şi cenuşie sau
n e<:1gră în interior. Se pot reconstitui relativ pu ţi ne forme:
a) Castronaş cărămiziu, ornamentat cu buloane mici plate. Dimensiuni: î = 6 cm, d.g. = 10 cm, d.f.=5 cm (f.ig. 17/3).
b) Fragmente din vase mari: oale de diferite mărim i , de culoare că
rămizie, ornamentate cu motive plastice buloane rottrnde sau proeminente aplati zate.
Cera mica semifină este roşiatică în exterior şi cenuşie în interior. Au
un aspect poros, slipul roşia tic se desprinde uşor, apare? miezul cenuşiu al
ceramicii. F ormele nu sint prea variate.
c) Vase minia ture, dimensiuni: î=3 cm (fig.15/7-8).
d) Vase-borcan, mici (fig. 17/6; 18/ 6).
e) Strachină plată (fig. 18/7).
lucrări
lărgită

17

I. Ncmct i, StComSatu Mare, V-VI, 1981-1'982, p. 170.
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Oală mică cu toartă o rizontală (fig. 18/8).
g) Cupă cu picior, ornamentată cu proeminenţe mari laterale ş i mici,

f)

grupate (fig. 17 /4).
h) Cupe cu buza lobală perforată şi ornamentate cu proeminenţe rotunde (fig. 18/4-4).
i) Cupă cu buza trasă spre interior, ornamentată cu mici proeminenţe
(fig. 18/5).
Ceramica lină provine din vase mici bitronconice. Pasta conţine rn:îl,
arderea este bun ă, iar culoarea vaselor este cafenie-negricioasă.
j) Oală mică (fig. l 7 /7).
k) Pahar sau cană, ornamentat cu proem in enţe mici (boabe de linte),
<le formă bitronconică (fig. 17 /5).
1) Un fragment dintr-un vas-biberon? - tubul de scu rgere (f ig. 16;'6).
Fragmentele ceramice pictate aparţin unor vase din cat egoria olăriei
semi fine. Motivele ornamentale sînt formate din linii groase-meandre sau
paralele, executate pc un fond roşiati c, cu o substanţă bitumin oa<;ă de culoare neagră. (fig. 16/8- 1O; fig. 17 /1), sau linii paralele de culoare albă
(fig. 17 /2.). (Colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr. inv. 1160- 1200;
1301-1400; 2701-2900).
Ustensile: Din groapă provin şi cîtcva unelte l ucrate din os, piatră
sau ceramică :
- găuritor din os : l =-12 cm, nr. inv. 1413 (fig. 15/2).
- unelte folosite la netezirea pereţilor vaselor, lucrate din os de animal, nr. inv. 1414-141 5, (fig. 15/3, 6).
:- un fragment de topor şlefuit, neperforat, din piatră, nr. inv. 1404
(fig. 15/5).
- un fragment de topor din piatră şlefuită, perforat, nr. inv. H02
(fig. 15j4).
- u n toporaş din piatră 1;ilcfuită, neperforat , nr. inv. 140 L (fig. 16/ 3).
- o fu saiol ă mică, tăiată dintr-un. ciob, nr. inv. 1403 (fig. 16/ 5).
- mai multe fragmrntc de aşchii de obsidian, la me r u pte, nr. inv.
1404- 1410 (fig. 16/ -!).
- o proeminenţă pc>rforată, în forma u11ui picior deslipit de un vas,
(fig. 16/ 7).
- mai multe fragm ente de şlefuitor sau fr~niţă, din piatră.
în apropierea gropii, printre oasele uman e răvăşite (un mormînt de
inhumaţie distrus), a fost găsit un topor din piatră şlefuită, neperforată,
nr. inv. 369 (fig. 16/2).
Cu ani în urmă , din această zonă provine un topor de format mare,
din piatră şlefuită , neperforat, (Colecţ ia MOC, nr. inv. 4075 (fig. 16/1).
B. - !n apropierea podului peste Crasna lucrările de diguirc au der anjat mai multe complexe arheologice din epoca fe udală, Cultura Tisa lll.
Din nivelul de jos, sporadic, apar fragmente ceramice uzuale din vase
mari de culoare cărăm izie-roşiatică, ornamentate cu proeminenţe, toarte
orizontale (fig 23/6). Toi aici s-au mai găsit fragm ente ceramice semifine
de culoare ro~ iatică, ornamentate cu mici proeminenţe sau m olive incizate
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de caracter tisoid (fig. 23 /7- 1O). Distanţa între ce le două puncte arheologice este doar de cîteva sute ele metri. La nivelul cercetărilor de a:d este
greu de precizat dacă pe malul stîng al Crasnei avem de- a face cu o singură aşezaJ"e mai întinsă ori cu două vetre ale unor aşezări mici, aproximativ contemporane.
3) Căpleni (jud. Satu l\1are) -

A. (Canton C.F.R.}

La 50 m de calea fetată Carei-Satu Marc, a fost executat în prim ă
vara anului HJ84 un şanţ pentru o conductă de apă, care a inten;ectat o
aşezare neolitică. In profilul şanţului s-a conturat un strat de cultură, gro<>
de 0,20- 0,25 m, mai multe gropi menajere 18, locu in ţe de suprafaţă, vetre
d e foc. Cu ocazia cercetărilor de teren efectuate aici în anii trecuţi, precum
şi observaţiilor făcute în profilul şanţului, ne-au permis să schiţăm conturul acestei aşezări care se situează pe mulul pîrîului Mergcş, înconjurată din trei di recţii de terenuri joase, cu toată probabilitatea mlăştinoase
in antichitate (fig. 19).
Groapa nr. 1 avea dimensiuni: lungimea de 1,80 m şi adîncimea dc1,20 m . Din groapă provin m ai m ulte fragmente d e cupe (picior), un vas
mic bol, fragmente clin vase mari cu toartă - proeminenţă orizontală>
(fig. 22/3, 4). Colecţia MOC, nr. inv. 7208-7220.
Groapa nr. 2 s-a conturat perfect în ambek profile ale şanţului, avînd
dimensiuni: 1 = 4,20 m, adîncimea de 1,30 m. Conţinea multe fragmente
ceramice, aşchii de obsidian, oase de animale, cărbuni, cenuşă. Din cauza
lucrărilor urgente, groapa n -a fost dezvelită sistematic. După conţinu t
pare să fie o groapă menajeră. Materialul ceramic, in total 265 de fragmente, este recuperat din taluzarea profilelor şi din pămîntul excavat. Din
totalul fragmen telor adunate, 60 buc. sînt din vase w.uale, 160 buc. aparţin categoriei semifine, 40 b uc. speciei fine şi 5 fragmente sînt ornamentate cu motive pictate. (Colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr. inv.
2991-3155.
Se pot reconstliui patru forme de vase:
a) Vas miniatur, de culoare cărămizie (fig. 21/3).
b) Vas mic- bol. de culoare roşiatică, ornnmC'ntat cu proeminenţe mici
perforate (fig. 20/2).
c} Vas bitronconic, de culoare negricioasă, pasta grosieră (fig. 21/1).
d) Vas-fructieră, cu picior plin sau cu patru picioruşe (flg. 21/5, 6).
fragmente.
e) Fragmente de cupe, cu picior scund (fig. 22/2).
f) Fragmente de oale, de culoar e roşiatică, ornamentate cu proeminenţe - toartă orizon tnlă (fig. 20/4).
1s Aşezarea este cunoscută din anul 1978 cînd au fost adunate de a ici materiale arheologicei d in ump luturn unui alt şanţ săpat în apropierea căi.i ferate. Groapa
nr. 1 a fost observată de N. Tercoşnn; materialele arheologice au fost prelucrate şi
publicate, in prezentul Yolum.
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g) Fragm ente din vase mici, de culoare roşiatică în exterior şi neagră
în interior, ornamentate cu pro em inenţe (fig. 20/7).
h) Fragmente de castron, de culoare cenuşie, ornamentate cu proeminenţe perforate (fig. 20/4).
i) Fragment din vas, cu profil aproape drept, de culoare roşiatică, ornamentat cu proeminenţe rotunde (fig. 20/3).
j) Fragmente de cupe, cu buza lobată, perforată şi cu mici proeminenţe (fig. 21/1).
Ceramica uzuală şi semifină are nisip în pastă, iar cea fină conţine
mîl. Predomină culoarea roşiatică în exterior ş i neagră în interior. Ornamentul caracteristic este cel în relief, reprezentat prin diferite proeminenţe rotunde, perforate, proeminenţe crestate , ,creastă de cocoş'<, în formă
de şa, perforate. (fig. 20/2- 5, 7; 21/2, 4; 22/1).
Din categoria ceramicii semifine se deosebesc şi cîteva fragm ente ornamentate cu motive pictate, pe un fond roşu (angobă), cu o substanţ3
bituminoasă, de culoare neagră . .Molivistica constă din linii-meandre, paralele sau în reţea (fig. 22/7, 8 1 9). Este de remarcat un fragment de picior
de cupă, pictat în interior (fig. 21/9).
Din groapa nr. 2 au mai fost recuperate:
- o mică fusaiolă tăiată dintr-un ciob de vas (fig. 20/6).
- mai multe aşchii, fragmente de lamă de obsidian (fig. 21 / 10, 11).
Complexul nr. 6. Şanţul a tăiat o locuinţă de suprafaţă, marcată printr-un strat gros de 0,15- 0,20 m de chirpici (Locuinţa nr. 4 din schiţa de
plan). Fragmentele ceramice arse suplimentar cu o culoare cărămizie,
aparţin unor vase mari ornamentate cu proeminenţe torţi perforate (fig. 22/5- 6). Colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr. inv. 3281-3300.
Groapa nr. 7 s-a conturat in ambele profil e ale şanţului. Dimensiuni:
1= 2,75 m, adîncimea 1,55 m. Din conţinutul gropii au fost recuperate cîteva fragmente ceramice neolitice, din categoria ceramicii. uzuale.
Groapa nr. 8 se conturează bine în profilul şanţului, avînd lungimea
de 3,20 m, adîncimea de 1,10 m. La fundul gropii s-a observat o depunere
groasă de chirpici şi cărbuni. Fragmentele cer amice aparţin unor vase
mari, castroane bitronconice, ornamentate cu proeminenţe mici (fig. 22/7,8).
Din stratul de cuUură, relativ subţire, din locuinţele de suprafaţă depistate cu ocazia cercetărilor de teren, au fost adunate fragmente ceramice
similare conţinutului gropilor: vase mari, cu proeminenţe (fig. 22/9), cupa
cu picior, vas-fructieră, cu picioruşe, dar cîleva fragmente din cupe cu
picior, perforate, precum şi două fragmente de vase, ornamentate cu motive incizate, formate din linii paralele sau concentrice şi mici adîncituri,
fragmente de lame din silex, din obsidian şi o greutate din lut (fig. 31/ 1);
aparţin unei perioade mai tîrzii.
Fără o cercetare sistematică este greu de a se pronunţa în privinţa
stratigrafici verticale a aşezării. Materialele arheologice adw1atc din locuinţele de suprafaţă şi din conţinutul gropilor sint asemănătoare, apar-
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ţinind

parc-se, unui singur nivel cultural. La cca 200 m de la această aşe
zare se conturează alta cu materlale arheologice specifice Culturii Tisa III
(Kozarcl VII/ c).
D. -

Căpleni

-

Lîngă

cimitir

(Grădinărie

1).

Pe malul canalului cai·e trece lîngă localitate (spre r îul Crasna), p rin
de teren a fost identificată o asezare neolitică. Au fost adunate
fragmente ceramice de culoare cărămizi~ aparţinînd unor vase mari. Se
văd clar urmele unor locuinţe de s uprafaţă, masă de chirpici, cu relativ
multe lame de silex şi obsidian printre fragmentele de chirpic.:i 19 (fig. 28/6,
7, 8), colN·ţia M.0.C., nr. inv. 3947-3956; Şcoala Gen ei-ală nr. 1, Carei,
nr. inv. 2970-2 990.
C. Căpleni - „Togul lui Rock". La cca 1,5 km spre Cămin, p e o
mică ridicătură se conturcnză o mică aşezare cu fragmente ceramice de
culoare roşia tică uneori ornamentate cu linii incizate . Apar relativ multe
fragmente de lame din silex sau din obsidian (Fig. 22/10-13).
D. - La cca 300 m d e la punctul B - spre Carei, s-a identificat a
treia a~ezare neolitică de mică întindere. Au fost adunate fragmente ceramice, de culoare roşiatică, aparţinî nd unor vase mari sau oale mici (fig.
28/2, 4, 11), un· topor de piatră şlefuită, neperforat, (fig. 28/1), un fragment
de lamă de absidian (fig. 28/ 3), şi mai m ulte fragmente de rişniţă sau de
ce rcetări

şlefuit.or.

E. - Căple ni - Grădinărie IT. Spre rîul Crasna, pe malul unui canal de i rigaţie, în urma unei perigheze, au fost adunate fragmente ceramice, de culoare roşi atică, cenu şie, un fragment de topor din piatră şle
fuită, perforat şi cîteva aşchii de obsidian, (fig. 28/9, 10, 12). Canalul a intersectat o mică aşezare neolitieă 20 (Colecţia MOC, m. inv. 5701- 570 5).
4) Curtuiuşeni (jud. Bihor)
Pc malul canalului Gan aş, în apropierea staţiunii arheologice de mult
cunoscută din literatw·a de specialitate „Dîmbul ars", în grădinile străzii
„Meseriaşilor", a fost executat în primăvara anului 1982 un şanţ d e scurgere. Din pămîntul excavat a u fost adunate fragmente ceramice din vase
uzuale sau semifine de culoare roşiatică sau cărămizie , ornamentate cu
proeminenţe, apucător (fig. 28/5; fig. 23/4-5).
5. Ghenei, corn.

Căuaş

(jud. Satu Mare)
la marginea canalului, în anul 1970 au
fost culese fragmente ceramice: fragmente din şlefuitor din piatl'ă. In
profilul canalului s-au conturat urmele unei aşezări neolitice r estrînsc.
Au fost observate u rme de vetre şi locuinţe de suprafaţă. Fragmentele
ceramice aparţin unor vase mari sau vas-amorfă cu to artă mică , de culoare roşiatică (fig. 24/1, 2). Col ecţi a M .0 .C., nr. inv. 3036-3040).
Lîngă şoseaua Gh enci- Că uas ,

19

T. Nemcti, StCom Satu M are, V - Vl, 1981-1982, p. 178 pl. XLIX/2-:'>.

20

N.

Irrcoşan,

în prezentul volum.
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ţinînd pare-se, unui singur nivel cultural. La cca 200 m de la această a~e
zare se conturează alta cu materiale arheologice specifo:e Culturii Tisa 111
(Kozard VII/c).
Căpleni

B. -

-

Lîngă

cimitir

(Grădinărie

1).

Pe malul canalului care trece lîngă localitate (spre rîul Crasna), prin
ele teren a fost identificată o aşezare neolitică. Au fost adunate
fragmente ceramice de culoare cărămizie aparţinînd unor vnse muri. Se
văd clar urmele unor locuinţe de suprafaţă, masă de chirpici, cu rdativ
multe lame de silex şi obsidian printre fragmentele de chirpici 19 (fig. 28/ fi,
7, 8), colecţia M.O.C. , nr. inv. 3947-3956; Şcoala Generală nr. 1, Carei,
nr. inv. 2970-2990.
C. Căpleni - ,,Tagul lui Hock". La cca 1,5 km spre Cămin, pe o
mică ridicătură se conturează o mică aşezare cu fragmente ceramice de
culoare roşiatică uneori ornamentate cu linii incizate. Apar relativ multe
fragmente de lame din silex sau din obsidian (Fig. 22/10-13).
D. - La cca 300 m de la punctul B - spre Carei, s-a identificat a
treia aşezare neolitică de mică întindere. Au fost adunate fragmente ceramice, de culoare roşiatică, oparţinîncl unor vase mari sau oale mici (fig.
28i 2, 4, 11), un' topor de piatră şlefuită, neperforat, (fig. 28/1 ), un fragment
de lamă d e absidian (fig. 28/ 3), şi mai multe fragmente de rişniţă sau de
cerce tări

şlefuitor.

E. - Căpleni - Grădinărie II. Spre rîul Crasna, pe malul unui canal de irigaţie, în urma unei perighezc, au fost adunate fragmente ceramice, de culoare roşiatică, cenu şi e, un fragment de topor din piatră şle
fuită, perforat şi cîteva aşchii de obsidian , (fig. 28/9, 10, 12). Canalul a intersectat o mică aşezare nco1itică 20 (Colecţia MOC, nr. inv. 5701-5705).
4) Curtuiuşeni (jud. Bihor)
Pc malul canalului Gan aş, în apropierea staţiunii arheologice de mult
cunoscută din literatura de specialitate „Dîmbul ars", în grădinile străzii
„Meseriaşilor", a fost executat în primăvara anului 1982 u n şanţ de scurgere. Din pămîntul excavat au fost adunate fragmente ceramice din vase
uzuale sau semifine de culoare roşiatică sau eărămizic, ornamenta te cu
proeminenţe, apu cător (fig. 28/5; fig. 23/ 4-5).
5. Ghenei, corn.

Căuaş

(jud. Satu Mare)
Lîngă şoseaua Gh enci-Căuaş, la marginea canalului, în anul 1970 au
fost culese fragmente ceramice, fragmente din şlefuitor din piatră. ln
profilul canalului s-au conturat urmele unei aşezări neolitice restrînse.
l\.u fost observate urme d e vetre şi locuinţe de suprafaţă. Fragmentele
ceramice aparţin unor vase mari sau vas-amorfă cu toartă mică, de culoare roşiatică (fig. 24/1, 2). Colecţia M.0.C. , nr. inv. 3036- 3040).
10 I.
20

N.

Nemctl, StCom Satu More, V-Vr, 1981-1982, p. 178 pi. XLIX/2-5.
lC'rcoşan, în prezentul volum.
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în apropierea

aşezării menţionate,

în vara anului 1968 a fost

un topor din piat.l'ă şlefuită, neperforat, (fig. 24/3).

găsit

6) Pir (jud. Satu Mare)
Lîngă „Complexul de porci", terasa l e:·ului a fosl taluzat. In urma
acestor lucrări de nivelare a fost deranjată o aşezare neolitică. Au fost
adunate mai multe fragmente ceramice de culoare cărămizie, din vase
mari uzuale şi cîteva fragmente din cat0goria semifină. (Colecţia Şcolii
Generale nr. I Carei, nr. jnv. 81-90).

7) Supuru de jos (jud. Satu Marc)
Nivelul inferior de locuire la „Dealul Scntiului" conţine fragmente
ceramice uzuale şi semifine de culoare cărămizie, cenuşie, ornamentate cu
proeminenţe rotunde mai mari sau mai mici, (fig. 23/1-3). Aceste fragmente ele vase, de culoare roşiatică au un şlip care se desprinde uşor ş i
se vede miezul cenuşiu al ceramicii, ( Colec ţia M.0.C„ nr. inv. 3785-3790;
Şcoala Generală nr. 1 Carei, nr. inv. 1686-1695). La cca 250 m de la punctul menţionat se află o mică aşezare din Cultura Tisa III tot pe terasa
rîului Crasna.
8)

Tăşnad

(jud. Satu Marc)

La locul numit „Jolţe" 21 , în anii 1969-1970 plantatul de pomi fructiferi a deranjat o aşezare -neolitică. Au fost adunate fragmente ceramice,
aşchii ele obsidian, precum au fost obsel'vate urme de vetl'c de foc, locuinţe
<le suprafaţă şi gropi menajere:
a) Fragmente din vase mari, de culoare cărămi:de, în pastă cu cioburi pisate, (fig. 24/7).
b) Fragmente din oale, de culoare cărămizie în exterior şi neagră în
interior, ornamentate cu proeminenţe mici sau cu brîuri crestate, (fig. 24/
4, 5, 6, 8).
c) Relativ multe fragmente din cupe cu picior scund. Colecţia MOC,
nr. inv. 2053-2080). De la această aşezare au ajuns in Colecţia Muzeului
din Carei şi în Colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei, două topoare de piatră
şlefuită, perforate şi două fragmente de topor din piatră şlefuită, perforate, fig. 25/ 1-4).
După aspectul general al ceramicii, descoperirile menţionate se încadrează mai ales în neoliticul tîrziu. Pentru această încad rare pledeU;!;ă
amestecul (arc ca degresant nisip fin de rîu, pietricele, cioburi pisate sau
mîl), culoarea roşiatică, cărămizie în exterior şi neagră, cenuşie în interior, motivele ornamentale formate din decor plastic şi din motivele
pictate cu o substanţă organică bituminoasă de culoare neagră sau cu o
vopsea albă . Predomină benzile înguste, cu motive meandrice sau benzi
21 M. Roska, Rcpertorium, p. 280 (aşezare neolitică cu ceramica pictată, aşchii
de obsidian).
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verticale. Analogii pentru această ceramica gas1m la Zăuan - Dîmbul
Oradea - Saka II (Ghcţărie) 23 , nivelul I şi II Suplacu de
Darcău 24 , etc. Aceste descoperiri, in general, fac parte dintr-un context
mai larg al neoliticului tîr:du. Tisa 11.
incadrarea culturală a acestor descoperiri din neoliticul tîrziu din zona
Careiului (fig. 30) este însă dificilă din cauza lipsei unor cercetări sistematice. Descoperirile de la Cămin - „Staţia de pom pă; Căplcni" - „Canton C.F.R.", pe baza formelor şi motivisticii pictate se apropie de orizontul cultural Tisa II, avîn d legături cu descoper.ir:ile din Crişana.
În complexele mai bine observate din zona Careiului, ceramica pictată este într-o proporţie foarte mică (13 bucăţi din 980 de fragmente de
la Cămin - „S taţia de pompă" - Groapa lll'. 1 şi 5 bu c. din 265 fragmente la Căpl eni - „Canton C.F.R." - Groapa nr. 2). La ambele complexe predomină ornamentul plastic şi lipseşte totodată şi motivistica incizată, clement tisoid, după cît se pare mai t impmiu. Motivele încizate
apar mai des la Cămin - „Podul Crasnei" şi la Căpleni - C. Aceste
fragmente au analogii de la Pc,ştera Devenţ 25 , Vîrşond - „Viezm·iştc" 26 ,
Cenad, Bcsenova, Parţa din Danat27 şi cîteva fragmente de la Zăuan. „Dealul Spînzuraţilor" 28 , Oradea - Salca li (Gheţărie) 29 , nivelul I.
Din nefericire nu dispunem azi din zona Careiului de nici un complex închis cu această ceramică incizată, în acest fol nu avem date statistice privind frecventa acestei categorii de ceramică. Se pare însă că descoperirile de la Cămin - „Podul Crasnei", Căpleni - „C", reprezintă un
orizont cronologic mai ve<.:hi, respectiv corespunzător fazei Tisa I (?).
Concluzii. Datorită caracterului incidental al descoperirilor, concluziile noastre sînt sumare, fără a putea discuta amănunţit problematica
sfîrşitului neoliticului dezvoltat şi a neoliticului tÎl'ziu. Faptul că dintr-o
microzonă sînt semnalate 17 puncte arheologice (r·espectiv 9 puncte din
Grupul Pişcol t - faza tîndc şi 8 puncte din neoliticul tîrziu) dintr-un interval de timp relativ scurt, denotă că zona Careiului este intens locuită
în această perioadă. Chiar cu observaţii sumare şi caracterul nesigur al
descopelirilor, putem sesiza că aceste materiale arheologice au anumite
trăsături de caracter local, avînd însă şi anumite afinităţi comune cu descoperirile cont(:!mporanc clin Crişana sau din zonele vecine, limitrofe.
SpînzUl'aţilor22 ,

Gh. Lazarovici-E. L ak6, ActaMN, XVIII, 1981, fig. 16/4- 9.
Doina Ignat, Crisia, XI, Oradea, .1981, p. 43- 45, pl. X, pl. X I, pl. VITI/l, 2,
8; VIII, 2, 4, 9; Idem, Crisia, VI, 197'6, p. 12, pl. I /1-17; pi. Ilfl, 2, S, :9. pl. 111/ l, 6;
Idem, ActaMN, XIV, 1977, p. 16-18.
24 Doina Ignat, Materiale $i cercetări arheoloaice, a XII-a sesiune anuală ele
r apoarte, Oradea, 1979, pl. VI; pl. VII.
2~ N. Vlassa, Neoliticul Transil'lJaniei, Cluj-Napoca, 1976, p. 20-26, fig. 2/1, 5, 6.
26 D. Popescu, MateriaLe, 11, 1956, fig. 51/ 1-20.
~ 7 Gh. L azarovici, Banatica, J, 197.l, pi. X/1-11; Jclem, Neolîticul Banatului,
Cluj-Napoca, 1979, p. 155-Hll.
l<lj Gh. Lazarovici-E. Lak6, ActaMN, 1981, fig. 17/1-2.
29
Doina Ignat, Crisia, XT, Oradea, 1981, p. 43.
ZI
23
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Zona Careiului atît în neoliticul dezvoltat cît şi în cel tîrziu, credem
avea l egătw·i strînse cu Valea Darcăul ui (prin Valea Ierului), fiindcă
tehnica p icturii cu o substanţă bituminoasă de culoare neagră este caracteris tică pentru· faza tîrzie a Grupului Pişcolt şi se menţin e şi în neoliticul tîrziu, poate însă numai C'a element de import. Centrul de provenienţă a acestei substanţe este, după N. Vlassa, tocmai în Valea Barcăului,
unde la Dema şi la Tătăruş se exploatează pînă astă :â la suprafaţă3°. Faptul că în apropierea descoperirilor clin neoliticul tîrziu de la Supuru de
Jos - „Dealul Sentiului", Că pleni - „Canton C.F.R." , Cămin - „Staţia
de pompă", Carei - „Bobald I, V, VIll" se găsesc mici aşezări. care, în
mod sigur se încadr0ază în faza a III-a a Culturii Tisa, credem că aceste
descoperiri incidentale, grupate în faza I (?) ş i a II-a a Culturii T~ sa,
poate, uneori, fără o suficientă siguranţă, fac o legătură spre eneoliticul
timpuriu, documentat în această zonă prin zeci de dcscoperiri01 •
că

30
N. Vlassa, Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976, p. 169; Idem, ActaMN,
VII, l!J77, p. 12; Tdcm, Apulum, IX, 1971, p. 21-63.
ai Gh. Lazarovici, ActaM N, XX, 1983 (Anexu J), p. 13-18.
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ENTDECKUNGEN AUS DER SPXTEN
JUNGSTEINZEIT IN DER ZO:l.\TE
VON CAREI (KREIS SATU MARE)
(Auszug)

In cliesem Antike1 wollen wi r auf Grund ncuerer Entdeckungen in
der Frnge d er spaten Phasc von dcr Pi'?colt-Gruppe und der Entwicklung der muteriellcn KUltur in clcl" c; 1: ăten Jungsteinzeit cinlgc Verdcutlichungcn machen.
Dic Entdeckungen von der Ziegelb rcnnerei- Pişcolt (neben SMA);
Fischcrei-B-Moftinul Mic; „Auf der Weide" in U rziceni; „Neben dem
Kanal" in Căpleni; d ann dic gelegcnhl.ichen Entdeckungcn von Carei
Esenin.c;trasse 4, Duzilorstrasse 108; von den Silogruben in Ciumeşti in
der Gărincrei von S anislău in der Lebmgrube von Văşad rcchtfertigcn,
glabcn wir, die Benennung dcr spăten P hase cler Pişcolt-Gruppc, die
eine Dindung zut spaten Jungsteinzeit macht, da sie der grosscn Kulturgruppe Theiss-1Ierpăly-CS'Oszha1om vorangeht.
Die Entdcckungcn von Cămin Punkt A, B; Căpleni A, B, C, D, E;
Carei-Bobald I, V, VllI; Ghenei , Curtuiuşeni, Pir, Supuru de Jos „Dealul
Sentiului", Tăşnad „Jolţc" sind gleichzeitig, glauben wir, mit dcr grosscn
KultW"gruppc Theiss, betreffend mit der Kultur Theiss I? (Cămin-Brucke
liber Crasna; Căpleni - C), w1d Thciss II).
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Pişco:t „Lutărie";
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1- 3, 5, 6 l{roapa nr. 2/198:1: 6 - groapa nr. IV/1973
nro!ilicul dezvoltat, grupul Pişcolt, faza mijlO<'ie.
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groapa nr. 2/ 1980;
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35

3
4
Fig. 5. Pişcolt ,,Cărămidărie", l - vas tip amforă; 2 - strachină găsită incidental; 3--1 - vase din groapa nr. 2/198-0, grupul Pişcolt, faza tîrzie.
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Fig. 6. Moftiau Mic .,Fpscărie B!'; 1 - vas amfol'â din groapa nr. 6; 2 fragment de oală- groapa nr. G; 3 - Văşad „Lutărie".
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toare, topor din piatră şlefuită, perforat; 2 - nucleu de obsidian, descoperire
intîmplătoarc; 3 topor de piatră şlefuită, neperforat - descoperire întîmplătoarc.
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NOI DESCOPERIRI DIN PERIOADA
DE TRANZIŢIE LA EPOCA BRONZULID
IN NORD-VESTUL ROMANIEI*
NETA

IERCOŞAN

Cercetările arheologice privind perioada de tranziţie la epoca bronzului din nord-vestul României s-au îmbogăţit în ultimii ani prin descoperirile de la Carci-Bobald IJI, Sanislă u III 2 , ş i Moflinu Mic. Dintre
acestea prezentăm, în această comunicare, aşezarea de la Moftinu Mic
(jud. Satu Mare), punctul „Pescărie ".
In toamna lui 1982, în hotarul localităţii amintite, într-o zonă delimitată de rîul Crasna şi şoseaua şi calea ferată Carei-Satu Mare, pe
locul unei foste orezării, au început lucrări de îndiguire pentru o pescă
rie cu o suprafaţă de 120 ba. In exteriorul obiectivului a fost săpat un
şanţ adînc de 4 m şi lat de 8 m. iar spre interior a fost ridicat un dig de
4 m înălţime şi 12 m lăţime . Digul s-a format atît din pămîntul excavat
clin -şanţ, cît şi prin împingerea dinspre interior a unei cantităţi apreciabile de pămînt de pe o rază de 23- 24 m.
1n partea sud-vestică a pescăriei, şanţul! şi lucrările de înălţare a
digului au intersectat o zonă mai ridicată, de formă alungită, cu orientare NE-SV şi dimensiunile aproximative de 120 X 80 m, o insulă sau un
grind din fosta Mlaştină Ecedea (desecată la sfîrşitul sec. al XIX-lea).
Este foarte probabil ca forma şi ·dimensiunile iniţial e ale insulei să fi fost
altele, dar lucrările de amena!jare şi folos inţă a orezăriei au modificat-o.
Cercetările de teren efectuate de Muzeul orăşenesc Carei au pus în
evidenţă, în acest sector, existenţa unei aşezări din perioada de tranziţie
la epoca bronzului (Fig. 12/ 5-13), iar săpătura de salvare din 1982-83,
organizată cu scopul de a stabili felul staţiunii, stratigrafia aşezării, întocmirea unui plan de situaţie (Fig. 1/a, b) precum şi salvarea materialului arheologic rezultat în urma lucrărilor sau ameninţat de distrugere,
au confirmat acest lucru,3. Au fost identificate două gropi în p'.r ofilul şan
ţului exterior, o vatră distrusă şi o groapă în şanţul interior, aceasta din
w·mă fiind d egajată în primul rînd. Săpătura, avînd caracter de salvare,

lău,

• Comunicare prezentată la sesiunea Muzeului judeţean de istorie şi art<i Zadecembrie 1984.
1
N. lercoşan, Noi descoperiri arheolof/ice la Carei, în prezentul volum.
2 Săpătw-ă de salvare, 1980, material inedit, Muzeul orăşenesc Carei , inv.

6.240-6.750.
3

Colectivul de cercct<1rc a fost format din: I. Nemcti
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a urmărit cu prioritate cercetarea complexelor din interiorul digului, în
zona ce urma să fie inundată de Jacul pescăric'i 1•
Groupa nr. 1/1982, aflată la o distanţă de cca 100 m de mijlocul zonei mai înalte, s-a conturat bine în lutul galben , fiind puţin deranjată.
Era o groapă săpată iniţial la marginea zonei locuite, cu scopul de a
obţine lut pentru vase sau construcţii, ulierior fiind astupată cu resturi
menajere din aşez:are. Avea o formă neregulată, săpată în semicerc, cu
dimensiuni variabile: adîncimea 0,40-0,75 m (faţă de nivelul deranjat),
lu ngimeH maximă de 5 m şi lăţim ea maximă de 2.5 m. Conţinea un bogat
material arheologic constînd din: ceramică, bucăţi de vatră făţuită, chir'pid cu urme de pari şi nuiele, deşeuri litice, cărbuni, ccmuşă, oase de
animale şi scoici. CC'l mai bogat şi semnificativ material îl constituie cernmica, deosebindu-se două catc~gorii: cea uzuală, constînd din fragmentP
de vase mari de provizii, confecţionate din pastă grosolană, unele cu
urme de bnrbotinare si ceramica fină si semifină cu următoardc forme:
- cc~şti mici, într·egi şi întregibiie, de culoare brună-cenuşie, cu
toarta în bandă, supraînălţată, corp bombat, gît cilindric, gura dreaptă
sau uşor răsfrîntă, avîncV înălţimi ce variază între 49 şi 60 mm şi diametrul gLu·ii între 40 şi 55 mm. Unele prez intă o adîndtw~ă la bază,
pentru stabilitatea vasului, altele au două sau trei orificii mici sub gură,
probabil pentru suspendare; majoritatea sînt fără decor, dar unele au
o ornamentare simplă, constînd din linii incizate dispuse vertical, precum şi incizii oblice, dispuse unghiulnr pe corpul vasului (inv. 6 001 G 012; Fig. 2/1-12);
- ceaşcă cu toartă in bandă supraînălţată, cu baza bombată ş i gura
largă, neornamentată (Fig. 3/2), alte fragmente de ceşti decorate cu motive canelate (Fig. 7/2, 4, 8), impresiuni semiovale .şi dreptunghiulare
(Fig. 7/1- 2, 8) precum şi cu benzi de linii haşura te (Fig. 7/ 9);
- căuc de formă tronconică cu toartă îngrwşată (Î=40 mm,
D. max.=70 mm, Fig. 3/5);
- cană cu toarta în bandă, corp bombat, gît cilindric Ş'i înalt, gura
evazntă, 8Vînd un bogat şi expresiv decor format din două şirud paralele
de~ impresiuni semilunare dispuse orizontal la baza gîtului şi linii incizate
in formă d0 V ce constituie triunghiuri umplute cu linii oblice pe corpul
vasului (Î-i12,2 cm, D. gur.ii= 17 cm, D. hazei= 4 cm, inv. 6 028, Fig. 3/10.
Alte fragmente de căn i de acest tip au un ~ir de impresiuni cil'culare
dispusP orizontal Ja baza gîtului sau pe umărul vasului, linii incizate
ol'ientate oblic pe corp, precum şi impresiuni triunghiulare şi semilunare
pe margineu interio ară (Fig. 6/3 şi 7/5);
4 Acest n unct a fost codificat conventional: Moftinu !\!fie, „Pescărie", J\, pe ntru evitarea u:1or confuzii, întrucît lucrările au afectat şi o altă aşezare dat1nd din
neoliticul dezvoltat. unele de asemenea au fost i ntrepri ns e săpătur i de sa lvare ~i
care se află în colţul NE i:tl obiectivului, codificat : Moftinu Mic, „Pescărie", B,
distanţa între cele dol\.lă fiind de l :ma m. O primă se'llljnalarc pentru ptrnc:tul R;
Gh. Lazarovi<:i, T. Ne me ti, Neoliticul dezvoltat în NV României, Actai'Vll'„ VIT, 1983,
p . 21-22 şi n, fig. 6;'c.
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- castroane şi străchini, întregi şi fragmentare, d e diverse forme
variante. Cele neorn am entate sînt joase, cu fu ndul drept, corpul rotunjit şi marginea dreaptă (inv. 6026, Fig. 5/1, 1·=18,5, D. bazci = 8, D.
gurii=-15 cm), trasă spre interior şi mult s ubţia tă (inv . 6024, Fig. 5/2,
1=9, D. bazei =- 10, D. gurii= l 6 cm), sau de formă tronconică (inv. 6027,
J<"ig. 3/3, 1=6, l, D. bazci=17, D. gurii=114 cm). Vasele d ecorate, d e ace.st
tip, au mai mullc subvcu·innte: joase ori înal te, cu buza dreaptă, evazată, t rusă sp1·c interior, cu profilul în forma literei T sau lobată. Ornamentarea se prezintă fie simplă şi aerisită, fle bogată şi ex presivă ş i este
realizată prin incizii (linii triunghiw·i, haşuri) şi impresiuni (circ ulare,
semilunare, semiovale, triunghiulare ori dreplunghiula1·e). care combinate formează, în numeroase cazur i, n'gistrc, şi metope p(:! cnrpul vnselo1·. In asockre cu aceste molivc decora tive se găsesc ornamentele in
relief, orga nice, dar mai ales aplicate, constînd clin proeminenţe în formă
de şa, butoni alungi ţi cresta ţi sau alveolaţi, to rţi crestate, a plicaţii sub
forma „boabelor de linte" etc. (Fig. 5f 5-9; 6/ 1-2, 4- 6; 7/11- 14;
8/1-4; 9/8, 10, J 3). Se remarcă un castron cu corpul rotu njit şi marginea
evazată, cu profilul în S prelung, decorat pe corp cu două ~lrud de imp1·esiuni SC'milunarc dispuse orizontal şi un b wton în formă de şa (l=
=·10,3; D. bazci = 17,5; D. gurii=H,2 C'm, inv. 6023 , Fig. 3/4) şi o strachină
cu f und dn·pl, umăr rotunjit şi marginea subţi ată şi trasă spre in terior,
avînd un bognt decor forn10t dintr-un b uton în formă de şa, două şiJ·w·i
de impresiuni scmiluNJrc aşezate or'i'zontal sub marginea şi benzi de linii
oblice, dispuse unghiular pc cor·pul vasului, dublate pe 1-1mbelc părţi de
impresiuni scmilunal'e, cc fonncază şapte registre aproape simetrice
(1=6,5; D. bazei=5,5; D. gurii = l7 cm, inv. 6025, Fig. 4/1);
- fragmente de oale de diferite mărimi, docorate cu linii incizate,
simple sau în benzi, d ispuse oblic ori în forma „ramurilor de brad« şi
cu butoni alungiţi, aplicaţi vertical sub marginea v aselor (Fig. 5/ 4;
7/3, 11; 8/3, 5-6, 8; 9i l -5, 7-8);
- fragmente de buze de u lcioare decorate cu linii verticale incizate
şi cu „boabe de linte" (Fig. 9/ 6, 9);
- linguri ovale cu coada scurtă, de diferite măr imi (Fig. 4/2-7).
Tn groapa n r. 1 au mai fost găsite şi două găuritoare din os (Fig.
4/8-9) precum şi deşeuri de cremene, silex şi obs idian.
Pentru stabilirea stratigrafiei aşezării au fost trasate p atru secţiuni
orientate N-S: S 1/ l982, cu dimensi unile de 26 m lungime şi 1,5 m lă
ţime, în zona deran j ată de lucrări , cu scopul de a sw·prinde complexe
închise. În această porţiun e stratul de cu ltu l'ă a fost deranjat în întregime şi nu au aparut complexe arheologice, d oar puiine fragmente ceramice asemănă toare celor preze ntate (Fig. 10/ 1- 4), fragm ente li tice, chirpici , oase d e animale şi scoici.
S 2/1982 (Fig. 1/b), avînd dimensiun ile de 20 X l,5 m, la o distanţă
de 2 m de S 1 şi paralelă cu aceasta, într-o zonă unde dernnjăr-i le erau
nees enţi ale . S-a constatat exi stenţa unui singur nivel de locuire , stratul
d e cultură gros d e 30- 40 cm gă sindu-se imediat sub solul vegetal. Acesta
şi

5 - s tudii

şi comunlcărl,

vn-v1u.

https://biblioteca-digitala.ro

66

4

~onţinea fragmente ceramice provenind de la vase mari, decorate cu brîuri alveolare dispuse vertical pe corpul bombat al vasului, fragmente de
străchini şi castroane decorate cu incizii triunghiulare şi rotunde, linii
oblice incizate simple şi în reţea şi butoni alungiţi crestaţi, fragmente de
căniţe cu toartă supraînălţată, lame de obsidian (Fig. 10/ 5-13), chirpici,
un fragment de vatră cu gardină, un şlefuitor şi un zdrobitor din piatră,
fragmentare, numeroase oase de animale şi scoici.
În S 2 au fost surprinse următoarele complexe:
- vatra nr. 1, aflată la 2 m distanţă de capătul sudic al secţiunii,
avea o formă rectangulară şi dimensiunile de 80 X 70 cm şi se găsea sub
stratul vegetal şi deasupra stratului de cultură. Era pardosită cu fragmentele unui vas mare· de tip amforă, cu corpul bombat şi torţi laterale,
decorat pe umăr cu o bandă fonnată din trei şiruri de brîuri crestate aplicate, far pe corp cu benzi de linii haşurate, paralele, în reţea care alternează cu spaţii libere (Fig. 11/8), precum şi alte fragmente ceramice decorate cu linii oblice incizate, impresiuni semilunare şi circulare, brîuri
alveolate (Fig. 11/2-7) şi o rîşniţă de piatră (Fig. 11/9).
Tot în vatră a fost găsit, în poziţie oblică, un obiect de lut, întreg,
avînd probabil o destinaţie cultică. Are o formă piramidală şi o culoare
brună, arderea suplimentară din vatră dîndu-i o culoare roşiatică-cără
mizie. Baza obiectului are formă rectangulară şi se sprijină pe patru
proeminenţe realizate prin arcuirea celor patru feţe ale corpului. Are
gîtul scurt, aproape circular şi capătul rectangular cu marginile drepte.
Sub margine prezintă două preforaţii cu diametrul de 7 mm, probabil
pentru a putea fi suspendat. Pe corp obiectul are un decor realizat din
linii incizate, dispuse oblic, care se întretaie formînd două şiruri de motive rombice ce se continuă aproape identic pe fiecare faţă a corpului piramidal (1=7,9 cm; D. bazei=6,8X5,8 cm; D. gurii = 3,l X2,7 cm; inv.
6.181; Fig. 11/1).
Menţionăm lîngă această vatră două fragmente ceramice neolitice,
provenind dintr-un vas globular, ajunse probabil incidental aici din aşezarea neolitică aflată la 1,3 km distanţă (vezi nota 4), întrucît în tot
cursul săpăturilor nu a mai apărut nici un maieri81 neolitic. Tot în S 2
a apărut şi un mormînt Lt. B 2 de tip celtic, fără însă a i se contura
groapa, avînd ca inventar trei vase lucrate la roată, un cuţit de fier cu
mîner de os şi ofrandă de carne, care a stri\puns stratul de cultură deranjîndu-15.
în conUnuare a fost degajată groapa nr. 2 (Fig. 1/c) care se contura
bine în profilul secţiunii. Avea o formă regulată şi se adîncca treptat
în lutul galben; dimensiuni: lăţime 1,30 m, adîncime 1,40 m. Conţinea
puţine fragmente ceramice, oase de anim<lle, cenuşă şi chirpici (Fig.
12/1-4). A fost remarcată aici pe o bucată de chirpici, imprimarea per5

Materialele Latcne vor fi publicate ele I. Nemeti.

https://biblioteca-digitala.ro

l
.

67
foctă a unei frunze de fag (Fagus sylvatica), din flora mediului natural,
cont0mporană aşezăriiG.
Lîngă groap'a nr. 2, spre capătul nordic al secţiunii au fost surprinse
resturile unei locuinţe de suprafaţă, de fonnă dreptunghiulară cu dimen-

siunile aproximative de 3,20X2,10 m, care era deranjată de lucrări. Avea
o v<1tră deschisă în partea nordică, cu dimensiunile de 60X50 cm. Au
fost găsite puţine fragmente ceramice, oase de animale, cenuşă, cărbune
şi m ult chirpici de la pereţii locuinţei , cu u nne de pari şi nuiele .
În anul 1983 săpătura de salvare a continuat, fiind trasată secţ.itmca
S 3, paralelă cu primele două, la 2 m distanţă, cu dimensiunile de
20X1,5 m. Stratigrafia se prezintă identic cu cea din S 2, stratul de cultw:ă conţinîn.d multe fragmente ceramice, lame de obsidian şi cremene
(Fig. 13/1-10), un zdrobitor şi o rî!:}niţă de piatră fragmentare, oase de
a nimale şi scoici. Au fost surprinse următoarele complexe: vatra nr. 2,
găsită la capătul sudic al secţiunii, avea formă rectangulară şi dimensiunile de 80X(l0 cm, sub lipitura căreia se aflau numeroase fragmente ceramice provenind, îndeosebi, de la vase mari; vatra nr. 3, spre mijlocul
secţiunii, de formă ovală cu dimensiunile de 70 X 60 cm, făţuită care
conţinea, de asemenea, fragmente de vase, precum şi un alt mormînt
Latene. Spre capătlll nordic: groapa nr. 3, care se contura bine în lutul
galben ;;i în profilul secţiunii, avea o formă conică şi dimensiunile mici
80 cm lăţime ~i 70 cm adîncime, de la partE~a superioară a stratului de
cultură). Avea pereţii arşi în grosime de 10-12 cm şi nu conţinea nici
un fel de material arheologic, doar puţină cenuşă şi arsură, avînd destinaţie, probabilă, de recipient; groapa nr. 4, deranj ată parţial de lucrări,
de formă ovală , dimensiunile: 1,40 m lăţime şi 1,10 m adîncirne care
conţinea puţine fragmente ceramice, oase de animale, cenu;;ă şi cărbuni.
(Fig. 13/11- 15) precum ş i un complex deranjat de lucrări, locuinţă de
suprafaţă?, cu mult chirpici şi urme de arsură.
La capătul celor trei secţiuni, cu orientare spre groapa nr. 1 de lct
marginea locuirii, a mai fost trasată o secţiune de 20X1,5 m, în zona
deranjată, în care însă nu au apărut complexe.
Fădnd o succintă analiză a muteri<ilului arheologic, în special a ceramicii, provenind din aşezarea de la lVIoftinu Mic, prin clementele sale
caracteristice: pastă, forme, tipuri, variante şi decor, se poate conchide
că locuirea menţionată datează din perioada de tranziţie la epoca bronzului !:}i aparţine culturii Baden, cultură destul de bine cunoscută şi documentată în nord-vestul României prin descoperirile de la: Oradea, Biharea, Cubulcut, Sălacea, Văşad, Voievozi, Valea lui Mih<:ti7, Fegcrnic8
(jud. Bihor), Dindeşti, Carei, Viişoara, Berea, Ciumeşti, Sanislău, Foieni,
Cehăluţ, Unimăt şi mai ales Pişcolt9 (jud. Satu Mare).
6

Determinările

paleontologice au fost efE>.ctu;:ite de colegul Carol Knracsonyi.
ştiin ţele naturii a Muzeului orăşenesc Carei.
P. Roman, I. Nemeti, Cultura Bacten în România, 1978, p . 12- 14, p l. 1.
D. I gnat, .-1ctaMP., V , 1981, p. 121- 129.
P. Roman, I. Nemeti, op. cit., p. 14-18, Pl. 1.

muzeograf la
7

8
9
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Nu insis tăm asupra formelor şi a decorului ceramicii specifice acestei culturi , ele fi ind bine cunoscute şi avînd analogii perfecte într-o serie de descoperiri amintite, ci mai ales asupra deosebirilor, asemănări
lor, a elementelor comune şi a celor singulare, care dau o particularitate pronunţată materialului arheologic de la Moftinu Mic; aceasta în
scopul incercări i unei periodizăr'i interne mai nuanţate a aşezării.
In primul rînd semnalăm prezenţa a numeroase elemente Coţofeni
timpurii, atît în forme cit şi decor. Unele dintre acestea sînt caracteristice şi pen tru cultura Baden, dar sînt şi clemente car·c reflectă o perfectă
combinare, uneori pe acelaşi vns sau fragment ceramic, de demente Baden ş i Cotofeni.
Ceştile mici cu toarta în bandă supraînălţată, cu corp bombat şi gît
cilindric sînt specifice ambelor cultmi (în aşezarea de la Moftinu Mic
se găsesc în num ă1· foarte m are: 12 în tregi şi întregibile şi 27 fragmentare, nwnaî în groapa nr. 1), dcir prezenţa umbo-urilo1· şi a demraţiei incizate pe corp le îrttîlnim izolat numai la : Oradea- Salca „Cărămidărie",
Sălacea, Pi ~colt şi Unimăt 1 o, iar perforaţiile sub margine constituie o particularitate. Căucelc, tipul If pentru Daden, respectiv Illc3 pentru Coţofeni, sînt tipice ambf'Jor culturi 11 , iar lingurile cu coada scurtă sînt specifice culturii Coţo.fcni 12.
Străchinile şi castroanele, cu toate variantele ş i subvariantelc lor au
analogii în ambele culturi, dar semnalăm faptul că lipsesc strachinile cu
două despărţituri, cu m arginea kasă spre interior (tipul Il!a , cu ambele
variante) cu apucătoare cu capete discoidale 1 ~, în întl'cg lotul de materiale prezentat, se află un singur fragment de ornament în formă de disc.
Remarcăm la acest tip ceramic şi lipsa pictw·H, caracteristică ambelor
culturi, mai ales în fazele tîrzii' 4 • Tot aici semnalăm prezen ţa izolată a
unui tip de castron cu corpul rotunjit şi profilul în S prelung care are
buza loba tă, decorat în stil Coţofeni, dar la ean' nu cunoaştem analogii.
Semn ală m şi prezenţa obiectu.lui de lul de formă piramidală cu decor caracteristic ambelor culturi, dar la care nu cun oaştem a nalogii15 , şi
a cărui prezenţă în lipitw·a unei vetre şi utilitaw n-o putem băn u i, ne
înd reptăţeşte să presupunem că ~s te vorba despre un obiect de cult.
Făcînd o comparaţie între materialele de la Moftinu Mic, „Pescări e",
A, şi cele cunoscute, concluzionăm că cele mai multe analogii le găsim
la : Oradca-Salca „Cărămidărie" şi „Gheţărie" , Ciumeşti III, Berca
I a- b, Cchăluţ şi Unimăt-„Dîlboci" 10 . Faptul că materialul este unitar
nf' permite să afirmăm că aşezarea de la Moftinu Mic datează di n pcrioada mijlocie a culturii Baden (B- C), sincronă cu sfîrşitul fazei I (1 c)
10

ibidem, Pl. 25/2; 28/7-7; 41 /3; 48/6; 49/9, 15; Gl/l.

u Jbiclem, p. 28, Pl. 33/ 4: P . Roman, Cultura Coţoj.eni, 197&, p . 20, pl. 17/11.
i2

13

1•
15

16

P. Roman, op. cit., p. 30, P l. ·52110, 14; z. Kalma.r, ActaMP, VII, 1983, p. 65.
P . Roman, I. Ne mctJi , op. cit„ p. 29, Pl. 3313 : 38/'4; 401111.
Ibidem, p. 30: P. Roman, op. cit„ Pl. 4'8/15- 22 ~ i 49/2-ll.
Informaţii: P. Roman, 1. N~ml'ti.
P. Roman, I. N c meti, op. cit., p. 2-5- 27; 3:!- 35.
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a culturii Coţofeni, formînd o etapă distinctă, ulterioară celor mai v0chi
descoperiri Baden din nord-vestul ţării noastre (Ciumeşti IV b, Berea XIII
şj Văşad)17 , şi anterioară celor de la Sălacca şi Carci-Bobald1s, avînd un
pronuntat specific local, fapt remarcat şi la Unirnătln.
Prezenţa masi'Vă a elementelor Coţofcni în aşezarea de la Moftinu
Mic, spre deosebire de c0le contemporane amintite, ar putea fi explicată
prin legăturile şi contactul triburilor Dndcn de-a lungul unor căi nnturnle, cum ar fi şi valea Crasnei2°, fără însă a se putea delimit<l care din
materiale constituie importuri şi care sînt locale, deoarece materialele
Coţofeni timpurii clin zonele de contact spre Transilvania sînt destul de
sărace şi puţin

cercetate 21 .

în concluzie, se poate afirma că locuirea de la Moftinu Mk, „Pescă
dc", face parte d in tipul aşezărilor deschise, ncfortificat<', aşezate pe terenuri joase, mlăştinoase, cu locuinţe de suprafaţă şi vetre deschise,
avînd o singură fază, cu un nivel de locuire destul de consistent. Stratigrafia indică o locuire relntiv îndelungată şi stabilă. &onomia comunităţii era bazată pe creşterea animalelor (bovide , rquidc, suidc, avidoe},
vînătoare (cervide, carnivore-lup?), pescuit (scoici-Unio pictorum) şi cultivarea plantelor.

Ibidem, p. 41-45.
Ibidem, p. 4:-1.
w i bidem, p. 33-3-l; S. Dumitraşcu, SatuMa„eStConi., I, 1969, p. 41-46.
2o P. Roman, J. Nemeti, op. clt., p. ·1!J-5~.
:ri Z. Knlmar, op. cit., p. 65-{17.
11

18
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NOUVEAUX DECOUVERTES DE PERIODE
DE TRANZITION A L'AGE DU BRONZE
DANS NORD-OUEST DE LA ROUMANIE
(R esiime)

L'article presente 1'etablissement de Moftinu Mic, „Pescărie ", A, {dcp.
dr.: Satu Marc) invcstiguec par fouilles archcologiq ues pendanl les annees
1982-1·983.
On a fail des recherches sul' 2 habitats, 4 fosses menagcres ct 3 il tres.
Les materiaux archeologiques: la ceramique , les outils en pierrc, en silex, en obsidiennc (moul in a bras, lames) et en os (alenes) et lcs donn.ees
stt·aligraphiques assurent la datation du etablissement de Moftinu Mic
dans la periode de transilion a l'âgc du bronze, civilization Baden (BC) - <:::oţofeni (I c).
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cultură,

11- 15,

NOI DESCOPERIRI DACICE
DIN JUDEŢUL SATU MARE
GH. LAZIN -

ANETA CIONCA

In materlalul de faţă prezentăm în ordinea alfabc-tică a localităţilor
cîteva descoperiri dacice mai recente, care vin să complecteze pe cele
semnalate în literatura de specialitate 1. Aceste vestigii au fos•t descoperite în perimetrul actualelor localităţi; Acîş, Apa, Ady-Endre, Dwnbrava şi Ghenei. Materialul arheologic pe care îl semnalăm aici provine
din cercetări efectuate pe teren; excepţie îl constituie aşez area de la Acî~.
unde a u început şi continuă cercetări arheologice sistcmaticc2 •
1)

Acîş

(corn.

Acîş)

lncepînd cu anul 198'2, în partea de hota1· a localităţii denumită „Rîtul lui Maitini", zonă situa'tă la 1,5 km spre sud de moara din Acîş, pe
malul stîng al rîului Crasna, au fost efectuate cercetări arheologice sistematice. Pînă acum a u fost trasate un număr de unsprezece secţiuni.
surprinzîndu-se urme de locuire din trei epoci distincte, care se înscriu
cronologic astfei: A) sec. I î.e.n.-1 e.n.; B) sec. II (a doua jumătate) III c.n.; C) sec. XIII-Xl\!3.
Ceramica din cadrul a'}czări i dacice, aparţine celor două categorii
binecunoscute: lucrată cu mîna si la roată. Ceramica modelată cu rnîna
cuprinde şi ea două categorii, ir{ funcţie de pasta din care este confecţionată; în prima categorie am încadrat vasele din pastă grosieră care
conţine în afară de nisip şi pietricele, mai .r ar şi cioburi pisate. Vasele
lucrate cu rnîna, aparţinînd celei de a doua categor ii, sînt confecţionate
1
Pentru descoperirile dacice din sec. III î.e.n.-1 c.n„ în j udeţul Satu Mare,
vezi Gh. L az in, în SatuMareStCom, V-VI. 1981-1983, p. 69-82, pi. XXl-XXV,
cu bibliogralia mai veche sau mai no uă.
2 Pentru materialele descoperite la Ady Endre şi Ghenei, deţinem informaţii de
la I. Nemeti (Carei); pentru Dumbrava· de la N. Jercoşan (Carei); pentru Aipa
(N. Pop ~ Apa). Tutw·or le adu~enn mulţumiri pentru amabilitate. C(!rcetările la
Aclş au fost ef<'ctuatc de Gh. Lazin.
3 Menţionăm că pe ~cceaşi parte a rîului Crasna, mal sting, la l km .spre nord
de podul de peste rîu, care permite accesul spre localitatea Dobra, au mai fost
descoperite materiale <ffhcologice care in<llcă aici o .aşezare databilă în sec. III-II
î.e.n.; vezi Gh. Lazin, în SatuMareStCom., V-VI, 1981-1982, p. 69-70. ln materialul de faţă ne oprim sumar asupra materialc'or descoperite, urmlnd ca după finalizarea cercetărilor, acestea Să fie publicate detaliat.
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Fig. 1.

Acîş

-

ci>ramică modelată

cu mina.

dintr- o pastă mai fină, ca degresat este folosit nisipul. Coloritul ceramicii
m odelate cu mina este într-o gamă de nuanţe vnriată: cărămizie, gălbuie,
brun-negricios, brun-roşcată , cenuşie. Arderea este în general bună, însă
nu şi unifor mă, de unde şi culoarea deosebită a diferitelor părţi a aceluiaşi vas.
Ca form e de vase specifice ceramicii lucrate cu mina sîn t prezente:
vasele borcan, ceş tile, fructierele, oalele de diferite mărimi , printre ele
se remarcă un vas miniatură şi o cană cu o si ngură toartă. Orn amentaţia
ceramicii modelate cu mina <'Ste destul de vari ată: proeminenţe de dife-

Qt,31«m

Fig. 2. A cl'? -

Yas de tip borcan.
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Fig. 3.

Acîş

-

ceramică

mina.

modelată

cu

rite forme, brîuri, alveole; pc acelaşi vas se găsesc şi ilpuri de ornamente
combinate, mai ales butoni şi brîuri. Butoni sînt modelaţi din pasta vaselor şi nu lipiţi, au o formă rotundă, ei sînt simpli sau cu alveole, pe
două fragmente de vase apar proeminenţe butoni de formă ovală cu
două alveole, iar pe un alt fragment, apare o proemin enţă buton, cvasiconică, puţin detaşată de vas şi îndreptată spre partea superioară. Motivele realizate din linii incizate, simple apar pe un singur fragment de
vas, dispuse oblic.
Ceramica mod'eliată la ro ată este cantitativ redusă Jaţă de cea lucrată cu mîna, pasta acestei spcdi este fină, cu puţine impurităţi in pastă,
arderea ci este uniformă. C:::uloarea vaselor este cenuşie, cărămizie, galben-roşcată . Formele de vase (nici un exemplar, întreg sau intregibil),
aparţin următoarelor tipuri: vase cu buza evazată ş i pereţi arcuiţi, chiupw·i , fructiere. Menţionăm că printre fragmentele de vase m odelate cu
roata se află şi cîteva grafitate.
în afara materialului ceramic, semnalăm prezenţa unei rîşniţe rotative întregi, partea superioară, lucrată dintr-o Tocă locală (gresie), precum şi a trei prîsnele de formă bitronconică, cu ori.ficiu median, a u nui
căţel de vatră de forma unui trunchi de piramidă, prevăzut cu o gaură
transversală .

Materialele descoperite la Acîş, „Rîtul lui Maitini", îşi au .analogii
în ceea cc priveşte forma, ornamentaţia, tehnica de execuţie în cadrul
aşezărilor şi cetăţilor dacice din interiorul sau exteriorul arcului Carpaţilor. Analogii care merg pînă la identitate le oferă aşezărilor dacice de
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la Arpaşu de Sus (Jud. Sibiu)~. Comana de jos (jud. Braşov)5, Slimuruc
(jud. Sibiu)6 iar pentru o zonă sensibilă mai apro piată, materialele descoperit.€ cu prilejul cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică
de la Maroa (jud. Sălaj) 7 • Dintre aşezările dacice descoperite pînă ac1.1m
pe teritoriul actual al judeţului Satu Mare, descoperirile de la Acîş, îşi
găsesc corespondenţa în cad rul vestigiilor din localitatea Lazuri 8 .
Incadrarea cronologkă a aşezării de la Acîş, partea de hotar „RHuJ
lui Maitini", este posibilă în actuala fază a cercetărilor doar pe baza materialelor ceramice, care indică o limită cronologică mai largă, respectiv
secolul I î.e.n.- secolul I c.n.
2) Apa (comuna Apa)

ln centrul localităţii, pe platoul dintre pîrîul Seinel şi şoseaua McAurit-Apa-Seini, denumit de localnici „Herbcneaga", platou situat la sud-vest de imobilul Şcolii generale de l O ani, au fost descoperite
prin cercetări de 'teren mni multe fragmente de vase care se pot data
în sec. I î.e.n.- I c.n. Fragmentele de vase lucrate cu mina sînt de culoare gălbuie, brun-roşcată şi brun negricioasă. Ca ornamente, pe două
fragmente întîlnim brîul ~lveolar; menţionăm şi un buton rotund prevăzut
cu o singură alveolă, şi care a fost lipit de corpul vasului. Dintre vasele
modelate la roată, remar.căm două fragmente, unul cu grafit în pastă de
culoar~ negricioasă, iar celălalt de culoare gălbuie, din pastă fină, precum
şi un fund de vas, drept, care probabil aparţinea unei străchini9 •
dieşu

3) Ady Endre (comuna

Căuaş)

ln coJccţiile Muzeului Orăşenesc din Carei10, se păstrează cîteva
fragmente de viase, descoperite la 3-3 km spre sud-sud-est, de Ady
Enc.lre spre localitatea Eriu Sîncrai. Ceramica aparţine epocii bronzului ,
epocii Latene şi sec. 11-lII e.n. Fragmente'le de vase de ti.p Latene sînt
4 M. Macrea şi T. Gloclariu, Aşezarea daci.că de ia Apaşu de Sus, Editura Academiei, Bucureştri, 1976, p. 38-G8.
~ I. Glodari u-Fl. Costea-r. Ciupea, Comana de Jos. Aşezările de epocă dacică
şt prefeudală, Cluj-Napoca, 1980, p. 48- 53.
t: loan Glodariu, Aşezări dacice şi daco-romane la Slimnic. Contribuţii la cont inuitatea dacilor în Dacia romană, Editura Academici, Bucureşti, 1981, p. 33-42.
7 S. Dumitraşcu, V. Lucăccl, Cetatea da.cică de la Marca (jud. Sălaj}, Muzeul
de Istoric şi Artă Zalău, Cluj-Napoca, 1974. Pentru zona de- vest a României, a se
vedea şi S. Dumitraşcu, Aşezări fortificate şi cetăţi dacice din partea de vest a
Munţilor Apuseni, în Crisi<1, Jr, 1972, p. 12-148; Idem, Stadiul cercetărilor privind
civilizaţia dacică din nQrd-vestui Român'iei, în SatuMareSLCom, V-VI, 1981-1962,
p. 60-62. Ion Horaţiu Crll;<.l.n, Ztrtdav<1., Editura Comitetul de= Gultură şi Edu :;aţie
Socialistă a Judeţu:ui Arad, Ch1j-Napoca, 1978.
8 Gh. Lazin, în SatuMarcStCom, V-VI, 1981-1982, p. 74-75.
Cercetări de teren Gh. Lazin şi prof. N. Pop (Şcoala generală de 10 ani, Apa).
Materialele se află expuse în c·adrul colţu.lui muzeistic al şcol ii.
10
?vluzeul Orăşenesc Carei, inv. 2161- 2152 (toate fragmentele mai multe la
număr), de tip Latene sint înregistrate la aceste două poziţii. Informaţii 1. Nemeti Carei.

°
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ele aparţin ca forme vnselor - borcan (culoare
mai numcroru;e . Menţionăm un
nisilp şi pietricele în pastă, cu
bu:ta uşor avazată, lucrată tot cu mîna, precum şi un fragment dintr-o
strachină lucrată la roată de culoare gălbuie-cărămizie. Cu toate că materialul descoperit la Ady Endre este cantitativ redus, fragmentele dcscoPl'rite sînt însă tipice epocii Latcne, iar ca datare propunem deocamdată
limitele secolelor I î.e.n.- I e.n. Descoperirea s-a făcut cu prilejul unor
iucrări de îmbunătăţiri funciare.

lucrate cu mîna

şi

la

roată,

cenuşie-ncgridoasă cu nisip în paslă), cele
fragment de cană de culoare gălbuie, cu

4) Dum brava (com. Livada)
Cercetările de teren efectuate de N. Jercoşan 11 , în luna august 1983,
la nord vest de localitate, în part.ca dreaptă a căii ferate Satu Mare-Negreşti, într-o zonă situată la 300 m spre nord de Staţia C.F.R., au dus
la descoperirea a două aşezări ce aparţin epocii neolitice şi Latene-ulu i.
Cerarnka aparţinînd epocii La'tC-ne este modelată cu mîna şi cu roaltt.
Ceramica lucrată c u mîna este reprezentată printr- un singur ft'agment
de vas, lucrat dintr-o pastă grosieră, de culoru·e negricioasă, cu n isip în
pastă cc aparţine părţii superioore a unui vas de tip borcan. ln afara
fragmentelor de vase cu grafit găsite la Dumbrava şi care apa rţin unor
situlae, se remarcă partea superioară a unui vas lucrat cu roata din pastă
brună cu nisip fin, miez roşcat în interior, iar in exterior cu slip cenuşiu-negricios. Datarea: sec. II î.e.n.-I c.n .

5) Ghenei (com. Căuaş)

La nord-est de G henei, spre localitatea Sînmiclăuş, între locul numit ,,Lutărie" şi „Ritul tărîţelor", prin cercetările de teren e:fectuat.c de
I. Nemeti au fost sw·prinse urmele a două aşeză ri care se p ot încadra în
sec. I î.e.n.-I e.n. şi sec. III-IV e.n. Zona de unde a u fost adunate
fragmente de Viase se află la circa 300 m de la „Lutărie" spre „Rîtul tă
rîţelor". Materiale'le care se încadrează în perioada secolelor I î.e.n.-I
e.n. sînt l ucrate cu mîna şi la roată 1 2 . Ca forme de vase din cadrul ceramicii modelate cu mina întîln im vasele de tip borcan, de culoaTe brunroş.cată lucrate dintr-o pastă grosieră, precum şi un fragment din partea
superioară a unui vas de dimensiuni mijlocii cu buza rotunj ită şi uşor
ev.azată, lucrat din pastă bună de culoare gălbuie, interiorul vasului este
cenuşiu-închis.

Ceramica modelată la roată, în afara a ldouă fragmente cu gra.fi:t
este reprezentată de cîteva foagmente ce reprezintă tforma transpusă la roată a vaselor de tip borcan, de culoare cenuşie-negricioasă cu

în

pastă

Material în colecţia Muzeului Orăşenesc Carei, inv. 6913-6915. Informaţii
iar in 1987, ace'.aşi a efectuat ia imediata apropiere a a-;:e7,ării da:::ice,
săpături în staţi u nea neolitică.
12 Materiale în colecţia Muzeului Orăşenesc Carei, inv. 39;l{i- 394,5.
11

N.

Iercoşan
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miez cărămiziu, precum şi străchinile (forme imitate?), din
cu nisip fin, de culoare gri, cenuşie-deschisă şi gălbuie .

pastă brună

„• „
Pc baza descoperirilor

menţionate

mai sus, în m od evident nu 1SC
cxce·pţia vestigiHor de li:i
Acîş „Rîtul lui Maitini", se datoresc exclusiv cercetărilor de teren. Geografic ele se circumscriu zonelor de pe actualul terito·r iu al judeţului
Salu Mare unde au fost descoperite pînă în prezent aşezări dacice 13 • Aşe
zările sînt deschise, ele se pJasea:tă în apropierea cursurilor de apă uctuale, .sau în zona ·celor vechi. O discuţie asupra aspectelor cronologice
ni se pare in stadiul actual inopartună, un fapt este însă cert., şi anwne,
aceste descoperiti se i:idaugă cnntitativ celor cunoscute pînă a1o~m. cu
alît mai mult cu cît, vestigiile dacice din epoca de maximă dezvoltare a
civilizaţiei acesteia, în aceiastă parie a ţării nu sînt prea numeroase, mai
degrabă din cauza in s ufi6en ţei cercetărilor şi nu din lipsa existenţei
urmelor de habitat.
pot :fG1ice

consideraţii

mai ample, acestea, cu

1

13 Gh. J.azin, Descoperiri da,cice din sec. J/f î.e.n.-1 e.n. în judeţul Satu JHareCatalog, în SatuMcireStCom, V-VI, 1981-1·982, p. Bl.
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NOUVELLES DECOUVERTES DACES DANS LE
DEPARTEMENT DE SATU MARE
(Resume)

Dans l'article on a inserc Ies recentes dccouvertes Da ces sur le tcrr itoire du dcpartemcnt de Satu M'are, provenant des localites Acîş, Apa,
l\.dy Endre, Dumbrava et Ghenei. 011 ajoute, celles- ci au d{couvertes antericures publiees deja (Gh. Lazin - dans SatuMareStCom, V-VI, 19811982, p. 69-82, pl. XXI-XXV). La datation de ces vestiges, est la survante: Acîş: siecles I (a.n.e-I n.e.); Apa : (siecles I a.n.e- I n.e.); Ady
Endrc (sîecles I et.n.e.-I n.e); Dumbrava (siecks II a.n.e- I n.e) ct Ghenei
(sieclcs I a.n.e.-I n.c.). l\.vec l'exception de !'habitat situe dans le perimetre de la localite Actş, ou dcpuis 1982, on a fait des fouilles archeologiques sistematiqucs, les autres decouvertcs ont a la base Ies recherches
faites dans ces lieux.
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MONEDE ANTICE MAI RECENT
DESCOPERITE lN JUDEŢUL
SATU MARE
GH. LAZIN -

IOAN POPESCU

Prin donaţii şi achiziţii în coleoţiile Muzeului Judeţean Satu Mare,
precum şi ale Muzeului din 8arei, in ultimul timp au ajuns o serie de
monede antice şi medievale, marc parte dintre acestea cu indicaţia locului preciis de. descoperire. !n rîndurile de f'aţă ne oprim asupra a şase
piese, respectiv o monedă dacică şi cinci monede romane imperilale, asupra cărora deţinem informaţii complete.
Lista acestor.a este următoarea:
1. Blaja (or. Tăşnad)
Domitianus (pl. 1/1)
AR 3,04 g. 17-18 mm.
RIC, II, p. 174, nr. 173 (Roma), anii 92-93.
(col. Muzeul Carei). Conse<rvarc fuart.e

bună1 •

2. a. Lucăceni (corn. Berveni)
Nerva (pi. I/2)
AR 3,35 g, 18-19 mm.
RIC, II, p. 215, nr. 14 (Roma) anul 96.
(col. Muzeul Carei). Conservarea foarte

bună2 •

2. b. Lucăceni (corn. Berveni)
Traianus (pl. I/3-4)
AR, 1,30 g, 17 mm
H.IC, II, p. 225, nr. 165 (Roma), anii 103-104
(cot Muzeul

păstrată3 •

Judeţean

Satu Mare). Conservare

slabă,

moneda este fragmentar

Piesa a fost descoperită 1n Jocul numit „La Rezei", prin drnnaţie a ajuns în
Muzeului din Carei. Mulţumim şi pc aceastA cale colegului N. Ierco~an
(Muzeul Carei), pentru permisiunea publicării atit a monedei de la Blaja, cît şi ace-lei de la Lucăceni (denarul emis de Ncrva).
2 Dc-;cop<!rită în zona cetăţii de pămlnt de la Berveni, denumită de localnici
,,Pe dîmb"; cetatea de pămlnt, este situată de !apt în perimetrul satului Lucăceni,
ce aparţine comunei BC'rvcni.
a Monedă păstrată fragrncntm· (pl. I/3), acelaşi loc de descoperire „Pe dîmb",
dar la date diferite, r(:'j'ipectiv denarul de la Neva, în anul 1977, iar piesa de la
Traian, în anul HY79.
1

colecţiile
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3.

Gb.iri şa

(corn. Ardud)

Din cunoscutul tezaur de mcncde ·romane imperiale descoperite în localit:ate, mai provine o piesă, r·eccnt donată muzeului judeţean Satu
Mare4 •

Septimiu.s Severus
AR 3,09 g, 19-20 mm
RIC, IV, p. 152, nr. 34 (Roma), anul 194 e.n.
(col. Muzeul

Judeţean

Satru l\lare). ConsCJ·vare

bună.

4. Necopoi (corn. Ilomoroade)
Tip Huşi - Vovrişcşti (pl. I/5-6)
AV. Capul lui Zeus în profil spre dreapta ·cu barbă şi cunună de law-i,
barba este rotw1j ită. Părul este redat spre vî't'ful capului prin li11 ii în
relief, su b forma unei scufii. Ochiul este reprezentat printr-un punct
înscris într-o adîncitură de formă tra'pezoidală. Nasul nu poate fi descris din cauza unei tăl'e turi adînci ca11e este •aplicată perpendicular
pe el. Gura este pusă în e videnţă prin două linii paralele, w·cchea este
marcată printr-un ipunct, pe ceafă se află bucle de păr . Figura, reprezintă un cap uman, tînăr, bine redat, fiind înconjw·ată de un cerc de
perle vizibile pe aproape întregul cîmp al monedei. Av·crsul, u~or
convex.
RV. Pe revers este redat un cal cu călă11ei, stilizat, mergînd în t r aJ'.l
ispre dreapta. Călăreţ ul, schematic rede1t, se obse rvă într-o mînă ram ura şi hăţul, cealaltă este sprijini tă pe svatele calului, nu-i sint redate picioarele. Calul, bine redat , are un piciot· din faţă (stîngul) ş i
din spate (dreptul) ridicate; picioarele sînt marcate prin linii îngroşate, coada este stufoasă, ţinută în vînt. Calul are între picioarele din
faţă un simbol redat prin globule (mult tocite), ce reprezintă o rozetă.
Intre piciorul din spate, cel ridicat (dreptul) şi corpul calului ,;ire un
semn incizat de forma unui dreptunghi. P e revers se alflă o contramarcă. Reprezentarea -de pe revers esik înconjurată de un cerc de
perle, vizibile doar în citeva locuri.
Reversu], uşor concav are o tăietură, vizibilă şi pe avers, plasată
sub burta calului, între picioarele din spate şi cele din faţă.
Pe revers nu sînt urme de legendă; din cauza tăietudi adtnd de pe
revers, nu se poate d istinge nici contramarca, aceasta fiind divizată de
obiectul cu ajutorul căruia a fost pract icată tăietura.
AR 14,10 g, 26-25 mm
4
Moneda a ajuns în posesia dr. Ioan Popa de la J.A.S.C.I.P. - Satu Mare, care
în an ul }.!)87, a donai-o Muzeului Judc\oon, !i .aducem mulţumir.i. şi pe această calc.
P entru Ghirişa, vezi D. PJ·otase - T. Badcr, ln Tezaure monetm;e din judeţul Satu
Mare, Oradea', 1968, p. 39--54; I. Wink.;er - T. Bader, în SatuMareSt Com, IV, 1980,
p. 69-10'2.
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Preda, pl. XXV, 1-2 (viar).
(col. Muzeul Judeţean Satu Mare). Conservare bună, dar revc-rsul u.5or tocit~.

Moneda descoperită în localitatea Nccopoi, se înscrie în scria imitaţiilor de tip Huşi-Vovrişeşti, în rîndul emisiunilor cu greutăţi de tetradrahmă, avînd ca prototip, tetradrahma regelui Filip al II-lea.
5. Satu Mare
sb~ada Eroilor din municipiul Satu Mare, a fost gă
o monedă romană de argint.
Antonius Pius (pl. I/7).
AR 2,89 g, 18-19 mm
RIC, III, p. 64 (Rorna), anii 145-146.

1n a nul 1986, pe
sită

(col. Muzeul

JudC'ţcan

Satu Mare). Conservare

„

•

slabă .

*

Descoperirile mai sus prezentate, t5i au în mod firesc importanţa
lor. Astfel denarul de la Dornitianus, descoperit la l3laja0, fixează mai
bine în timp ·aşezările contempo1iane descoperite în zonă 7 . Cît priveşte
cele două piese descoperite la Lucăceni „Pc dîmb", o emisie de Ner-va
şi Traianus, facem adăugirea că di'n aceeaşi parte de ho'tar, mai provine
un denar aparţinînd lui Antonius Pius8 emis între anii 153-154 la Roma
(descoperit în 1anuJ 1970) şi că tot de ·aici, în Muzeul din Carei se află
materiale ceramice atribuite dacilor liberi, descoperite 'Prin cercetări de
teren.
~ DescopC'_rită in ::tnul 1985. luna august, de către Ciorbea Ioan şi Hereş Maria,
In malul canalului Homorod, la 300 m nord-nord- vest de localitatea Necopoi,
locul „La cascudă", la 0,40-0.4•5 m de suprafaţa actuală a solului. Este o descoperire izolată, cerretărilc întreprinse la faţa lo<·ului nu au dus la găsirea altor piese,
iar în vecinătatea locului .descoperire nu s-au găsit w·mele vreunei aşezări contemporane, sau din altă perioadă, menţionăm. doar aşezarea oulturii Suciu ele Sus,
situată la npTOximaiiv 1 km spre srud-est depunctul unde a fost aflată moneda.
Menţiunea aşezării preistorice: Tiberiu Bnder, Epoca bronzului în nord-·vcstul Transiivaniet (Cultura pretracică şi tracică), Editura şti' nţifieă şi enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 126, n.r. 62.
6 Domiti-anus şi nu Nerva, cum dintr-o eroare' apare în, Alexandru Să.şianu,
Moneda antică în vestul şi nord-vestul României, Editma, Muzeul Ţării Crişurilor,
Oradea, 1980, p. 186, nr, 167 a.
7
Aşezările ele la Săcăşen.i (at1·ibuită dacilor liberi, sec. 11-IV e.n.) şi Ceha!,
vezi Gh. Lazin, Cercetări arheologice în suclul judeţului Satti Mcire (zona Tăş
nad) - I, în Sat·uMareStCom, lII, 1975, p. 61 şi urm„ vezi şi nota 2), sau pc aceea
de la Unimăt ($. Dumitraşcu, în SatuMareStCorn, 1, 1969, p. 45).
8 Gil. Lazin, în SatuMareStCom, IV, 1930, p. 127, 128, nota 7, pi. LXVII/3. Pentru aşezările din sec. II-IV c.n. l n zona Car~. Gh. Lazin - I. Nemeii, ln Crisia,
li, 1972, p. 199-213.

7 - Studii

şJ comunicări,

vu-vm.
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Denarul lui Antoninus Pius, descoperit recent la Satu Mare, se
de a.7czărilc contemporane descoperite în perimetrul municipiului 9 •
Din rîndul monedelor descrise mai sus, se detaşează piesa descoperită la N<!copoi, tetradrahma de tip Huşi-Vovrieşti1°, .care se d13.tează
în intervalul de timp cuprins între a doua jumătate a secolului III î.e.n.
şi prima jumătate a secolului II î.e.n. Tetr<l<.irahma descoperi tă incidental
la Necopoi, constituie a doua descoperire de acest fel pe teritoriul actual
al j udeţului Satu Mare, după tezaurul de la Turulung 11, ea completînd
harta arheologică a zonei Co'd ru, zona cu relativ puţine dc•soopedri arheologice, fapt cc se explică n u prin inexis te n ţa acestora 12 , el prin insufileagă

cienţa cercetărilor.

u Ve7.i T. Bader, în SatuMareStCom, III, 19.7.5, p. 38-4.3; Ch. L.azin în
SatuMareStCom, JV, 1980, p. J HJ- 128. în vecin;Hatea lo<.:ului de descoperire a mo-

nedei, mni exa<.:t în Cnrticrul Balta Blon dă, a fost ide ntificată o aşeza;re, care pc
baza cernmidi lucrată cu m1na şi la roată, se lnscrie cro11olo.gic în sec. lJ-IV e.n.,
iar ca ctnJc aparţine dacilor libc-ri. Cercetări de te-ren Gh. Lazin, în •1976 şi 1977.
io Pentru acest tip monetar, Constantin Preda. Monedele getodacilor (Editura
Academiei, Bucureşti, 1973, p. Jl.1-'131 (pl. XXl-XXVJI).
11 Pcnlru
această descoperire, T. Badcr, în SCIV, VI, 1975, p. 173- 174,
pl. I1U~l2; Idem, in ActaMN, XlT, '1976, p. 75-8'5, (pl. r- VII, p. 86-92).
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MONNAIES ANTIQUES R~CEMENT
DECONVERTES DANS LE DEPARTAMENT
DE SATU MARE
(Resume)

L'auteur prescnte six monnaies antiques recemenent decouvertes sur
le territoire du departement de Satu Mare, se trouvant maintenant dans
les collections du Musee du departament de Satu Marc ct dans le Musee
de Carei.
Les pieces decouvertes a Blaja (une monnaie, denarius appartenant
ă Domitianus emise entre 92-93); Lucăceni (~eux monnaies, des quelles
une emise par Nerva en 96, ct l'autre par Traianus ent re 103-104), Ghirişa, denarius appartenant a Septimius Sevcrus emise en 194, Necopoi,
monnaie de type Huşi - Vovricşti, qui peut etre datce entre la deuxieme
moatie du II-e siecle a.n.e. et Satu Mare, un denarius romain imperial emis
par Antoninus P ius entre 145-146.
1
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
DIN TERITORIUL LOCALITAŢII
MOFTINU MIC (JUD. SATU MARE)
IOAN NEMETI

Satul Moftinu Mic din punct de vedere geografic se află în Cîmpia
Eccden, respectiv la zona de interferenţă cu Cîmpia Crasnci. Situîndu-se
pe o ridicătură ce are înclinaţii lente spre fosta Mlaştină Ecedea, această
zonă ofe1·oa în antichitat·e condiţii optime pentru habitat, fapt ce se concretizează printr-o locuire intensă din cele mai vechi timpuri şi pînă la
apariţia satelor ·f eudale1 •
Odată cu desecarea mlaştinii s-a schimbat considerabiJ aspectul arh aic al zonei, .aşezările omeneşti din diferitele perioade istorke ne oferă
însă posibilitatea să reconstituim aspectul vechi al zonei, modul de viaţă
al oamenilor stabiliţi aici încă în epoca neolitică.
lmunte de a trece la prezentarea wmelor de habitat menţionăm două
descoperiri paleozoologice din această zonă. Cu ocazia construirii podului
peste Crasna la Domăneşti, în lutul diluvial (de culoare a1bastră) au fost
găsite resturile unui schelet de mamut (Elephas primigenius)2. Cu ocazia
săpăturilor arheologice efectuate de Muzeul Orăşenesc Carei, în apropierea gării Domăneşti, tot în lutul diluvial, ia fost descoperit un molar
de mamut care se află azi în Colecţia Muzeului din Carei3 (fig. 1 9/1).

1. Moftinu Mic

„Pescărie"-B

1n anul 1982 în locul numit „Pescărie", în urma lucrărilor de îndiguire au apărut mai multe vestigii arheologice. Jn latura nord-vestică
a pescăriei, pe un grind din apropierea Crasnei (Pescru·ic- B) a fost deranjată şi pe cît se pare aproape în întregime distrusă, o a5czare neolitică.
Au rfost o bservate mai multe complexe arheologice: gropi menajere, locuin~ de s uprafaţă, vetre de foc. Lucrările de am€najarc a pescăr iei s~au
continuat şi în anul următor, fiind c.lcranja'te alte noi complexe arheolo1
Andrei Bogdan, Citeva ronstderaţit fizico-geografice asupra Cimpiei Ecedea,
Probleme de geografie, V, Bucure~li. 19'57, p. li22-123.
2
Gy. IJalavâts, A domahidi
merkt osemlos leletek, PiHdtani Kozlony,

Bp., 1896.
i

es

Colecţia Muzeului Orăşenesc Carei, secţia de ştiinţele ruit.w·ii, nr. inv. 4133.
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gice. Cu -Ocazia unui mic sonda j de vcrificaTe şi de salvare executat de
Muzeul Orăşenesc Carei4 , au fost dezvelite resturile mai multor gropi
menajere, vetre de foc, locuinţe de sup1-.afaţă, atît din interiorul dV ·şi
din exteriorul zonei îndiguite (fig. 1/1).
ZONA I . în această zonă (cca 1,5 ha), pămîntul a fost taluzat pînă
la lulul galben , în care s-au .conturat meii multe compliexe at'hcologicc,
în special gropi menajere.
Groapa nr. 2 s-a conturat perfect în lutul galben, avînd dimensiuni:
2,80 X 3,10 m, arlîncimca de 0,35 m faţă de nivelul actual (cît a mai ră
mas după talukarc). S-a surprins doar fundul gropii, avînd o formă neregulată, groapa fiind umplută cu resturi menajere: fragmente ceramice,
relativ putiAe oase de <inim·a le, cenuşă, cărbunj, fragmC'nlc de chirpici,
.fragmente de h.1me din obsidian, şlefuitor şi · deş eur i d e obsidiian (fig. 1/ 2).
peramica. Au fost recuper·ate în total .134 de . fragmente ·c eramice
din care 20 de bucăţi aparţin ceramicii uzuale şi 114 de bucăţi ceramicii
semifine. După molivek ornamentale: 21 de fragmente sînt decorate cu
'liriii inci;;:at-e Şi c u ciupituri (fig. 2/ 1, '2, 6; fig. 3 '3, 4, 5) un fragment cu
proeminenţă mică, iar patru fragmente sînt pictate cu o substanţă bituminoaşă de culoare. neagră (fig. 'J/1, 2). Un număr de 6 fn1gmcnle aparţin
vaselor cu „Lipperu„and" (fig. 1/ 3, 4). Ma terialul arheologic se află în
Colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr. inv. 781-850..
Forme ele vase. Se p,o t recons titui următoarele forme:
- borcan e mici (fig. 2/ 3);
- oale cu gîtul scund (Lippenrand), (fig. 1/4);
·- {;astroane Eidînci (fig. 1/3; 2/ 1);
- castronaş ·ae culoare cărăm.lzie, cu dimensiuni: î = 7,2 cm; d.g.=
= 14 cm; d.f..=7 cm (fig. 2 14~;
·
- cupe cu picior (fig. 2/ 2);
- cupe ·Cu buza lobată ~fig. 2/5).
Ceri:lmica din groapa nr-. 2 are analogii de la Pişcolt „Lutărie", gr.
1/ 1980; g r. 4/19 76; gr. 5/ 1976 5 . Urmărind lucrările pescăriei au mai fost
o bservate parţi al complexele nr. 3, · 10, 11 care au conţinut fragmente
ceramice similare complexului nr. 2.
La groapa nr. 3, distrusă aproape în întregime, '1U fost observate
dduă platforme de lut m:s, urmele unor vetre de foc, c-are au fost deservite runtr-o si nguFă groapă (cuptoare de ars ceramică?) (fig. 5/ 5, 11).
Din groapa nr, ll, foarte 1nt1încă şi îngustă (maximum 0,50 m); provine un fragment de verigă de Ju·t (fig. 5;17) care are e:malogii de la Sonkăd6, (nr . inv. 6793, M.O.C.).
Gropile nr. 4, ·5, 9, dbtruse şi ele aproape complet, oau avtft în conţi
nutul lor fragmente r.cramice de o calitnte mai bună, lustruite, avînd
aspectul ceramicii pictate evoluate (fig. 5,'2, 8).
4

5

La săpătu.rill" de salvare a ·participat şi N. Iercoşan, muzeograf la M.O.C.
Gh. Vuzai·ovi,d, I. Nemeti, ActaMP, VII, 198~J. fig. !Ml-9; fig. Wfl-5;

fig. lVL!t-.19.
6 S. Korek, AAJ-I.urlg; 29, (l-2). ·1977, pl. 17/3, 4, 5.
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Groapa nr. 6 cercetată mai sistemaUc şi com plexele nr. 7, 112, 13
unor locuinţe de supi·a.faţă, precum şi vasele dbl groapa nr. 1
au analogii djn faza tîrzie a Grupului Pişcolt7. Din apropierea gropii nr. 14
provine o fusaiolă plată, tăiată dintr- un ciob (fig. 5/10).
In anul 1983 lucrările de amenajare a pesr.ări~i s-au contin uat, fii nd
semn alc:lte alte complex<' ·a1·heologice, mai ales gropi menajere, notate
convenţional cu nr. I, Tl~ m, lV (fig. 411, 2, 6). Toali~ gropil e? au fost
mult deranjate, din ele a fost salvat ulterior doar fundul gropii.
Groapa nr. III a fo st surprinsă în lutul galben, cu diametrul maxim
de 3,50 m şi adîncimea de 0.50 m (fa ţă de nivelul actual). Groapa conţinea fragmente ceramice aHt din categoria olăriei uzuale dt şi din cea
semi fină !Şi fin ă. Au fost rP~onsti tuite următoarele forme :
- vas globular ele culoare cărămizie cu pete cenuşii (fig. 4f3), nr.
inv. 6782 (M.O.C.);
- .f ragmente de cupă, de culoare cărămizie, cu decor liniar (fig. 4/4,
5; fig . 5/4), nr. inv. 6783, 6784;
- castronaş din pastă fină, de culoare roşiatică, ornamentat cu mici
proeminenţe la mijlocul vasului (fig. 5/ 1), nr. inv. 6781. Printre fragmentele ·ceramice se găsesc şi unele pictat c u vopsea bituminoasă de culorn·e
neagră (fig. 5/3). Din groapă mai provin: fragmente de obsid ian, puţine
oase de animale şi cărbun i.
Groapa nr. II (fig. 4/6) are o formă rectan gulară, c u dimensiun i
4,00 m.X 0,95 m, lărgindu-se spre fun d, avînd a dîncimea de 0,60 m. Pe
fundUI. gropii s-au găsit bucăţi m ari de lut ars, de la vatră -sau de la o
locuinţă arsă. Fragmentele ceramice aflate printre bucăţi mari de chirpici, sint similare cu ceramica clin groapa nr. III.
Din gropile nr. I şi IV (fig. 5/ 5, 6) provin, la fel , puţine materiale
arheologice: fragmente cer amice, oase de animale, cărbuni, nr. inv. 67606761.
Din nefericire aşezarea neolitică de la Pescăric-B a fost deranj ată
atît de mult incit observaţiile s'tratig1·afice sînt aproape imposibile. Pe
baza observaţiilor sumare şi a materialului arheologic provenit din complexele mai bil1 e păstrate putem considera că iniţial exista ~ici o a.şezare
neolitică formală din cel puţin două etape: din faza mai timpurie a neoliticului mijlociu (Grupul Pişcolt - începutul fazei mij1ocii) şi apoi din
faza finală a grupului. Lipsesc materiale ceramice luci oase, fin 0, cu un
decor pictat cu mo'tive bogate, de culoare neagră, atî:l de caractel'istice
pentru faza evolutivă a Grupului Pişcolt.
aparţinîncl

1

7 Gh. Laza,rovici~ J. Ncmeti, ActaMP, VJJ, 198;3, fig. 1'9; fig. 211; I. Nemeti,
Descoperiri din neolitîcuL tirziu în Valea Crasnei, (m.anusci:-is), comunicare prezen-

tată

l<l sesiunea

ştiinţific-ă, Zalău,

Hl-J.9 decembrie 198-1.
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2. Moftinu Mic -

Pescărie

-

A

In partea sudică a pescăriei, }a cca 250 m de la linia ferată, lucră
rile de amenajare au deranjat în anul J 982 alte complexe arheologice:
o aşezare din perioada de tranziţie spre epoca bronzului şi un cimitir?
din epoca Latene. Aşezarea se află ·pe malul Mlaştinii Ecedca într-o zonă
joasă dar neinundabilă. D(".ranjările din anii 1950, şanţurile orezăriei şi
amenajarea pescăriei, au djstrus în bună parte a'?ezarca care avea un singur n1ivcl de locuire c u o depunere r elativ subţire (fig. 6/ 2). Cu ocazia
unei mici săpătmi de salvare a u fost trasate trei secţiuni şi o cosetă pentru degajarea gropii nr. 111 • 1n continuare ne vom ocupa doar de groapa
nr. 1, u n complex mai puţin deranjat 9 .
Groapa are o formă nereg ulată , fiin d săpată la adîncirni diferit<;, între 0,40-0,80 m faţă de n ivelul actual; s-a conturat perfect în lutul galben, av.î nd di.ametrul maxim ·de 5,50 m. O parte din g roapă a fost distrus ă
de un şa n ţ interior al p<'scă riei (fig. 6/1). Groapa a ifost să·pată cu scopul
de a obţin e lut pentru m od<'larca vaselor sau const ruirea vetrelor de foc
ori a locuinielor, umplută apoi cu resturi men ajere : multe fragmente cer am kc sau vase sparte, p uţin e oase de animale, ocoici, melci, cenuşă,
cărbuni şi deşeuri de obsidi an.
Cer amica. Din groapa nr. 1 au fost recuperate un număr de coa 460
de fragm0nte ceramice şi vase aproape intacte 6au intregibile. Ceramica
se împarte în două categorii : ceramica uzua l ă apnrţi.nînd unor vase mari
de provizii şi ceramică de bucătărie, semifină şi fină (nr. jnv. 6001-6135,
M.O.C.). Se pot reconstitui următoarele form e de: vase:
a) Ceşti cn mai multe variante:
- corp bombat, g îtul î nalt, forma mai zveltă , toarta supraînălţată
(fig. 7/ 1, 3, 7, 8, 11' 13, 14);
- corp aplatizat , mai !';C und ca varianta anterioară, 1:oarta supra~
înălţată (fig. 7/ 2, 4, 5, 9, JO , 12);
- cc'aşcă cu gura largă, toarta supraînăl ţn tă (fig. 7 .:6);
- un cău ş mic, puţin tur'tit, toarta uşor supraînăl ţată (fig. 7/15).
Din punclul de vedC're al ornamentaţiei ceştile sînt, în general, neornamentate•, doar două exempl·a re sînt decorate cu linii incizate, verticale
sau orizontule (fig. 7/ 7, 12). Unele exemplare sînt perforate sub buză cu
do uă sau trei găuri, p1·obabil pentru a pu tea fi s uspendate (fig. 7/ l~ 12).
în totaJ a u fost r econstituite 14 buc. de ceşti, la care mai putem
adăuga în că 11 bucăţi de fragmente de crşti. Este forma d e vas ,cea mai
numeroasă şi cea mai des inlîlnită în repertoriu1 ceramicii din &cest corn-

.
1

t1

La săpă turn ele salvare a participat şi N. Jercoşan, muzeogra f 10 M.O.C.
N. Iorcoşan, Aşezarea Baden - Coţofeni de la Moftinu M ic, judeţul Satu
Mare, Comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică, Zalău, 18-119 dE'Ccmbrie 1984,
(manuscris).
8
9

l
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plex. Analogii putem menţiona din aşezările de
meşti-IIP1, Poieni-Nisipărie vecbe12, Sălacea,

la Pişcolt-Nisipărie 10 , CiuOradea-Salca (Cărămidă 

rie)13.
b) Cană. Sînt mai multe fragmente de căni şi urcioare, dar numai
un singur exemplar a fost reconstituit (fig. 9/1, 4, 5). Această cană arc
gîtul înalt, corpul cilinddc, toarta uşor supraînălţ ată, formă <:!aractcristică
culturii Badcn. Cana este ornamentată cu motive ele tip Coţofeni 14 •
c) Străchini şi castroane.
- strachină joasă, cu fundul marcat, partea supcrioru·ă uşor curbată
Corpul este frumos ornamentat cu im presiuni şi benzi haşurate unghiulare, motivistica care reprezintă o îmbim1re a clementelor orm1mentale
de tip Badcn ş i Coţofcni, pc o form ă de vas des întîlnit în cultura Baden
(fig. 8/4; fig. 10/ 2);
- strachina mai im1 ltă, buza trasă spre interior, neornamentată
(fig. 8/ 5);
- castroane mici tronconice, forme de vase des întilnite în culturn
Coţof.eni 15 (fig. 8,.'Z, 3);
- castronaş ornament-oit cu motive de tip Daden (flg. 8/6);
- fragment de castron ornamentat cu motive de tip Coţofeni (fig. 8/7;
~l~;
.
- castronaş neornamentat, de 'tip Coţoieni (fig. 10/ 9);
- st:răchini cu corpul rotunjit, partea superioară mai înaltă,, buza
evazată. Unele exemplare sînt prevăzute cu toarte cu muchia crestată şi
cu proeminenţe descoidale (iig. 9/2, 7; .fig. 10/ 6, 8, 10; fig. 11/ 3; fig. 12/4,
8). Un exemplar are buza evazată şi lobată (fig. 11/ 1), formă neobişnuită
în des·coperirik de tip Baden şi Coţofeni din nord-vestul României.
d) Vas-oală de dimensiuni mai reduse, corpul bombat, buza evazată.
Pe diametrul maxim ar<' mici rapucători crestate (în formă de şa) şi este
ornamentat cu impresiuni în maniera culturii Coţofeni 1 0 (fig. 8/1).
e) Vase de provizii de clikritc mărimi, cu buza uşor evazată şi cll
crestele plasate sub buză şi ormunentate cu incizii în J'<'ţea, sub forma
ramurilor de brad, linii pal'alelc sau incizii nerf'gulate. Forma vaselor de
provizii precum şi motivele ornamentale sînt comune alit culturii Badcn
cît şi cult.urii Coţofeni (fig. 9/6; fig. 10/ 7; fig. 11/ 2, 4, 7; fig. 12/ 2, 10).
f) Fragm<'ntc din vase mari amforojdale, cu torţi late, ornamentate
cu benzi crestalt\, benzi late haşurate (fig. 9/ 3; fig. 12/ 1, 3).
rn Pet.re I. Roman, I. NE'meti, Cultura Radem în România, Bucureşti, •1978, ·p. 213.
J1
12

Il>idcm, pl. H/l.

M-.iterial int>dit în colecţia Şcolii Generale nr. 1 Card.
13 Petre I. Rom0n., I. Nemeti, Op. cit. pl. 45/1, 4, 5, 7, 8, 9, 10„ 12; pt. 48/7, B;
pl. 49/1-17.
14
Petre I. Roman, Cultura Cotofeni, Bucu1'eşti, 1976, pl. 46/lOi Z. Kalmâr,
ActaMP, VJI, 1983, pl. VIII/b-22.
15 Z. K:al.rrulr, ActaMP, VII, 1983, pl. VIII/a--1, 2.
16 Petre I. Roman, Op. C'it„ Bucureşti, 197G, pJ. 31!1XV; Z. Kalmâr, Acta.MP,
VII, 1983, pl. VIJI/a-6.
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Dintre ustensile menţionăm un număr de şase fragmente de linguri
(fig. 10/4), fragme n te de lame de obsidian (fig. 12/5), două găur itoare <lin
os (fig. 12. ·a, 7). Lingmile <.lin lut sint relativ bi.ne cunoscu te în cultura
Raden 17•
Din stratul de cu ltură, din gropile cu resturi menajere, de sub lipituru vetrelor de Ioc, din dărîmăturile locuinţelor de suprafaţă, apar fragmente ceramic€ similare gropii nr. 1, ceea ce a·iestă că groapa tratată de
nol se încadrează în mod organic în restul aşezării (flg. 13/1-14). Groapa
)111. 1 se află la o di st<:1 nţă de cca 1,50 m de la <:entrul aşezării, fiind la
periferia ei.
Analiza formelor şi fi molivis'licii ne sugerează o legătură mai sirînsă
între cele două marj arii cultw·ale Baden şi Coţofoni. 1n cazul gropii nr. 1
- un complex închis - , conicmporaneitalca celor două clemente este
evidentă. Ca forme de vase predom ină formele de tip Badcn reprezentate prin diferite tipuri de ceşti şi căni, străch i ni cu buza invazată, dar,
apnr şi forme d e tip Coţo.fcni ca 1castroane tronconice sau onle mici cu
gura larg evazată. MotivC'le ornamentale pe de o pCJrte sînt specifice culturii Badcn (fig. 7/12; 8/6; 9/ 2, 7; 10/2, 8, 10; 11/3 ; 12/4, 8), altele sînt
comune (fig. 9/6; 10/ l., 7; J 1/2·, 4, 7; 12/ 1, 2, 10), far uneltele sînt caracteristice culturii Coţofeni (fig. 7/ 7; 8/1, 4, 7, 8; 9/1, 3, 4, 5; 10/ 3, 9; 11/ 1,
5, 6; 12/9).
'Sînt multe fragmente ceramice sau vase r estaurate ornamentate cu
motive ornamentale combinate, sau forme de vase Baden ornamentate
cu motive de tip Co ţofeni. Din punct -de vedere cantitc1tiv cca 35--40%
din fragmentele ceramice sînt ornamentate cu motive de tip Coţofcni.
în ceea cc priveşte culoC:1rea vaselor, predomină culorile cenuşie , neagră
ccnuşic, cărămizie, castanie sau roşiatică. Ceramica este de bună calitate,
modelată dintr-o pastă ele ·camatc cu iadaos de nisjp fin, cioburi pisate
sau pietricele mărunte .
Pe baza culorii vaselor şi a compoziţi.ci pastei es le greu să separăm
ceram ica din groapa nr. 1 după 'Provenienţă. Credem că, groapa nr. 1 este
un complex Baden care conţine elemente relativ numeroase de origine
Coţofcni. Materialul arheologic are analogii din descoperirile de la Unimăt18, Cehăluţ 111 , Girişu de Criş~. Fegernic 21 . Aceste descoperiri au fost
încadrate în cultura Badcn - faza B/C, în rîndul descoperirilor de tip
VISS. Elcmentde Coţofeni din groapa nr. 1 sînt contempornne cu începutul fazei Coţofeni II. Pe baza acestor analogii, groapa nr. 1 de la Moftinu Mic-Pescărie-A, se încadrează cronologic în faza C .a culturii Baden
clasic.
17

I. Banner, Die Pcceler Kuitm·, ArchHung, XXXV, HJ;>G, pl. CXIII/113, 19, 20.
Dumitraşcu, StComSatuMar e, I, 1969, pl. fV/1-8 ; p l. V/ 1-7.
Petre I. Roman, T. .Ncmeti, Op. cit., pl. 62/t-16; p l. 6:.l/l -16.
I bidem, pl. 69/4-12; 70/1-10; 71/1---;H ; 7211-3.
D. Ignat, ActaMP, V, 1981, p. 1/ 26; li/I; III/ 3, 4; IV/1, 2; V/1-3; Vl/l, 3.

ia S.
l9
~0

21
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Cu ocazia· s'ăpăiurii de salvare la Pescărie-A au mar -fost găsite cîteva fragmente ceramice dintr-un vas din neoliticul tîrziu şi două ·:morminte deranjate din epoca Latene.
Morm,întul nr. 1. Moprnîntul a fost deranjat de lucrările anterioa1·c,
de un şanţ de irigaţie . Groapa sepulcrală nu s-a conturat, o parte ci inventarului funerai; a rămas „in situ", iar restul a fost i·ăvăşit şi distrus
(fig. 14/1). Complexul funerar se află la adîncimea de· 0;60 m, surprins
în secţiunea nr. 2 (S2), este de ipcineraţie, deşi în groa.pă au fost găsitP
puţinc oase umane arse. Hestul grămăjoarei de oase arse „ împreună .cu
inventarul vestimentar au fost 'distruse.

Inventnrnl funerar:
vas de ofrandă, fragmentar, de tip castron, de culoare cenuşie-în
ornamentat pe gît cu inele reliefate„ iar la linia diametrului maxim
cu un decor ·compus din cercuri ştampilate flancate de linii incizate, format din două motive care se repe'tă (2 X 2), (fig. 15/2-3). Dimensiuni:
î=34 cm (?); d.g. = 26 cm (?); d.f.=12 cm, nr. inv. 6236 M.0.C. (fig. 15/1);
- vas de tip flasă, de culoare neagră, fragmentar„ fundul prevăzut
cu umbo, ornamentat pe gîn cu două linii adîncite. Dimensiuni: î=24 cm;
d.g. =1 3 cm; d.f.=9 cm, m. inv. 6237 M.O.C. (fig. 14/3);
- strachină de culoare neagră , lucioasă., 1'ragmcn lară. Dimensiuni:
î=ll cm; d.g.=23 cm; d.f.=10 cm; nr. jnv. 6238 M.0.C. (fig. 14/2);
- lîngă strachină era depusă şi ofranda alimentară: oase de porc
printre c-are se ,1flă şi un cuţit curbat, din fier, cu mîner de os. Cuţitul
este fragmentar, puternic oxida'l, _c u lungimea totală de 25 cm, nr. inv.
6289 M.0.C. (fig. 14/4).
Mormîntul nr. 2, a fost surprins în S3, este complet ckrc.mjat şi distrus, a rămas „în situ" doar un vas•de tip :oastron fărămiţat, n-a fost reconstituit nici măcar în desen (nr. inv. 6821, M.0.C.). În pămîntul taluwt
au mai fost găsitP cîtcva fragmente de vase de tip Lulene care, eventual,
provin din alte morminte distrnse (fig. 14/ 5- 6).
Datarea acesfor complexe este dificilă fiindcă din inventarul funerar lipsesc clemente mai bine databile. Vasul .frumos ornamentat-cu motive ştampilate are analogii di.n necropola de la Kosd22 de la aşe2'area opidiană Munkacevo-Galis- Lovacska23 , datate din Latcne C, sec. III-II î.e.n .
La Biharia, recent, a fost descoperit şi un instrument . diri os (knochen
Stempel) cu care au fost executate ştampile în formă de cerculeţe 24 .
Cuţitul curb, din fier, cu mîner de os, are analogii de la Pişcolt-Ni
s.ipărie clin morminte care se încadrează în faza de Latlme mijlociu a nccropolei25.
-

chisă,

22

M. Sz'1l:Î6, A Toeltâk nyomaban Magyarorszagon, Budapesta„ H>.71, fig. 3J;

fig. 38.

23 R. I. Bidzilia, Istoria !culturii Zakarpatia na rubeji naşoi eiii, Kiev, 1971,
fig. 42/4,7.
24 S. Dumi1.iraşcu, Dacia, N. S .., XXVI, 198·2, fig. 6/:1.
25 I. Nemel,1 Nord-vestul Români ei c.le la Hallstatt-ui tîrziu pînă la J,atene-ui
1
m·i.jlociu (teza de doctorat), Cluj-Napoca, 1978, pl. :l7/K3 (nrnnusc1:is).
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Pe baza 1aoestor analogii, datarea
Mic-Pescărie A este Latene C.

3. Moftinu Mic reformate

probabilă

a mormintelor de la Mof-

Curtea Parohiei

In wra anului 1984, în curtea parohiei reformate, cu ocazia unei
(a fost executată o groapă cu dimensiuni de 180 X
X 150 m), la adîncimea de 1.20 m în lutul galben au fost găsite două vase
sparte de către lucrători. 1n profil.ul gropii nu au fost observate depuneri
din antichitate, nu s-a conturat strat de cultură antică. Pentru stabilirea
destinaţiei vaselor nu avem indicii sigure. Vasele au fost reconstituite
in desen.
- o ceaşcă, fragmentară, de culoare neagră, cu toarta supra'inălţată,
ornamentată cu caneluri late oblice. Dimensiuni: î = 6,5 cm; d.g.=6 cm;
d.f.=4,5 cm (fig. 14/ 7);
- castron, fragmentar, de culoare brună, marginea uşor curbată
spre interior. Dimensiuni: î=16,5 cm (?); d.g.=26 cm; d.f. = 10,5 cm
(fig. 17/ 1).
Ceaşca este obişnuită în descopeiirile clin cultura Otomani, faza tîrzie
(Otomani III) de la Carei-Bobald I, Tircam, Ciumeşti-Bcrea 26 , etc. Castronu1 este o :formă necu noscută din descoperirile culturii Otomani, faza
tîrzie.
luc rări gospodăreşti

,

I

4. Mof tinu Mic -

Malul Crasnei

1n colecţia şcolii generale din localitate se află:
-

o căniţă de culoare cenuşie, de factură din .cultura Otomani, faza

timpurie. Dimensiuni: î=8 cm; d.g.=4 cm; d.f. = 2 cm (fig. 17/4);
- un topor de piatră şlefuită, perforat (fig. 17/2).
Ambele obiecte au fost găsite în condiţii de descoperiri nesigure, fără
informaţii suplimentare. 1n urma unei cerce tări de teren în zona indicată
au fost identificate utrnelc satului vechi de pe malul Crasnei.
20 I. Nemet!, St. Corn. Satu Mare, I, 1969, pl. XIV/4 ; pl. XVIIIf3, 4, 6; T. Bader,
Epoca bronzului în nord-vestuL Transilvaniei. Cultura prelracică şi tracică, Bucureşti, 197·8, pl. XX/112, 17, 16. 19. 20.
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5. Moftinu Mic - marginea Drumului Naţional
Carei-Satu Mare
In

primăvara

anului 19!82 în locul morii demolate s-au execu tat lu-

crări de lărgire a drumului naţional. În profilul malului s-a observat clar

u n strat ide cultură ·antică cu fragmente ceramice, oase de animale, b ude chirpici. Stratul de cultură este întrerupt de fundaţiile morii demdla:te ş:i <le alte gropi moderne'. Stratul de cultură avea grosimea <le
0,25-0,30 cm, iar într-un loc s-a conturat şi o groapă menajeră cu diametrul maxim de 1,25 m în profilul malul ui. Groapa n-a fost dezvelită
din motive obiective (fig. 16/1). Groapa conţinea fragmente ceramice, chirpici, puţine oase de animale f;>i cărbuni.
Ceramica. In urma taluzării ,profilului am reuşit să adunăm cîtcva
fr.agmente ceramice, care se împart în două categorii:
a) ceramica grosieră, de culoare cenuşie sau roşiatkă, apurţinînd oalelor mai mari, ornamentată cu striuri sau cu brîu alveolat sub buza vasului (fig. 16/ 2, 4, 5, 8, 9; fig. 17i5, 7);
b) ceramica ·fină, de culoare cenuşie sau cărărnizi e, ornamentată cu
linii incizate, crestături sub buza vasului, m ici impresiuni !SUb buză. Se
pot deosebi următoarele forme: castroane cu buza îngroşată spre interior
(fig. 17/ 3, 6, 8), oale (fig. 16/3, 7), ceaşcă sau căn iţă (fig. 16/ 6).
Aceste fragmente ceramice sînt neobişnuite pentru epoca bronzului
din zona Careiului unde p1'edomină cultura Otomani cu fazele sale evolutive. Ceramică simHară este cunoscută din Cîmpia Someşu lui de la Culciu Mic, Boineşti, datată de la sfîrşitul bronzului mijlociu (sincronizat
cu Otomani III/A).21.
căţi

6. Moftinu Mic -

Dealu

In anul 1971 pc locul numit ,,,Dealu" a fost descoperit un inel din
aur. Asemenea inele sînt des întîlnitc în depozitele de bronzw·i din perioada tirzie a epocif?8 .

7. Moftinu Mic -

„Pe deal"

In anul 1968 Muzeul Orăşenesc Carei a organizat sondaje de verificare la punctul de hotar „Pe deal" din apropierea gării Domăneşti. Au
27
2ij

Ibidem., p. 70; pl. XLVi.l:l, 12; pl. XLVU/114; IG, 215, 29, 30.
C. Kacs6, SCJVA., ~w. 1981, 3, p . 376, fig. 5/4.

https://biblioteca-digitala.ro

HO

10

fost trasate şapte secţiuni şi o cosetă mai marc între secţiunile I, III şi
TV (fig. 18/ 1). Stratigrafia verticală a sta.Jiunii aThe-ologice se prezenta
astfel: primul nivel ele locuire este deranjat de arătll.ţ'ă, aparţinea iniţial
perioadei dacilor liberi (0-0,35 m), nivelul al doilea· de locuire (0,350,65 m) parţial atins de plugul tractorului conţine materiale arheologice
de la sfîrşitul primei ~poci a fie rului, Hallstatt D. i\.mbcle :straturi de
cultură sînt străpunse de gropile mormintelor de inhu maţie din epoca
feudalismului timpuriu (fig. 18,'2-3). Au mai fost găsite şi cîteva fragmente ceramice din epoca bronzului şi din neoliticul tirziu, fără să fie
sesizate depuneri, fără să se contureze în zona săpă tmilor nivelul de lo-.
cuirc din aceste epoci ist.orice.
A) Descoperiri din Jlallstatt-ul .final

a) Ceramica. Din gropile nr. 5 şi 6, din siralul de cultură provin
numeroase fragmente ceramice lucrate cu mîna şi cu roata olarului (nr.
inv. 1523-1530; 1583-1 592). .
Ceramica lucrată cu mîna.
1. Fragmente din vase mari, bitron~onice, de culoare neagră, ornamentate cu proeminenţe mari aplatiz.atc sau butoane crcstc:ite (fig. 21/1, 3);
- Fragment de oală, cu tonrtă laterală (fig. 21/ 2).
2.

Străchini.

fragment dintr-o s trachină de culoare cenuşie, bu:;i;a dreaptă cu
se încadrează în tipul B 3 -Sanislău (fig. 20/2);
- fragment strachină de culo.a re cenuşie, cu buza uşor invazată,
tipul B 1 -Sanis1ău (fig. 20/3);
- fragment strachină de culoare cenuşie, buza puternic invazată,
tipul B 2-Sanislău (fig. 20/9).
3. Au fosi descoperile mai multe fragmente din vase de tip borcan.
Pasta vaselor d e tip borcan este grosolană, în exterior sînt acoperite cu
un slip mai fin. Din numeroasele fragmente au fost reconstituite în desen doar cîtcva, fiind mai frecvente tipurile A 1 -A2 -Sanislău (fig. 20/5,
6, 11).
Vase lucrate cti roata olarul1ii
Au rfost găsite mai multe fragmente din căni bitronconicc, ,c u toarta
supraînălţată, de culoare cenuşie închisă. Unele exem plare sînt ornam0n\ate pe gîtul vaselor cu linii paralele uşor adîncitc (caneluri orizontale),
(fig. 20, J t 4);
- fragmente de stri=ichină, de culoare cenuşie, cu buza îngroşată şi
invazată (fig. 20 7-8).
Ustensile
- au fost descoperite trd fusaiole din lut (fig. 19/5-6). fig. 20/10),
care pot fi încadrate în Hallstatt-ul final, nr. inv. 791, 792, 799;
-

„u măr",
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un nasture din lut (fig. 19 '4), nr. inv. 790.
Ceramica 1ucrată cu mîna şi cu roata olarului, ustensilele menţio
nate au analogii din necropola Ilallstatt-iană tîrzie de la Sanislău-Nisi
părie20 şi de la aşezările Cămin-Malul Crasnei şi Ghenci-Lutărie 30 .
B) Materialul referitor la nşezarea din perioada dacilor liberi din
epoca romană este deja publicata•. Gropile nr. 1, 2, 3 şi 4, precum şi locuinţa de suprafaţă din coseta dintre secţiun ile III, IV aparţin acestei
perionde şi probabil datează în S<'c. Ill e.n. Groapa nr. 4 a fosL surprinsă
lîngă locuinţa de suprafaţă răscolită •de plugul tractorului. Groupa arc o
formă rotundă, cu dimensiuni: lă\imea gw-ii de 1,45 m, lăţimea fundului
1,35 m, adîncimca 2,00 m. La adîndmea de 1,60 m groapa avea un prag
circular. Pc fundul gropii s-a găsit un sh·at gros de lipitură arsă, depu.,"ă
iniţial pe crengi (fig. 19/1). !n lipitura arsă a fost găsită o greutate de
lut (fig. l 9 7). Groapa era destinată pentru depozitarea alimentelor, un
fel de grînar.
Locuinţa de suprafaţă scsi11ată printr-o masă de chirpici răscolit se
extindea pc o sup rafaţă de 4,00X3,50 m. Printre bucă~i mari de chirpici
au fost găsite fragmente ceramice lucrate cu roata ol arului şi cu mîna,
specifice perioadei dacilor liberi (fig. 21/4, 6, 14). Din primul nivel de
iocuire (arătură) au mai fost recuperate mai multe obiecte: o greutate
de lut (fig. 19/ 8), cute din gresie (fig. 1'9/ 2, 3), un cuţit mare şi o sulă din
.f ier (fig. 21/13), precum şi un tipar din lut pentru un obiect-pandativ (?),
(fig. 19/ 9).
C) Cimitir din epoca feudalismului iimpuriu.

Mormîntul nr. 1. Scheletul este distrus, ap::irţinea unui copil, este
orit•ntat NNV-SSE; adîncimca grop ii este de 0,45 m. Mormîntul nu are
inventar funerar.
Mormîntul nr. 2. Schelet de adult, bine păstrat, orientat NNV-SSE;
adîncimca gropii este de 0,60 m, fără inventar funerar.
Morm.întul nr. 3. Schelet ele adult, bine păstrat, orientat NJ\TV-SSE;
adîncimea gropii de 0,60 m. Pe partea stîngă a bazinului s~ afla un cuţit
lung de 17 cm (fig. 2J.'5). nr. inv. 1467 M.O.C.
Mormîntul nr. 4. Scheletul bine păstrat, de adult, orientat Nl\"V- SSE,
zace pe spate cu mîinilc pe bazin. Adîncimca gropii este de 0,90 m. În
partea dreaptă a craniului se afla un inel simplu de buclă cu capet-ele
desfăcute, din sîrmă de bronz (fig. 21/7).
GroapA sepulcrală s-a .conturat bine, mrînd dim enslunile: l = l,70 m,
lăţimea Ja cap 0,60 m , lăţimea la picioare 0,45 m, adîncimca de 0,90 m,
(nr. inv. 1468 :t-.t.O.C.).
9
2
30

31

I. Nemeti, Dacia, N. S., 26, 1982, !'ig. 19.
Itlem, /lctaMP, VIII, 198-1, fig. 3, 4. 5, 6.
Gh. Lazin, I. Ncmeti, Cl"isia, !972, Oradea, p. 199-212.
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Mormîntul nr. 5. Schdetul slab păstrat ·este surprins .Ja adîndmca
.de 0,50 m, orientat N-S, .aparţinea unui adult; fără inventar funerar.
Morm.întul nr. 6. Schelet de copil, orientat NNV-SSE, surprins la
adîncimca de 0,60 m, Iără inventar funerar .
Mormînttll nr. 7. Schelet de copll, orientat NNV-SSE, surprins la
adîncimea :de 0,65 m, fără inventar.
Mormîntul nr. 8. Schelet de adult, orientat V-E, aclîncimea gropii
este de 0,50 m; iără inventar.
Mormîntul nr. 9. Schelet de adult, orientat E-V, surprins într-o groapă
rectangulară la adîncimea de 0,60 m, fără inventar funerar .
.Mormîntill nr. 10. Schelet de adult, orientat NNV-SSE, groapa rectangulm'iă s-a conturat p erfect în lutul galben, la adîncimea de 0„60 m.
Lîngă mîna dreaptă s-a găsit un fragment de brăţară sau -colier din sîrmă
subţire de bronz răsucită, fragmentar, capăt terminat în cîrlig (fig. 21/11),
nr. inv. 802 M.0 .C.
Mormîntul nr. 11. Schelet de copil, orientat V- E, surprins la adîncimea de 0,55 m. Groapa rectangulară s-a conturat bine, cu dimensiunile:
1=1,30 m, lăţimea la cap 0,40 m, lăţimea la picioare 0,30 m. La partea
stîngă a craniului se afla un mic inel de buclă din sîrmă subţire de bronz.
(fig. 21/10), nr. inv. 800 M.0.C.
Mormîntul nr. 12. Schelet de adult, orientat NNV-SSE; groapa are
adîncimea de 0,55 m, fără inventar funerar.
Mormîntul nr. 13. Scheletul de adult orientat V- E, adincimea gropii
esle de 0,90 m. în jurul vertebrelor cervicale s-a găsit o salbă formată din
mărgele şi dintr-o bucată de sîrmă de bronz îndoită (fig. 21/12). In zona
pieptului au fost găsiţi doi nasturi din două emisfere cu „ureche" din
bronz. (fig. 21/8, 9) nr. inv. 816-817.
Dalarea mormintelor este dificilă datorită insuficienţei datelor furnizate de inventarul funerar sărăcăcios . Analogii pentru inelele de tîmplă
simple şi nasturele emisferic puiem menţiona din necropola de la Hodoni32 datată din sec. X-XI, Vărşand „Movila dintre vii" 33, datată din
sec. al XI-lea. Datorită faptulu i că din cele 13 morminte descoperite lipsesc inelele de tîmplă cu capul în formă de „S" cunoscute de la Foieni Curtea grajdurilor C.A.P.3 4 , Oradea35, Zăbala 3G, Cluj - Mănăşlur37 , etc.,
datate din sec. XI-XIII credem că mormintele de la Moftinu Mic „Pe
deal" se încadrcnză in rîndul descoperirilor din sec. X, eventual din prima
jumătate a sec. al XI-lea.
32
33

3 '1
35
3t
37

A. Bejan, M. Moga, 'l'ilJiscus, JV, t1979, fig. 411-7; l.Z-13, 18.
D. Popescu, lvfatcriale, IT. Bucureşti, 1956, fig. 81/3, 4; fig. 86/1; fig. 87/1, 4.
Material inodit î n Muzeul Ocăşencsc Carei.
S. Dumitraşcu, Crisia, XIII, O radea, 1984, pl. XXXVl/2, 3, 4.
Z. Szckely, JVTateriale, X, Bu cureşti, 19,73, fig . 316.
P. Jarnbor, St. Matei, A. Halasu, ActaMN, XVIII, 1981, pl. IV, pl. V.
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Concluzii (fig. 22).
Cercetările arheologice din teritoriul satului Moftinu Mic deşi au avut
un caracter de salvare şi de verificare au adus, totuşi, noutăţi în cercetarea zonei Careiului. Aşezarea neolitică din punctul „Pescărie B" a dat din
nou posibilitatea de verificare a evoluţiei neoliticului d<:-zvoliat şi a întărit
concluzile noastre privind grupul cultural PişcolL
Descoperirile arheologice ele la „Pescări e A" şi în special groapa nr. 1
- un complex închis - pw1 din nou în discuţie relaţiile dLntre culturile
Baden şi Coţofeni. Cele două mari arii culturale contempo1·anc se întîlnesc
tocmai în cursul inferior al Crasnei, la fosta Mlaştina Eccd('a, precum şi
in valea Eriului. Descoperirile de tip Badcn cu elemente Coţofeni din zona
Careiului ne sugerează că cclc două arii cultur ale, probabil şi două elemente etnice, se întîlnesc, pe de-o parte, de-a lungul culoarului Crasnei
(Supuru de Jos, Unimăt), elementele Coţofcni pătrund dinspre Sălaj pe
cursul Crasnei pînă la fosta Mlaşt ină Ecedea (lVIoftinu Mic), iar pe de aliă
parte, d înspre zonele bihorent:, folosind valea Bcreteului ~i apoi culoarul
Eriului şi pătrund pînă la zonele marginale ale Nirului (Valea lui Mihai,
Pişcolt, Sanislău, Cium eşti, Berea, Foicni).
Ni se pare că acest contact este mai puternic pe cursul Crasnei şi se
realizează pe la începutul fazei Coţofeni II, cînd cultura Badcn deja se află
in faza sa clasică (descoperirile de tip Viss). Groapa nr. 1 de la „Pescă
rie A" - un complex bogat, cu caracter închis - constituie un moment
cronologic important, am putea numi faza Moftinu Mic pentru NV României corespun zătoare, descoperirilor de tip Viss 38 ale culturii Baden clasice.
Descoperirile din epoca bronzului din vatra satului (Lîngă drumul naţional Carei-Satu Mare, şi Parohia reformată) au fost încG1drate cronologic în epoca bronzului mijlociu şi la începutul epocii bronzului tlrzitt.
Epoca bronzului din această zonă este bine reprezentată prin cele
două depozite de bronzuri şi de o aşezare de la Domăn eşti:i9 . Ceea ce este
mai puţin obişnuit, este prezenţa unei aşezări (nivel de locuire) cu material
ceramic mai apropiat de cultura Suciu de Sus, o fază mai timpurie într-un
mediu Otomani. Fragmenle ceramice de tip Suciu de Sus faza evoluată au
mai fosL descoperite la Pişcolt - Nisipărie·10 şi la Dcrveni - Lutărie41 , dar
împreună cu materiale arheologice datate din faza finală a epocii bron zului sau de la începutul epocii fierului - Hallstatt A1 . Aşezarea de la
Moftinu Mic „Lîngă drumul naţional Carei-Satu Marc." credem că i:eprezintă limita spre Cîmpia Crnsnei a culturii Suciu de Sus, fiindcă la o

Petre I. Roman, I. Ncmeti, Op. cit. Bucureşti, il.97'8, p. 43.
T. Bader, Op. cit„ Bucurci)ti, .1978, p. 124; pl. LXVII; pl. LXVIII; pl. LXIX;
pl. LXX/1-1.8; pl. LXXI/l-115; M. Petrescu Dîm;boviţă, Depozitele de bronzuri din
România, Buoureşti, 1977, p . 57-59.
• 0 I. Nemeti, SCJVA, 29, 1978, fig. Gil, 3, 4; fi g. 7/1, 3, 5, 6, 9; fig. 1-0/3, 4.
41 Material inedit în colecţia Şcolii Generale nr. l Carei.
a - St:udU şi comunicări, vu- vm.
38

3u
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distanţă

de cca 10 km se află deja aşezarea de la Carei-Bobald 142 specifică
culturii Otomani.
Aşezarea din Hallstatt-ul tîrziu de la punctul „Pe deal" este a treia
aşezare dintr-o microzonă din această perioadă. Prin aceste aşezări (Că
min - Malul Crasnei, Ghenei - Lutărie, Moftinu Mic „Pe deal"·) credem
că „enigma" ceramicii cenuşii-gri lucrată cu roata olarului începe să fie o
realitate pentru a doua jumătate a secolului al V-lea şi prima jumătate a
secolului al !V-lea î.e.n. Rămîne, în continuare, ca o problemă nerezolvată
provenienţa şi calea de pătrundere a cunoaşterii roţii olarului în spaţiul
Cîm piei Tisei.
Necropola din epoca feudală timpurie de la Moftinu Mic este foarte
săracă în material arheologic. Aceste cîteva morminte, împreună cu mormintele salvate de la Foieni Grajdurile C.AP„ sînt singurele din
această epocă istorică şi completează imaginea noastră asupra istoricului
feudalismului timpuriu din zona Careiului, înaintea apariţiei satelor feudale menţionate în izvoarele scrise medievale.

J

42
I. Nemeti, StComSatu.Mare, V-VI, 1981-1982; pl. XL/7-14; pl. XLI/,1 -19;
pl. LXII/1-12; pl. XLIII/1-7.
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ARCH.iiOLOGISCHE ENTDECKUNGEN
AUF DEM GEBIET DES DORFES
MOFTlNU MIC (KREIS. SATU MARE)
(Zusammenfassung)

Infolge verschiedencr wirtschaf tlicher Stăsdebau - und Hydroameliorationsarbeiten auf dem Gcbiet des Dorfes Moftinu Mic wurdcn mehrcre archaologische Gegenstande aus vcrschiedcnen Zeitabschmitten des
Altertums entdeckt. Seitens des Stadtischen Museums Carei wurden
Kontrollstichproben und Rettungsausgrabungen mit interessanten Ergebnissen durchgefiihrt.
- Fischcrei B - einc neolitischc Niederlassung aus dcr mittleren
und spaten Phase der Gruppe Pişcolt;
- Fischerei A - Niedcrlassung aus der Badenkultur mittlcrer Phase
(VISS); zwei Grabstătte aus cler Epoche Latene C;
- „Hof der reformierten Parochie" - zwei Gefasse aus der Kultur
Otomani, Phase III/A;
- Neben cler Landstrasse Carei- Satu Marc - eine Niederlassung
aus der mittleren Bronzezeit;
- „Hligel" - ein Ring aus Gold - aus der spiiten Bronzezeit;
- „Ai,1f dem Hligel" - infolge cler durchgeflihrten AHsgrabungen
wurden bestimmt: eine Niederlassung aus der spiiten Hallstatt; andere
aus dcm III. Jahrhundert unserer Zeitrechnung (freie paken) und 13
Grabstatte aus dcr Epoche des Frlihfeudalismus;
.Dicse Entdeckungen bescheinigen ein stiindiges Bewohnen der Ortschaft von der neolithischen Zeit bis zur feudalen Epochc.
Die ,.Ergebnisse der Forschungen und Beobachtungen an Ort und
Stelle ergiinzcn unserc Kenntnisse uber die geschichtliche Vergangenhejt
der Zone Carei mit neuen Angaben.

$*
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NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
IN ZONA CAREI
N.

IERCOŞAN

Descoperirile arheologice de la Carei au fost recent sintetizate ele
I. Nemeti1, concluzionîndu-se că teritoriul oraşului, prin cele 20 de puncte

arheologice semnalate, a fost intens locuit încă din pt·eistorie şi pînă la
prima atestare documentară a localităţii2.
în ultimii trei ani, cu ocazia unor lucrări de construcţii industrial!-~
ori edilitare, de îmbunătăţiri funciare, precum şi prin cercetări de teren,
au fost descoperite noi materiale arheologice care vin să întregească imaginea despre habitatul uman antic de pc teritodul oraşului Carei. Piesele
descoperite şi recoltate cu aceste ocazii acoperă un lung interval de timp,
înc.epînd cu neoliticul mijlociu şi pînă în feudalismul timpuriu, fiind
bine reprezentate majoritatea culturilor arheologice din nord-vestul României. Prezentarea acestora, fie şi sub o formă succintă, poate aduce o
contribuţie la întregirea hărţii arheologice a Careiului (Fig. 1) şi la completarea repertoriului ar-hco1ogic a.L judeţului Satu Mare 3 .
1. Bob ald I - „Livadă". În cursul anilor 1982-1984 au fost efectuate
în acest punct lucră1·i de replantări de pomi, împrejmuiri şi construcţii
<.:arc au scos la iveală noi materiale arheologice din epoca bronzuJui, cultura Otomani4 • Lucl'ărlle menţionate nu au permis efectuarea de observaţii stratigmficc sigure, de aceea prezentăm selectiv şi cronologic materialele descoperite. Din prima fază a culturii Otomani, semnalăm
fragmente de va::;e mari din pastă grosolană, decorate cu striuri, proemin,enţc şi brîuri alveofore, un fund de cană de culoare neagră dcco,rată
cu linii formate din mici triunghiuri incizate şi un fragment de vas scund
cu fundul plat şi pereţii arcuiţi spre exterior, decorat cu striuri oblice
(Fig. 2/1-4). Din fazele următoare, II şi III, provine o căniţă de culoare
1 J. Nerneli, Descoperiri arheologice din hotarul oraşului Carei, Satu ,'\<fare,
StCom„ V- VI, 198J- 198r2, p. l'(j7-'182.
~ Documente privind istoria României, C. Transilvani~, veacul XJV, vol. I,

Bucureşti, J96'3, p. 3·36.
Pentru descopc-ririle noi, dîn punctele semnalate, păstrăm numarotarea iniţ i ulă
(I. N6meti, art. cit„ p. 16;8, fig. 1.), punctele inedite fiind numerotate în continuare.
Menţionăm că oraşul Carei cuprinde şi comuna suburbană Căpleni cu satul Cămin.
4 I. Ncmeti , arl. cit„ p. 170-;l.•71, vezi nota 8. Materialele arheologice provenite
din săpăturile sistemat ice din anul 196'& se află în curs de prelucrare :'li vor fi publicate exhaustiv de I. Nemeti.

(1301-1.:JZO), Ed. Academiei,
3
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neagră, cu toartă supraînălţată, gît scurt şi c:orpul bombat decorat cu
canelu ră lată aşezotă oblic, inv. 7 201, dimcnsiuci: înălţimea : 7,5 cm.
diametrul bazei 3,5 cm, diamett'Ul gurii 6 crn (Fig. 2/5) şi fragmente de

vase mari, de ceşti, căniţe şi s trăchini din pastă mai fină, în general cu
angobă, decorate cu incizii liniare şi :-.piralice, butoni pcl'foraţi şi canelură i ncipientă semicirculară (Fig. 2/6-7; 3/2-5; 4/1-5) precum şi
rîşniţc din piatră, fragmente ele „vatră po rtativă" , un pandantiv clin colţ
de urs (Fig. tl/ 7), greutăţi de lut piramidale (Fig. 4/6), şi material osteologic provenind din aşezare: melci scoici, oase de cerb, urs, bizon etc".
Semnalăm din acest punct şi o cană, provenind dintr-o d onaţie, inv.
5601 (Fig. 3/1), din pastă fină, cu gîtul înalt, cilindric, buza evazată, corpul bombat şi fundul drept. Are un decor geometric complex constînd
din linii duble spiralice incizote pe <'Orp şi git, linii arcuite şi oblice,
precum şi proemhwnţe plasate în zona diametrului maxim al vasului.
Dimensiuni: înălţimea 16 cm, diamelrul gu1ii '12 cm, diametrul bazei
5,5 cm. Aparţine culturii Otomani, faza a JI-a(l, avî11d analogii în descoperirile de Io Tiream 7 .
Prin construirea unui drum de acces dinspre p:îrîul :;\'krgeş spre centrul „cetăţii" a fost surprins colţul sud-(•sLic al 7.iclului bisericii satului
feudal Bobald, azi dispărut, conslrucţie din cărămidă, databilă în feudalismul dezvoltat8 şi mai multe morminte feudale care au fost deranjate
şi de la care nu s-a putut rccupl'ra nici un inventar.
2. Bobald U. In toamna anului 1982, a fosl arat, la o adîncime de
30-40 cm, un drum de acces cc cobora spre p îrîul Mcrgeş şi care intersecta aşezarea din perioada de tranziţk spre epoca bronzului, cultura
Badenfl. Cu acest prilej au fos t descopc'rite> noi materiale arheologice :
fragmente de vase decorate în maniera Baclen-Coţo rcni, ornamentat<' cu
linii incizate ce formează benzi haşurate, impresiuni cu şnurul, triunghiuri
incizate, brîuri alveolate sau crestate aşezate sub buză, segmente de brîuri
aplicate, vertical, proeminenţe cu alveole aplicate orizontal etc10 , precum
şi lame şi dcşcnri d e silex fumur iu şi obsidiană, inv. 6 972, (Ji'ig. 5/1-1 0).
Tot aici a mai fost găsită o fusai.olă biironconică clin caolin, foarte îngrijit lucrată şi decorată pe toată suprafaţa cu linii frînte incizate. Aparţine cu probabilitate epocii prefeudale şi a ajuns întîmplător în locul
descoperirii 11, inv. 6 975, (Fig. 5/Jl). Arătura adîncă a scos în acest punct
şi materiale aparţinînd epocii bronzului timpuriu, constînd clin fragmente de vase decorate cu striuri, proeminenţe şi brîurî cu alveole în
5

r.

Nemeii, art . cit., p. 170>-17'1.

v T . Bade.r, Epoca bronzttlul in nord-vestul Transilvani ei, Cultura
şi tracică, Bucureşti ,

pretracică

1978, p. 46.
1 Ibidem, P l. XXI/J-0, p. 172.
a I. Nemeti, art. cit., p. 172 şi 175.
o Petre I. Roman, J. Ncmeti, Cultura JJaden în România, Buclu-cşt i, 1978,
p. 18, Pl. 22/1-7; I. N cmeti, art. cit., p. 175.
10 Petre I. R-0man, Cuitura Coţof eni, Bucureşti , 19,76, p. 24-30.
11 M. Olm.şa , Cultura matertald veche românească, Bucureşti, 10178, p. 56--58.
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maniera culturii Otomani, faza I, inv. 6 976 (Fig. 6/1-2), precum şi un
de trei complexe (locuinţe de suprafaţă? ) deranjate, cu un bogat
materia] arheologic; fragmente de vase decorate cu linii incizate spiralice,
ceşti cu gîtul scurt şi umărul bine pronunţat, străchini tronconice cu buza
mult ev azată decorate cu proeminenţe ş i canclw-ă semicirculară (Fig. 6/5;
7/J ), alte fragmente de oale cu torţi, vase cu picior circular (Fig. 6/3), o
lingură de lut, inv. 5 801 (Fig. 7/ 7), o fusaiolă tro nconică cu decor canelat:
inv. 5 802 (Fig. 7 /5), lame de silex şi obsidian (Fig. 7/4, 6), două şlefuitoare
şi o rîşnită de piatră, chirpici de la pereţii locuinţelor şi din vetrele de
foc etc. Formele, pasta şi decorul ceramicii asigură încadrarea acestor
complexe în perioada de sfîrşit a epocii bronzului, cullura Otomani, faza
număr

finală 12 .

De asemenea, în apropiere, pe virful terasei au fost adunate fragmente cerami<'e de culoare cenuşi0, lucrate la roată, prov('nind de la oale
bitronconice cu buza trasă spre interior şi decorate cu linii în val, un
fund de strachină inelar şi o gresie de ascuţit; inv. 6 990-6 995 (Fig. 8/ 15), databile în sec. ll-1V e.n., cure provin dintr-o aşezare a dacilor liberi, evident alta decît c:ea cunoscută în literatura arheoiogică 13 , dis hmţa
dintre ele fiind de aproape 2 km. Tot aici s-au mni găsit fragmente ceramice dln feuda1ismul dezvoltat, inv. 6 996-7 OOO, p1:ovenind din satul
feudal Dobald 1•1•
3. Bobal<l IV. Zona aşezării Latene, din sec. II î.e.n., sondată în anul
196815, a fost deranjată în 1982 de săparea unui canal pentru o conduct.ă
de scurgere. Cu această ocazie au fost adunate fragmente ceramice lucrate
la roată aparţinînd unor vase de tip situlă, din pastă neagră grafitată decorate cu striuri adînci verticale, o strachină fragmentară de culoare cenuşie (~g. 8/6), fragmente de> vase borcan lucrate cu mîna, o bucată de
chihlimbar neprelucrat inv. 5 811 (Fig. 8/7), un pandantiv din colţ de
mistreţ (Fig. 8/8) şi trei bucăţi de zgură de fier; materiale ce se încadrează
epocii fierului din aşezarea Latene menţionată mai sus.
ln acelaşi loc, lu baza puntci (terasd) au mai fost adunate fragmente
ceramice aparţinînd unor vase mari din pastă de culoare cenuşie-cără
mizie cu aspect săpunos, fragmente de vase mici de culoare roşiatică, un
picior de vas cu ba:ta convexă şi două perforaţii laterale, două greutăţi
de lut conice şi un obiect cel'amic ce reprc.:intă un picior uman avînd o
lungime de 3 cm (Fig. 9/1-6). A<'este materiale sînt dificil de încadrat
cronologic şi cultural, din imposibilitatea reconstituirii formelor, dar pe
baza pastei Şi u analogiilor cu cele din ni vclul V de la BobDld I „Livadă 16 ,
se pot data în epoca neolitică, cultura Tisa.
12 T. Bader, op. cit„ p. 52-57; T. Nemcti, Descoperiri de la sfîrşitu.i epocii
bronzu.lui în zona Can>iu.lui, SCIVA, 29, 1978, l, p. 99-122.
' 3 Gh. Lnzin, I. Ncmeti, Descoperiri dacice din sec. II- lV e.n. în zona Carei,
Crisia, 11 ,1972, p. 199-213; I. Nemeti, art. cit., Satu. }\1areStCom., p. 17.7.
14

1
"
16

T. Ncmeti,

art. cit. Satt1MareStCom„ p. 16.9

şi

17'5.

Ibidem, p. 17f>-.1'77.
Ibidem, p. 170.
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Tot aici a fost găsită şi o fusaiolă bitronconică rotunjită, concavă în
zona perforaţiei, din pastă de cuJoare cenuşie închisă, lucrată îngrijit şi
d ecorată cu două linii incizate, orizontale, inv. 7 221 (Fig. 8/9). Fără a
dispune de alte clemente de datare, după formă , paslă, decor şi tipologie,
aparţine, cu probabilitate perioadei de început a fc udalismului1 7 .
4. Cozard IX, a. In zona aşezării neolitice cunoscute 18, la 50 m nord
de calea ferată Carei-Satu Mare (borna km 75 4/5) a fost excavat, în
primăvara anului J 984, un şanţ pentrtu o cond u ctă de apă, care a intc1·scctat aşezarea menţionată. !n profilul şanţului s-a conturat clar un strat
subţire de cultură de 20-25 cm şi o groapă cu lungimea de 1.80 m şi
adîncimea de J ,30 m. Groapa (nr. 1/ 1984, Fig. 12/ 6) conţinea chirpici cu
urme de pari şi nui0Je, ele la pereţii locuin\clor, cărbune, oase de animale,
deşeuri de obsidian şi ceramică de culoare roş ie-cărămizie. Au fost recuperate din groapă: o ceaşcă de culoare cenu.şie-maroniP, decorată cu mici
proeminenţ~ pe corp, inv. 7 207, dimen siuni : înălţimea 5 cm, diametrul
gurii 6,5 cm; un picior de vas fragmentat· de uceiaşi culoare. inv. 7 209;
un picior de cupă înll'cg de culoare ro!?ie-cărămiz ie, inv. 7 208, climonsiuni:
înălţimea 5 cm, c.liamC'trnl bazei 10 cm, şi mal multe fragment<·' de vase
de diferite dimensiuni decorate cu butoni perfol'aţi longitudinal, proeminente şi perforaţii (Fig. l l /1- 8).
Tot în profilul şanţului a mai fost idenlifirat un complex (locuin\ă
de suprafaţă?) la 40-50 cm adîncime cu un strat continuu de chirpici ~ i
urme de arsură în lungime de 1,50 m şi o grosime de 10- 15 cm şi urmele
unei vetre de foc de 80 C'm lungime. De-a lungul şanţului au mai fost
adunate şi alte fragmente <'eramice de felul cel or prezentate mai sus,
lame şi un nucleu de obsidian, un şlefuitor şi o rîşniţă de piatră de mari
dimensiuni, inv. 7 2213. Pe baza acestor o bservaţii noi, coroborate cu d escoperirile anter ioare, credem că se conturează în acest punct o aşeza l'c
cu un singur nivel de locuire, aparţinînd culttu·ii Tisa19.
5. Cozard I X,c. La circa 250 m de aşezarea neolitică din punctul
Cozard IX a, la sud de calea ferată Carei-Satu Marc şi perpendicular pe
aceasta, a fost identificată, prin cercetări de teren, în primăvara anului
1983, o altă aşezare', inedită 20 , care se conturcuză clar pe o ridicătură cu
o suprafaţă relativ redusă. A fost recoltat material arheologic conslînd
clin fragmente ceramice decorate cu proeminenţe de tip „cioc de pasăre"
cu început ele perforaţie, alte fragmente de vase de culoare cenuşie, că
rămizie ş i roşiatică neornamentate şi fără d ecor plastic, lame şi deşeuri
de obsidiană, i nv. 7 001-7 005, (Fig. 9/7-14); ceea ce ne îndreptăţeşte
să presupunem existenta in acest punct a unei aşezări datînd din eneoliticul timpw·iu, cultura Tiso III.
17

1~

rvI. Com5a, op. rit., p. 00- 58.
r. Ncmeti, urt. c·it., p. 178.

iu I bidem.

~0 Deşi inedit, păstidim

pentru a evita confuziile.

numerotarea

jnjţială a
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6. Pustă XII. Prin cercetări de teren efectuate în primăvara şi toamna anului 1983 în această zonă de hotar, într-un punct mai l'idicat, pe
malul unui pîrîu înmlăştinit, pe lîngă fragmente ceramice din epoca bronzului timpuriu, faza I-a a culturii Otomani21, şi clin epoca Latene 22, au
mai fost aduna te şi fragmente de vase de d iferite dimensiuni, decorate cu
linii incizate ce formează spfrnlc, arcade şi zigzaguri, precum şi ca nelură,
puncte incizate şi proeminenţe în formă de doc, un fragment de strecură
toare, un picior scund de vas, o rusalolă bitronconică decorată pe o fată
cu puncte incizate cc formează şiruri verticale şi un şlefui to!' de piatră
fragmentar. Aceste materiale sînt similal'e cu cele descop0ri te în zona
complexelor dcn:mjate clin punctul I3obald II şj se pot data în perioada
de la sfîrşitul epocii bronzului, faza finală a culturii Otomani23
(Fig. 10/1-11).
7. Căpleni XXI. La circa 200 m, pe dreapta drumului comunal Căp
leni-Cănijn (spre rîul Crasna), vis-a-vis de '.aşczar0a de tip „atol" din
epoca bronzului timpuriu, cultura Otomani, faza l-a2'1, prin cercetări de
teren 25 , a fost identificată o aşezare neolitică. Matel'ialul recolt.at reprezintă fragmente ceramice de culoare roşiatică şi cenuşie, un ~lf'f'uitor din
gresie, lame de obsidiană şi un toporaş perforat fragm<·ntar. din andezit,
inv. 5 701-5 704, (Fig. 12/3-5); pc baza lui aşeza n·a se poate încadra
în complexul cultural Tisa.
8. Cămin XXII. P e malul drept al Crasnei, în dreptul podului de la
Cămin, cu ocnzia unor luci-Cri de îmbunătăţiri fw1ciai 'e efect uate în toamna
anului 1981, au fost descoperite mai multe obiecte arheologice. Muzeul
judeţean Satu Mare a achiziţionat o parte dintre accstea26 , un vas borcan
decorat pe corp cu patru butoni (inv. 31A92), o oală cu gîtul înalt şi corpul
bombat cu două torţi perfol'ate aplicate pe gît, (inv . 31.493), un vas asemă
niHor dar mai svelt, gîtul cilindric şi două torţi sub buză, (inv. 31.49 1!),
precum şi două vase cu picior (fructictc) fragmentar·e, decorate pe corp
şi sub buză cu proeminenţe. Piciorul fruc tierelor prezintă pel'foraţii de
formă romboidală ai]ezate în două. respectiv trei registre orizontale. Din
CC'rcetăriJe efectuate la locul descoperirii au mai r('zultat şi alte materiale:
o strachină mică, plată cu pereţii aproape drepţi, avînd pe fund, în loc de
picioare aplicate patru frînturi de brîu crestat, dispu::;e simetric în formă
de patrat, fragmente de oale cu corpul bombat, vase borcan decot'ate cu
butoni etc. Aceste descoperiri se încadrează în eneoliticul tîrz.iu şi aparţin ultimei faze a com plexului cultural Tisa.
Din acelaşi loc mai provin şi fragmente ceramice lucrate la roată, de
culoare cenuşie şi neagf'ă cu grafit în pastă, precum şi fragmente de cuI. Nemcti. art. cit„ p. J79.
Ibidem; Gh. J,nzin, De!icoperiri dacice din sec. fi î.e.n.- 1 e.n. în judeţul
Satu 1\.Iare, SatuMareStCom„ V-VI, 1981~1982, p. 73.
'.:3 Vezi ;nota 12.
2•1 T. Bader, op. cit„ p. 35, Pl. XI; I. Ncmeti, art. cit„ p. 178-17>9.
2
~ Cercetări de teren, 14 mai 19&2, Petre T. Roman, I. Nemeti, N . terco,şan.
26
Informa.ţU amabile Gh. L::tzin, Mu:teul judeţean Satu Mare.
21

22
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loarc cenuşie-negricioasă cu aspect zgrunţuros, lucrate la roată rapidă şi
decorate cu linii orizontule şi în val, chipici de la pereţi de locuinţă, fragmente de vatră făţuită şi urme de arsură, ceea ce ne îndreptăţeşte să presupunem existenţa unei locuiri Latene şi feudale timpurii în acest punct.
Menţionăm că în profilul şanţului excavat, s-a conturat bine urmele unui
cuptor deranjat, găsit la 40 cm adîncime care se poate dala tot în feudalismul timpuriu 27 •
9. Cămin XXIII. Pe malul stîng al Crasnei, în zona localităţii Cămin
în urma unor lucrări de excavare lîngă albia rîului în anii 1982- 1983, au
fost descoperite un număr de cinci complexe, dintr- o aşezare, cu un bogat material arheologic databil în hallstnttul tîrziu (Ha D) 28•
10. Carei-Fabrica de zahăr XXIV. Cu ocazia lucrărilor de construcţ i e
a Fabricii de zahăr, în anul 1983, au fost descoperite în această zonă a
ornşului o aşezare neolitică. Materialul arheologic colectat29, fragmente de
vase decorate cu motive plastice reprezentînd proeminenţe în formă de
„cioc" perforat asigură încadratea cronologică şi cul turală a aşezării, în
eneoliticul timpuriu, cultura Tisa Ill.
11. Carei - FIUT (secţia veche) XXV. La sfîrşitul lunii mai 1983,
în urma unor săpături făcute pentru fundaţia unei hale industriale la
FlUT Carei - secţia veche (Str. Uzinei), au fost descoperite materiale
datînd din epoca neolitică: un fragment ceramic, inv. 6752 şi o teslă din
piatră şlefuliă (andezit), inv. 6751, cu dimensiunile: lungimea - 16,3 cm,
lăţim ea 5 cm, grosimea - 4 cm şi greutatea - 737 gr. Tipologic tesla
se încadrează în neoliticul mijlociu30, iar fragmentul de vas asigură încadrarea culturală în civilizaţia Tisa (Fig. 12/1-2). Tot cu acest prilej a mai
fost descoperit şi un mormînt de incineraţie în urnă, avînd ca inventar un
vas-bor ·can lucrat cu mîna, decorat sub buză, cu buton şi grîu alveolar,
inv. G753; o strachină de culoare cenuşie lucrată la roată, folosită drept
capac, i nv. 6754; un vas adiacent, o ceaşcă fragmentară lucrată la roată,
inv. 6755. intre oasele calcinate în urnă s-a găsit un cuţitaş de iier fragmentar, inv. 6756. Mormîntul datează de la sfîrşitul hallstattului (Ha D)31 •
Din prezentarea acestor noi descoperiri, coroborate cu cele anterioare,
reiese faptul că în antichitate teritoriul oraşului Carei, deşi restrîns ca
suprafaţă, a fost intens locuită. Cele 25 de puncte arheologice semnalate
pînă în prezent indică o locui.re continuă începînd din neolitic. Epoca
neolitică este prezentă în 11 puncte; perioada de tranziţie la epoca bronzului, cultura Baden şi Coţofeni în două puncte; epoca bronzului, cultura
Otomani cu toate fazele sale în 4 puncte; hallstattul în 3 puncte; Latene-ul în 4 puncte; secolele II- IV c.n. în 4 puncte ~i feudalismul timpuriu
27
28

lrJformaţii I. N6metii.
l. Nemeti, Noi descoperiri hallstatt"i!enc tîrzii în N-V României, ActaMP,

VIII, 1984, p. 1"2:9-146.
29 Co·lecţia Şcolii

generale nr. ·J Carei,

informaţoii

I. Nemeti.

so E. Comşa, Date despre uneltele de piatră şlefuită din epoca neolitică şi din

epoca bronzuiu.i, de pe teritoriuL României, SCJV, 23, 1972, 2, p. 245-2.6<2.
111 !. Nc'meti, art. cit., ActaMP.
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în 3 puncte. Cercetările sistematice viitoare pot să completeze cu noi date
imaginea complexă a societăţii omeneşti în cvoluţ.ia sa, să contribuie la
cunoaşterea mai. aprol'undată din punct de vedere al'heologic şi istoric a
acestei ;i;one.

ADDENDA
După întocmirea prezentei comunkări, pc teritoriul oraşului Carei
au mai fost descoperite şi alte matel'iale arheologice.
Carei-Bobalcl I „Livacln". Un fragmen t de strachină (inv. 7.311) ornamentată în maniera Wieiemberg, cu benzi de linii haşw·ate şi incrust.aLc cu o pastă de culoare albă , care subliniază lobarea buzei vasului.
l\Icnţionăm că în colecţia muzeului rar·cian mai există ~ i uite 'ase cu deCOI' \Victenberg II-III descoperite în nivelul Otomani JI-Ill din acest
punct (vezi nota 4).
Căpleni XXVI. În primăvan1 anului J 985, pl'in cercetări de teren, a
fost descoperită o mică a~ezare preistorică, pc o rididltu1·ă, la distanţ:e
egale (apl'oximativ 1,5 km) de şoselele Card -- Căpleni şi Carei - Că
min. Materialele arheologice (urme de locuinţe, chirpici, fragmente litice
şi obsidian şi fragmente CPramice (inv. 7.227-- 7.228) se încadrează în
epoca lH'Olitică.
Căpleni XXVII. Pe malul Cra&nci, lîngă ferma legumicolă a fost descoperită o întinsă staţiune arheologică, rare se poate data, pe baza materialelor găsite (inv. 7.231-7.2:35) la sfîrşitul epocii bronzului ş i începutul
halls ta tt ului.

IO - Stuclll f!l

c-omunicări,

vu-vm.
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NEUE ARCHXOLOGISCHE
ENTDECKUNGEN AUS CAREI
(Zusammenfassung)

Die Arbeit prăscntiert archaologische Funde aus 11 Punkten bestehend, daraus 6 unveroffentlicht, aus der Ungcbung der Stadt Carei, Krcis
Satu Mare.
Dic ausgegrabene n GcgensWnde datiren am; dcm Ncolithikum bis zum
F!'iih feudalismus.
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Fig. 2. Bobald I

„Livadă":

5-7 -

fragmente ceramice cultura Otomani I;
fragmente Otomani li-III.

1-4 -
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·jg. 3. Bobald I
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„Livadă" '· 1-5 -

cultura Otomani. 11-IlI.
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Fig. 4. Bobald I

'.?.

4

„Livadă";

I:>

1-5 - fragmente ceramice Otomani II-III; 6 greutate de lut; 7 - pandantiv.
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Fig. 5. Bobald II: 1-9 -

fragm ente ceramice. cultura Baden-Coţofeni; 10 silex; 11 - fusaiolă.
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Fig. 6. Bobald II: 1-2 -

fragmente ceramice Otomani J; 3-7 fa7.a finală.
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Fig. 7. Bobald lI: 1-3 - cultura Otomani, fa7.a fi nală; 4 - lamă de silex;
5 - fusaiolă; G - lamă de obsidiană; 7 - lingurâ de lut.
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fragmente ceramice sec. II-IV e.n.; 5 - gresie de
fragment de strachină Latenc; 7 - chihlimbar neprelucrat;
8 - pandantiv; 9 - fusaiolli.

Fig. 8. Bobald II: l - 4 ascuţit;

6 -
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Fig. 9. Bobald IV: 1-2 -

Cozard IX, c: 7-10 -

'1

4

6

greutâţl de lut; 2- 6 - fragmente ceramice neolitice.
fragmente ceramice Tiszapolgar; 11-14 - J.ame de
obsidiană.
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40 60cm

Fig. 12. Carei FIUT XXV: 1 - teslă de piatră; 2 - fragment ceramic neolitic.
Căpleni XXI: 3 - toporaş de pia.tră; 4 - fragment ceramic neolitic; 5 lamă de obsidian.
Cozard IX, a: Groapa nr. 1/1984.
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SPADA FEUDAL - TIMPURIE
DE LA VETIŞ
(JUDEŢUL SATU MARE)
DOR U RAD OSAV -

GH. L AZIN

Spada pe care o prezentăm mai jos (fig. 1), a fost descoperită în anul
1978, în hotarul localităţii Vetiş1, la 1 km spre sud de localitate, şi la
800 m în dreapta şoselei Satu Marc - Carei, pe tel'cnul I.A.S. Vetiş, cu
prilejul lucrărilor efectuate pentru plantarea unei livezi de pomi fructiferi~.

Piesa este bine conservată cu excepţia gărzii, căreia îi lipseşte o porde 16 mm din partea centrală, acolo unde se fixează pe mîncr şi pe
lam ă (colecţiile Muzeului Judeţean Satu Mare, inventar: 11991/A).
Părţile componente ale spadei descoperită la Vctiş, sînt următoarele:
lama cu două tăişuri şi cu două şenţuiri aflate pe ambele feţe; garda;
mînerul şi butonul minerului, de formă sferoidală. Menţionăm că lama
este destul de corodată, astfel că în cazul exis ten ţei unui eventual semn
de ateli0r acesta nu s-a m ai păstrat (n-a putut fi distins nic:i în cazul lucrărilor ele curăţire şi conservare ale piesei efectuate în laborator).
Lungimea totală a spadei este de 908 mm. Mînerul piesei pînă deasupra gărzii: 85 mm, grosimea sa este uniformă pe toată lungimea: 4 mm.
Mîn0rul de formă uşor trapezoidală, se îngustează de la gardă spre buton ; deasupra gărzii este de 26 mm, iar la capăt unele este montat în buton, are l ăţimea de 16 mm. Menţionăm că la lungimea minerului se mai
adaugă 10 mm, dar care sînt cuprinşi în gardă.
Garda spadei are lungimea totală de 129 mm în secţi une uşor rectangulară (în partea centrală unde se fixează pe mîner şi pe lamă }; unul
dintre capetele ei se transform ă in secţiune aproape dreptunghiulară cu
ţiune

1

Din zona

intravilană

a

localităţii,

mai provine un interesant depozit de piese

din bronz, compus din 16 piese, vezi: M. Rusu, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 195, 210,
nr. 16 ; T. B11der, în Inventaria Archaeloogica, 19.77, 8, R, 48, Idem, în Epoca bronzuJ
lui în nord-vestul Transilvaniei (Cultura pl'etracică şi tr<icică), Editura ş tiinţifică iiÎ
en ciclopedică, Buoureşti, 1S78, p. 13-0, nr. l<J:2, pl. LXXXVII. Menţionăm şi prezenţa
unei monede, o drahmă emisă l a Dyrrha·c hium, ele tip Maler, 144; c.f. E. Chirilă V. Lucăcel, 1n Acta1"1P, JIT, 19'79, p. 138; Gh. La<)in, în SatuMareStCom, V-VI,
1981-1002. p . 80, nr. 8.
2 Cu arost prilej, au fost deranjate mai multe locuinţe, care pc baza materialelor C<'ramice adunate se încadrează în sec. XIII-XIV. Localita~a Vctiş apare menţionată documenbar prima dată în anul 1238, sub numele Vetls; la 12i>5 terra
Vctys ; 1312 poss. Vetes (cf. Coriolan Suclu, Dicţi-Onar istoric ai locaWăţiLor din Transilvania, vol. II, 0-Z, Editur.a Academiei, Bucureşti, 1968, p. 245.
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dimensiuni 12X13 mm, pe cînd celălalt, cit'culară, cu diametrul de 8 mm.
Tehnic, se observă că o por ţ:iune din lăca!?ul pract.icat în gardă în vederea introducerii ei pe mîner, a fost lărgită pînă la 1ă\imea lamei, în a!?a
fel încît umerii acesteia pe o porţiune d e 3- 4 mm sînt îngropaţi în grosimea barei folosite la confecţionarea gărzii. Referitor la poziţia gărzii,
aceasta este perpendiculară re lama spadei, cu observaţia că ambele capete ale ei sînt uşor îndoite înspre buton; nu putem preciza dacă acest
fapt se datoreşte unor deplasări ulterioare, sau că această poziţie era cea
iniţială, respectiv constructivă.
Butonul mînerului, aşa cum s-a menţionat m<:1i sus este de form~i sferoidală, este turnat separat f?Î montat apoi prin presare pc capătul mînerului, partea dinspre mîner nu este perfect dreaptă; de fapt între această
parte a butonului (partea dinspre mîner) şi garda lamei există un paralelism pedect. Dutonul are următoarele dimensiuni: lungimea este de
47 mm; înălţimea 25 mm; grosimea rnax1mă (la capătul mînerului) de
20 mm.
Lama sp<:tdci prevăwtă cu două tăişuri, are lungimea de 701 mm, cu
lăţimea sub gardă de 52 mm, şi la vîrf de 19 mm. De o parte şi alta a lamei se află cîte o şenţuirc (aşa-zisul „şanţ pentru scurgerea sîngclui"),
care se îngustează treptat de la gardă spre cele două scnţuiri cu o lungime de 710 mm, acoperind aproape în întregime lama pe lungimea acesteia; la garda acestea sînt de 18 mm lăţime, ele scad tr:Cptat spre vînf
pînă la 8 mm lăţime , punctul ultim unde acestea se mai pot distinge. Senţuirile practicate pe cele două feţe ale lamei, nu continuă şi pe mînerul
spadei.
Spada descoperită la Vetiş (ea a ajuns prin donaţie Ia J.VIuzeul Judeţean Satu Mare, recunoaşterile de teren efectuate ulterior, nu permit precizări cu privire la contextul ci d0 descoperire, mormînt'?), este bine lucrată, dintr-un material de bună calitate, simetrică şi bine echilib ra tă
Pentru datarea spadei avem la dispoziţie mai multe elemente dar mai
ales butonul, mînerul şi garda acesteia, evident nu excludem nici lama,
sau diferitele raporturi dintre dimensiunile părţilor ei componente. Lipseşte un clement de prim indiciu în cronologie, inscripţie sau semn de
atelier.
Luînd în discuţie literatura d e specialitate tipologiile propuse, spada
de la Vetiş, face parte dintre piesele care au primH denumirea de: „spadă
romanică", a căror utilizare a durat în Europa, pînă pe la mijlocul secolului al XIV- lea. Între spadele romanice, se distinge de către Ada BruhnIloffmeyer, un grup de piese de tipul III C, cu buton sferoidal s-au în
formă de disc turnat separat şi montat prin presare pe capătul mînerului, cu garda drcaptăa. Evoluţia acestui tip de spade începe pe la 1200,
3 Ada Brulin-Hoffmcyer, Middelaldderens Tveaeggede Svaerd, Kobenhavn, 1954,
vol. I, p. 1!88~189.
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continuîndu-şi
proporţiilor în

o evoluţie lentă, prin modificarea
perioada care urm ează4 .
Mîncrul spadei este şi el scurt, pentru a fi prins
doar cu o singură mînă, în acelaş i timp garda, cu
toate că este simplă ca realizare tehnică, este de
lungime mică. ./\ceste element<', mîncrul şi garda
scurtă pledează şi ele pentru o încadrare cronologică
mai veche. Lama spadei de la Vetiş de lungime medic-', are ca şi principale coracteristici, vîrful relativ
lat, şanţurile mediane, cde două tăişuri, elemente
care concură în folosirea ei ca „spadă de lovit", ceea
cc o deosebeşte de „spadele de lovit şi împuns", sau
de cele noi folosite în primul rînd pentru împuns~.
Spada de la Vetiş, se înscrie în tipul de „spadă
romanică", tipul C al clasificării propuse de Ada
Bruhn-Hoffmeyer, evoluţia aceslui tip înccpînd în
jurul anului 1200. Alătmi de elementele menţionate
mai sus, indirect în sprijinul încadrării c1·onologice
a acestei spade, se adaugă pe de o parte menţiunea
documentară a localităţii, pentru prima dată în anul
1238, şi implicit locuinţele deranjate din zona unde
a apărut şi spada, unde de habitat care pe ba'za ceramicii se înscriu în secolele XIU-XJV.
Ţinînd scama de toate acestea, cu adăugirea că
în zonele imediat în veci na te, fi<"' Ungaria, fie Po1onia6, spadele de acest tip sînt datate în secolul a l
XIII-lea, opinăm pentru plasarea în timp a exemplarului descoperit la Vctiş în a doua parte a primei jumătăţi a sc>eolului al XlU-Jca şi eventual cu
putin timp peste mijlocul acestui veac, folosirea ci
însă a durat probabil mai mult timp, pe înrteg cuprinsul secolului XIII, ~i poate începutul celui ur-

J
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Fig. 1. Spada feudal
ti mpurie de la Vetiş
(jud. Satu Marc).

mător.

4

Spa<l<'lc mai lungi

şi

cu garda

lăţită

la capete, se

datează

spre mijlocul seco-

lului al XJV-lea, cf. Ada Bruhn-Hoifmcyer, op. cit., voi. IT, p. 56 şi w·1n.. pi. XII.
5 Din m ulte puncte de vedere, spada de la Vetiş, are asemănări cu cca descop~rită l.a Grld, jud eţul Hunedoara, vezi, Radu Popa, O spculă m.edievală din Valea
Streiului şi cîlevcL considera.ţii t.storioe lr.gate de ea, în Sai·geiia, IX, 1972, p. n>--88,
fig. l.
6 Pentru bibliogi-afia d<'~coperirilor de spade de acest fel, vezi, Radu Popa,
al'l. cit., p. 77 şi notele 7-8. Mai r ecent o spadă de acest tip a apărut într-un morinînt din cadrul unui cimitir din Polonia, monnîntul nr. 558 d1in necropola de la
Cc?dynia, vezi, Helna Malinowska - Lauartzyk, CmentarzysTco Srcdriowieczane w
Cedyini, voi. I-II, Szc~cin , 1962, vol. I, p. 12l~G?G, pl. XIll,; vol. II, P- 132-1133,
!ig. 105.

11 - Studii

şl

comunlcal'I, vrr-vnr.
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LEP:EE DU D:EBUT DU MOYEN AGE TROUVE
A VETIŞ (le departement de Satu Mare)
( Resume)

Les autcurs presentent une epoc decouverte incidemment en 1978
dans la localite Vetiş, et qui se trouve maintenant dans les collections du
musee de Satu Marc (invcntaire 11991/A). L'epee s'inscrit dans le cadre
du type „epee romanique" qui a partir de 1 200 commcncc â etre connu.
Ayant a la base l'analyse des elcm ents composants ct de la litterature de spccialite, l'encadrement chronologique de la piece, conrespandant
a un intervallc de temps marque par la deuxieme partie de la premiere
moitie du XIII- e sieclc et probablement un intcrvallc de temps suivant
imediatcment apres 1250.
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CARTEA VECHE ROMANEASCA DIN OAS,
JUDEŢUL SATU MARE
ELENA

BARNUŢIU

Lucrarea de faţă prezintă un număr de 76 de exemplare de carte
mânească veche păstrate în bibliotecile parohiilor din Ţara Oaşului,
deţul Satu Marc.

roju-

Majoritatea volumelor sînt rodul muncii tipografice de la Blaj. Dar
în această parte a ţării, alături de tipăriturile blăj ene, de aleasă preţuire
se bucurau volumele aduse din Ţara Românească şi Moldova de cele mai
multe ori cu mari sacrificii mai ales în condiţiile în care este interzisă
pătrunderea cărţii de dincolo de munţi în Transilvania.
Existenţa acestor valori culturale pe meleagurile Oaşului sînt o dovadă în plus a ideii de unitate spirituală a românilor de pretutindeni.
Materialul este structurat cronologic în ordinea alfabetică a localităţilor deţinătoare. In descrierea exemplarelor am respectat u rmă,toarea
ordine: titlu, loc de apariţie, an de apariţie, bibliografic, 1 dimensiuni, paginaţie, legătură, însemnări manuscrise, O parte a acestor însemnări au
fost consemnate şi publicate2 oferind crîmpeie de viaţă culturală românească din vremuri în care nici un sacrificiu nu era prea marc pentru
şi

păstrarea fiinţei naţionale.

BATARCI
1. Evanghelie, Blaj, 1776.

BRV, II (394), p. 214.
305X200 mm.
[4] f+344 p.
Legătură în carton şi piele.
Inv. 303.

2. Minologhion, Dlaj, 1781.
BRV, II (448), p. 273.
BRV, IV (448), p. 262.
Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia romd11ească veche,
Bucureşti, Socec & C„ 1898-1944 (BRV).
2 Dariu Pop, Mărturii strămoşeşti, Satu Mare, (1938); Etena Bărnuţiu, Cartea
veche românească din sec. XVIII în judeţul Satu Jlfare, Catalog de expoziţie, Satu
Mare, 1980.
1

I- IV,

11 •
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315X220 mm.
1149 p. + 63 p. (exemplar incomplet, lipsă foaia de titlu; numeroase
greşeli de numerotare a paginilor).
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
De la p. 31 - p. 73:
„Anul 1782, în 1 zile a lui martie ... la începutul cărţii scnsa
carele cît au dat. bani, dintru carele chielşig am cumpărat această carte
pentru treizeci şi şase de florinţi ... cumpărciiu -s-au această carte în
zilele înălţatului împărat Iosif al doilea al Rîmlcnilor, supt episcopul
Andrei Bacinski, supt preotul şi parohuşul popa Iacob, cu osteneala
curatorilor Mîndreţ Nicoară, Turşuc Văsălie, Turşuc Ioan, Stirbă Ivan,
cw-ator şi birău mare. Scrisu-s-au această carte prin mine Pop Ştefan
de Bătarci, parohuş de Avaş Vamă, gr. cathol., decembrie 1782".
Jnv. 2.

3. Octoih, Blaj, 1792.
BRV, II (556), p. 349.
215X170 mm.
fl ] f+424 p.+194 p.+(1) f.
Legătură in carton şi piele.
De la p. 9 la p. 51:
„In ştiinţă să fie cui să cuvine cum că această s. carte anume
Octoih, o au cumpărat Pop Petre lăcuitor din Bătarci, pentru treispră
zece, adeca 13, zloţi în tri bancao; şi o au dat pe sama bisearecii Bă
tarciului ... cumpăra tu-s-au de la Ehcr Andrei, lăcuitor din Chiuza, în
zilele împăratului Francisc, Ep. Andrei Dacinskl al lVIuncaciului ... Pop
Ştefan parohuşul Bătarciului, curatori Mîndreţ Nicoară, Pătraş Ştefan,
Mîndreţ Simion, cumpăratu-s-au în Bătarci, în 18 iunie 1804".
lnv. 26.

4. Triod, Blaj, 1813.
BRV I III (834), p. 84.
345X225 mm.
[l] f.+630 p.
Legătură în lemn şi piele.
Inv. 280.

5. Apostol, Blaj, 1814.
BRV, III (845), p. 95.
345X230 mm.
[1] f.+264 p.
Legătură în lemn şi piele, urme de

închizători.

lnv. 263.

6. Evanghelie, Blaj, 1817.
BRV, Ill (940), p. 187.
330X215 mm.
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[4] f.+346 p.+(l) p.
în carton şi piele.
Pe foaia liminară l :
„În anul 1849 1 ianuarie ardendu biserica din Batarciu cu tote
ale sale apparimente şi cărţi, această carte, anume Evanghelie,' în
10 fior. argent în anul 1858 s-au cumpărat prin Grigorie Moraru şi
sora lui Maria Bedcanu locuitoriu din Bătarciu".
„Se ţene de beserica din Băfarciu" .
Legătură

Inv. 262.

7. Strastnic, Blaj, 1817.
/
I3RV, III (947), p . 189.
345X220 mm.
[1] f.+217 p.
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
Pe f. liminară 2:
„Versul patimilor scris de Ioan Pop cantor învăţător 24 III 1925".
Inv. 281.
BOINEŞTI

8. [Molitvenic, Iaşi, J 749]
BHV, II (268), p. 109.
190Xl45 mm.
,
608 p. (exemplar incomplet, lipsă primele
[4) f. şi ultimele 56 p.)
Legătură în lemn şi piele.
De la p. 9 - p. 23:
„ . .. şi Pop Alexie . . . pnetru ertare păcatelor lor şi a celor mai
dinainte . . . părinţi şi fraţi ... anul 1801, octombre 13. Supţ stăpî
nire M. Ioan Feir parohuşu1 şi Vc. diacon Avaşului".
Inv. 19.

9. Liturghii, Blaj, 1756.
BRV, II (300), p. 134.
195Xl45 mm.
[l) f.+230 p.
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
Pc f. liminară 2:
„Rugăciune la aducere de pîrgă. Scris Pop Ştefan de Bătarci par:ohuş".

De la p. 23 -

p. 61:

„Iată această sfîntă

Boineşti,
său şi au pus

din

Liturghie au cumpărat anume Zele Simeon
dirept păcatele tătune-său şi a mîne sa şi a tot rodul
în besereca ... la hramul sfintei nostre Parascovie. l ară
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cine se va afla se o fure să fie blestemat de 318
anatema. 1766. Scris-amin luna lui martie în 25".

sfinţi

... procleat,

Inv. 80.

10. Ap0stol, Blaj, 1767.
BRV, II (348), p. 172.
310X195 mm.
[1) f.+137 f. (exemplar incomplct,lipsă f. 138).
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
De la f. 1 -f. 8:
„Ac,est sfînt Apostol l-au cumpăra t boineştenii şi l-au pus în
beserica lor unde este hramul stei Paraschcvi şi cine-l va fura sau
tăgădui să fie ana tema, 1786".
Inv. 27.

11. Octoih, Blaj, 1792.
BRV, II (556), p. 349.
210X160 mm.
(2) f.+424 p.+196 p.
Legătură in lemn şi piele.
Pe f. de titlu:
„Ex libris Ecclesiae gr. cat. Bujanhaszaensis".
Inv. 81.

12. [Vieţile sfinţilor din luna octomvrie,
Mănăstirea Neamţului, 1809].
BRV, 111 (773), p. 15.
370X230 mm.
f. 2 -164 (exemplar incomplet)
Legătura lipsă.

Inv. 83.
CALINEŞTI

-

OAŞ

13. Triodiori, Rîmnic, 1731.
BRV, II (204), p. 42.
311X215 mm.
[3] f.+417 f.
Legătură în lemn şi piele.
Inv. 12.

14. [Antologhion, Rîmnic, 1737].
BRV, II (21 5), p. 52.
325X220 mm.
f. 6 - 578! (exemplar incomplet)
Legătura lipsă.

Inv. 13.
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15. [Penticostarion, Bucureşti, 1743].
BRV, 11 (232), p. 70.
295X220 mm.
f. 10 - f. 224 (exemplar incomplet,
f. 184 numerotată greşit 181).

lipsă

primele 11 f.

şi

ultimele 4;

Fără legătură.

De la f. 16 - f. 21:
„Această sfîntă carte au cumpărat călincştcn ii şi
parohuşul din Călincşti, din luşul Morei ... 1753".

cu popa Ion

Inv. 14.

16. Evanghelie, Blaj, 1817.
BRV, 111 (940), p. 187.
345X220 mm.
[3] f. +346 p.+[1] p.
Legătură în lemn şi piele, urme de închizătol'i.
Pe f. liminară 1:
,,în ziu a de 24 XII dumineca am cetit proclamaţin regelui nou
Carol dată din 21 novembrie".
lnv. 15.

CERTEZE

17. Biblia, Blaj, 1795.
BRV, II (595), p. 380.
385X250 mm .
[7) f.+894 p.+246 p.+(3) f.
Legătură în lemn şi piele, urme de

închizători.

Inv. 60.

18. Strastnic, Blaj, 1817.
BRV, III (947), p. 189.
347X215 mm.
[I) f.+217 f.
Legătură în carton.
Inv. V.
COMLAUŞA

19. Liturghii, Bucureşti, 1741.
BRV, 11 (220), p. 55.
190X140 mm.
[2) f.+246 p.
Legătură recentă în carton
Delap. 5-p.15:
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„Anume Ionaş au cumpărat această sfîntă carte în 6 florinţi cu
domisalc, cu Mărie, se-i fie pomană în veci . . . pomeneşte
doamne pre rolul tău Ioan, Mihai, Mărica, în beserica Bătarciului".
găzdie

Inv. 9.

20. [Catavasier, Rîmnic, 1753].
BRV, II (286), p. 122
142X98 mm
p. 7-211 (exemplar incomplet)
Legătură 'în lemn şi piele
Pe coperta 1 interior:
„A besericei elen Comlăuşa s-a legat în 17 april 1878".
Inv. 11.

21. '{Catavasier, 13laj, 1793].
BRV, II (559), p. 351.
BRV, IV (559), p. 267.
168X100 mm.
p. 3- 431 (exemplar incomplet,
greşit 431).

lipsă

p. 423-426; p. 427

numerotată

Fără legătură.

De la p. 15-p. 23:
„Acesta Catavasier ... a lui Chiş Petre notar din Batarci, remase
carte din Berindan, Chiş Ştefan''·
Inv. 19.

22. Triod, 13laj, 1800.
BRV, III (629), p. 420.
365X230 mm.
(l]f.+630 p.
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
Pe p. 1:
„Acesta carte cu nume Triodion ~ă ţănc de biserica de
anul Domnului 1H41 ".

Comlăuşa

lnv. 13.

23. Liturghii, Blaj, 1807.
BRV, II (721), p 502.
233Xl77 mm.
[2] f.+204 p.
La Jegarc au fost plasate în faţă p. 200-204.
Legătura în lemn şi piele, urme de închizători.
Pe f. liminară 1:
„Se ţene de bescrica clin Comlăuşia s-au cum paratu în anul 1858".
Pe f. liminară 2:
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„Seteni(i) din Comlăuşa au cumpăratu".
„în an 1886 mărturişiţi juni şcolari 36".
Jnv. 17.

24. Apostol, Blaj, 1814.
DRV, III (845), p. 95.
345X230 mm.
(J ] f.+264 p.
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
P c f. liminară 1:
„A beserici(i) gr. cath. Comlouşa s-a legatu în 16 martie 1852".
Inv. 14.

25. Evanghelie, Blaj, J 817.
BRV, III (940), p. 187.
345X230 mm.
[4) f.+346 p.+(l) p.
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
Pe f . liminară 1:
„Se ţene de beserica din Comlouşa s-au cumpăratu în anulu 1858".
Jnv. 15.

26. Strastnic, Blaj, 1817.
BRV, III (947), p. 189.
347X220 mm.
[l] f.+217 p.
Legătură în lemn şi piele, urme de

închizători.

Inv. 12.

GIIERTA l'vIARE
27. Penticostarion, Bucu reşti, 1743.
BRV, II (232), p. 70.
315X215 mm.
(2) f. + 224.
Greşeli d e paginaţie:
f. 77 apare de 2 ori, la legare f. 11 plasată înainte de f. 10; după f. 97
numerotar ea se reia de la 94;
exemplarul prezintă numeroase greşeli de paginaţie.
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
De la f. [l):
.
„ . .. iată această carte am cumpărat cu Popa Jacob cu gazde mecu lrine o amu d at să fie în veci pă bcseacă di mine să n u îndrăz
nească di besecă să o fure sau să o vinze ... ".
lnv. 20.
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28. [Triod, Bucw·eşti, 1746).
BRV, II (261), p . 102.BRV, IV (93), p. 59.
325X 210 mm.
f. 2-355 (lipsă începutul, f. 188-190).
Numeroase greşeli de paginaţie.
LegătUră de lemn şi piele, urme de închizătod .
De la f . 6:
„Această carte din Gherţa Mare şti se aşe Popa Toader din
Gherţa ... 10 florinţi vonaşi d erept ca să carte aceasta . .. ".
Inv. 36.

29. [Orologhion, 13laj, 1766).
BRV, II (346), p. 170.
BRV, IV (346), p. 251
160X95 mm.
f3] f .+ 795 p. (exemplar incomplet).
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
Pe f. liminară 2:
„In anul 1853 - le au fos t vînt marc cît au aborit ... lemne şi
pomi şi casc multe".
Pc f. liminară 2 verso:
„Anul 1853 au fost vînt marc şi în anul l 893 încă a fost vînt
mare".
Inv. 27.

30. [Orologhion, Blaj, 1766].
165X97 mm.
p. 7-791 (exemplar incomplet).
La legare multe pagini au fost plasate greşit.
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
Pe f. liminară 1:
„Ace astă carte anume Ceaslov să cuvine la s(fîn)ta beserică de
Gherţa Mare anul 1852. Scris-am eu Vasile Hotca ... cantor" .
Pe f. liminară 2:
„Această ca rte este proprietatea bisericci gr.cath.rom. din Gherţia
Mare. P reot fiind Iustin Pop, cantor învăţător Ioan E. Brătean, curator
primar Iacob Bene însemnaţi în anul 1908 ianuar 6 în a junul sft.
Crăciun sera."
Inv. 26.

31. [Octoih, Blaj , 1770].
BRV, 11 (371), p. 194.
DRV, IV (371), p. 252.
190X 150 mm.
f. 1-200; f . 21-94 (exemplar incomplet).
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Fără legătură.

De la f. 1-10:
„Această s fîntă carte Octoih o au cumpărat ... şi o au pus în
sfinta beserecă carea easte pe hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail ş i
Gavril în zilele lui Popa Cbirilă din Gherţa Mică, preut şi a dat în
strana din Gherţa ]\fare, în anul domnului 1772, in luna lui aprilie în
7 zile".

Inv. 25.

32. Evanghelie, Blaj, 1776.
BRV, II (394}, p. 214.
300X205 mm.
(4] f.+344 p.
Lrgătură în lemn ~i piele.
De la p. 1-7:
„Această s. Evanghelie ... sama sfintei beseareci în anul 1801''·
Jnv. 19.

33. [Minologhion, Dlaj, 1781].
DRV, II (448), p. 273.
DRV, IV (448). p. 262.
325X205 mm.
p. 19-1149+50 p. (exemplar incomplet)
Fă r ·ă legătură.

Inv. 23.

34. Octoih, l3laj, 1783.
BRV, IV (179), p. 96.
206Xl72 mm.
[l] f.+478 p.+224 f .
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
Pc f. liminară l :
„Peste tote scrisorile flind aceasta scrisoare ce mai însemnată,
fiindcă o au cumpărat Chiş Ştefan sezînd în Medicş, cu 40 de zloţi
bani, pă acest Octoih din Mădăras".
Inv. 22.

35. [Molitvenic, Blaj, 1784].
BRV, II (475) p. 290.
BRV, IV (475), p. 264.
205Xl60 mm.
p. 3-606 (exemplar incomplet,
merotată 401)·.

lipsă

p. 249-302

Fără legătură.

Inv. 24.
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36. Liturghii, Sibiu, 1798.
BRV, II (615), p. 403.
210Xl70 mm.
[2) f. + 336 p.
.
Legătură în lemn şi piele, două

închizători.

luv. 21.

GHERTA MICA
37. {Euhologhion, Tirgoviştc, 171 3).
BRV, IV (49), p. 41.
190Xl45 mm .
p. 17-490 (exemplar incomplet).
Fără legătură.

Inv. 178.

38. [Octoih, l3laj, 1792].
BRV, II (556), p. 349.
215X175 mm.
p. 7-242+ 190 p. (exemplar i ncomplet).
Fără legătu ră.

Inv. 177.

39. {Ceaslov, Blaj, 1793).
BRV, II (562), p. 353.
165X100 mm.
722 p. (excmplat· incomplet,

lipsă

f. dr. titlu, primele 13 pagini

şi

sfîr-

şitul).
Fără legătură .

De la p. 13-19:
„ ... cu 7 florinţi şi au dat şi au pus în beseseca
zilele diacului popa Gabor, diac satului".
Inv. 176.

40. Catavasier, l3laj, 1824.
BRV, III {1205), p. 434.
175X95 mm.
(3) f.+448 p.+[7] p.
Legătură în lemn şi p iele.
I nv. 175.

LECHINTA
41. Strastnic, Blaj, 1773.
BRV, II (382), p. 203.
325X208 mm.
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[1] f.+187 p.
Legătura în lemn şi piele, urme de închizători.
La p. 187:
„Această s. carte o au cumpărat Pop Dănilă cu feciorul dumisale,
anume Iacob, derept 4 florinţi şi o au dat în besereca de Lechinţa ca
să le fie pomană vecinică a tot rodul lor. !n anii Domnului 1784. octorn. în 27 de zile. Scris-am eu popa Marcu Borotă fiind parohuş în
Lechin ţa".
„În anul 1901 au fost forte bună primavera. Lechinţa 10 april
Emeric Babiciu, cantor învăţător".
Pe p. 187 verso:
,.In Lcchinţa am venit de cantor învăţător în anul 1894, febr. 23".
lnv. !J.

42. Evanghelie, Blaj, 1776.
BRV, 11 (394), p. 214.
345X222 mm.
[4] f.+344 p.
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
Pe f. titlu verso:
„Urgia timpului a adus tote mijloacele să se puna m apărarea
patriei, şi aşa s-a intîmplat că în anul D 1 ui 1917 luna mai 25 s-a demontat clopotul de greutate cam de 20 kg ca să se- folosească spre
turnarea tunurilor.
Semne tdstc. Lechinţa 25 mai 1917. Semnat: Mihail Dcrinde preot
local".
De la p. 1-21:
„Această sfîntă şi dumnez eiască carte anume Evanghelie o au
cum părat jupînul popa Iacob cu iubită şi încredinţată soaţa dumisale
anume Indreiuţă Mărică derept 17 florinţi vonaşi. Ca să le fie pomană
veşnică şi o dat în numele lui Dumnezeu pă sama sfintei beserici din
Lăcănţa fiind parohuş eu popa Marcu Dorata a tunci în Lăcănţa.
Anii domnului 1796 august 17 zile".
Inv. 10.

43. [Minologhion, Blaj, 1781].
BRV, .Jl (448), p. 273 .
BRV, IV (448), p. 262.
335X220 mm.
p. 25- 1149+25 p. (exemplar incomplet).
Fără legătură.

Jnv. 8.

44. Penticostarion, Sibiu, 1805.
BRV, III
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340X208 mm.
[l] f.+362 p.
Legătură Tu ·carton şi piele
Pe f. titlu verso:
„În anul 1903 in ziua ele Sf. Paşti au nins şi vent friguros. J 903
april 19, Emeric Babiciu, cantor învăţător".
„Frumoasă vreme în anul 1906 14/IV".
La p. 267:
„În anul 1903 la Rosali au fost o vreme frumoasă, Emeric 13abiC'iu cantor învăţător".
Pe coperta 1 interior:
„În Prilog adunarea de primăvară se va ţine în 26 aprilie 1900
Emeric Babiciu".
„Anul 1903 în 18 aprilie au fost ploie marc în sîmbăta mare".
Pc. f. lim inară 1:
„In anul 1904 în ziua de Paşti şi tote sărbătorile au fost ... "
Pc f. liminară 1 verso:
„ln 1904 primavera secetoasă au fost.".
Pe f. liminară 2:
„ln primăvara anului 1951 au friguroasă pînă în perioada Strasnicului a fost forte frig şi zăpadă pe dealuri".
„Egsamenu s-au ţinut în anul 1897 la 18 lVIaiu într-o zi de marţi
în Lechinţa".
Inv. 11.

MOISENI
45. Liturghii, Blaj, 1807.
BRV, II (721), p. 502.
225XJ85 mm.
{1] f.+204 p.
Legătură în carton.
Jnv. 3.

46. Apostol, Blaj, 1814.
BRV, III (845), p. 95.
327X 210 mm.
[1) f.+264 p.
Legătură în carton şi piele.
Jnv. 4.

47. Evanghelie, Blaj, 1817.
BRV, III (940), p. 187.
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345X225 mm.
[3] f.+346 p.+ [1] p.
Legătură în carton şi piele.
Inv. 5.

48. Strastnic, Blaj, 1817.
BRV, III (947), p. 189.
345X218 mm.
(l]f.+217 p.
Legătură în carton şi piele.
Pe f. liminară 2:
,,În anul 1876 din luna lui februarie 20 au început a se topi umetu
şi a se face primavera ... ".
Inv. 9.

49. Octoih, Blaj, 1825.
BRV, III (1242), p. 474.
206Xl70 mm.
[l] f.+43-1 p.+ 239 p.+l2] p.
Legătura în carton şi piele.
Pe f. liminară 1:
„Sub preotul Andrei Bcrinde şi a cantorului Gheorghe Pop şi a
curatorului Finta Grigore s-a compactat în piele. Moişeni la 27 ianuarie 1936':.
Inv. 6.
NEGREŞTI OAŞ

50. Triod, Ducureşti, 1746.
DRV, 11 (261), p. 102.
DRV, IV (93), p. 59.
310X195 mm.
[2] f. + 355 f.
Greşeli de paginaţie; f. 130 numerotată 131, f.
205 numerotată 203, f. 208 numerotată
206, f. 211 numerotată 209, f. 223 numerotată
217, f. 267 numerotată 269, f. 296 numerotată
269, f. 310 numerotată 301,
f. 295 numerotată 3.
Legătură în lemn şi piele,
urme de închizători.
De la f. 62 la f. 80:
„Anul domnului 1758. Această carte, Triod, au· cumpăratu popa
Lup din Negreşti şi au pus în besereca de. Negreşti pentru păcatele
domnisale şi a părinţilor săi, d ereptu 19 florinţi; şi Ioan Ciuntul au
dat în dînsa 8 florinţi şi Nicoriciu Lupu 3 florinţi drept păcatele lor;
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pus în bescreca de Negreşti ce să le fie în veciu pomană iară cine să
va afla blăstărnatu să ce din biserică şi vîndză să fie procleatu şi anatima în veci".
Inv. 22.

51. Evanghele, Bucureşti, 1760.
BRV, II (31 9), p. 149.
300X210 mm.
f. [1]+180 f.
(lipsă de la început [3) I.)
Legătură în lemn şi piele.
De la f. 57 la f. 64:
„Această sfintă Evanghelie au plătit Pop Ion pomenire lor să fie
în veci să fie pînă a şcptc sămînţic şi o dat lui Pop Alexandru ... iară
cine să va afla să o streinczc din rnînule lui să fie afurisit de 318 s finţi
părinţi, iară Pop Ion zice aşa că din care mînă . .. (text tăiat în urma
relegării volumului) cine va preot că fi(! pe toată viaţa lui să poată
sluji după e. Să fie pomană pintru sufletul cui au plătit. Amin."
Im·. 28.

52. Evanghelie, Blaj, 1765.
DRV, 11 (342), p. 164.
327X210 mm.
[4] f.+363 p.+[1] f.
Legătură în lemn şi pînză.
De la p. 1 la p. 43:
„Această sfîntă E vanghelie o au cumpărat roba lui Dumnezeu,
Todoră, în 11 florinţi ... pdntru sufletul său şi a părinţilor ei, anume
Giurca Ion şi a maica sa Ohima şi a tot rodul pînă Ja şaptelc niam, să
le fie pomană în veci şi o au pus şi au dat pomană în besereca din
Negreşti; şi cine o va clinti sau o va fura şi cine o va vinde şi cele
cine o va cumpăra şi batăr cine o va clinti şi o va smfoti din bescreca
mai sus numită, Negreşti, să fie afurisit, anatema, procleiat, blăstă
mat de Tatăl, Fiul ~i Duhul sfînt, de tre i sute 18 sfinţi părinţi. Scrisus-au acest pomelnic în Negreşti, supt stăpînire înălţate Creesi nostre,
Maria Terezii, supt vlădicia de la Munkaci, Ioan Bradaci, în dzilele
preotului Constantin. Anul Domnului 1768, luna lui septem\Tie, 14
clzilc" .
lnv. 12.
ORAŞU

NOU-VII

53. Apostol, Blaj, 1802.
B.H.V, II (644), p. 433.
354X220 mm.
[1) f.+258 p.
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p. 258 numerotată 248.
Legătură în lemn şi piele,
u rme de închizători.
De la p. 3 la p . 5:
„ . . . Acea stă carte anume Apostol . . . cinstita eclcjie a Iojibului ... ".
Inv. 74.
RACŞA

54. [Antologhion, Rîmnic, 1737].
BRV, II (215), p. 52- 54.
350X255 mm.
604 f. (exemplar incomplet, liPGă f. de titlu, f . 2-8 şi ultima filă;
erori de numerotare a filelor; f. 36, 93, 152, 435, 485 de 2 ori, f. 38,
94, 154, 436, 487 lipsă în sistemul d e numerotare; f . 532 numerotată
534 şi f. 493 numerotată 483).
Fără legătură.

Inv. 5.

55. Penticostarion, Iaşi, 1753.
BRV, II (289), p . 123.
325X208 mm.
[2) f.+ 224
Legă lură în lemn ş i piele,
urme de închi zători.
De la f . 3-23:
„ Aceas tă sfîntă carte o au cumpărat Griga Arionasa şi Mă riuţa
lui Găvruş Mihai drept 14 vonaş florinţ i , pintru sufletele lor şi a pă
rinţilor săi şi a pus în besereca de Rarşe să Ic fie pomană. Cine o va
străina să fie afurisit d e 318 ele p ărinţi sfinţi".
Inv. 247.

56. Evanghelie, Blaj , 1776.
BRV, II (394), p. 214.
335X 210 mm.
[4) f.+ 344 p.
Legătura în lemn şi piele,
urme de închizători.
De la f. [1 ] - p. 10:
„ Această s. carte o a u cumpărat anume Dipruc Ioan pentrtu 16
florinţi vonaş ca să fie în besercca de Racşa în veci".
Inv. 248.
12 - studii

şi comunicări,

VII-vm.
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57. [Octoih, Blaj, 1792].
BRV, 11 (556), p. 349.
193X160 mm.
[1] f.+424 p. +196 p.
numerotată 162,
numerotată 163).
Legătură în lemn şi piele,

(p. 182

p. 183

urme de închizători.
De la p. 1-37:
„Această sfîntă carte, anume Octoih, prim săf'guiala cinstitului
preot Vasilie parohuş Racşe, Vasilic Pop, ca să se iee sama sfintei besereci de Racşe şi o au cumpărat poporo să fie întru tot neamul lor
cutare Crăciun Vasilic ... , cutare Tonche Marie întru tot neamul ei
pomeniţi să fie, cutare Mihne Toader, întru pomenire fericire neamurilor lor, să fie purure în cinstita besereca Racşii pentru acestcşi tri
neamuri: ca nime să nu cuteze a o înstrăina pentru pedeapsa, afurisiţi şi să fie blăstămaţi de sfînta adunare de la Nichia şi de toţi sfinţii
părinţi. Amin. Zile 1 aprilie 1804 şi s-au dat pentru dînsa 17 zloţi".
Pe o filă liberă:
„Anul 1817 ca acee fomete au fost cît mulţi oameni de foame au
murit precum (acestor) ... Matricolu acestuc sat RaClŞe s-a vede şi au
mîncat scoarţă de steiu de ulmu coceni bălin l-au sfărmat şi au mă
cinat şi nici ave sare nici oţitu ... nici poame întru acela annu n-au
fost şi o clică de mălaiu au fost 27 zloţi, o clică orzu 17 zloţi, o dică
de~ săracă 19 zloţi, o clică de ovăz 10 zloţi şi au murit întru acesta sat
dintre sătenii numai locuitori fără cei străini o sută 20 şi 2 de oameni.

TARNA MARE
58. ApostOZ, Duzău, 1743.
BRV, II (230), p. 65.
BRV, IV (230), p. 239.
205X185 mm.
[1] f.+178 f.
F. 31 numerotată 176 şi f. 83 numerotată 87.
Legătură în carton şi piele.
Pe f. liminară 1:
„Această sfîntă carte să cuvine cătră s. beserccă din Tarna Mare.
Anul domnului 1841".
Inv. 1.

59. Penticostarion, Bucureşti, 1743.
BRV, 11 (232), p. 70.
305X205 mm.
[2] f.+228

https://biblioteca-digitala.ro

179

17
După f. 79 numerotarea
Legătură în carton.

revine la 94.

liminară 2:
„În 1829, în 19 zile, luna iunie 9 ceasuri după miazăzi, adică
scara ... cutremur m arc de pămînt cîncl dinuntru casele s-au ... ,
multe bi serici s-au stric-at, casă s-a întrupat în pămînt, oameni foarte
tare s-au îngrozit, mare pagubă au făcut la toţi."

Pc f.

lnv. 21.

60. Antologhion, Rîmnic, 1745.
BRV, II (237), p. 80.
280XJ90 mm.
r4] f. + 553 f.
Legătură în lemn şi piele.
De la f. 13-20:
„Această carte, anume Mineiu o au cumpărat anume Dude Andrei
şi Dude Jacob, lecu itor în T?rna Marc şi au dat dcrsptă pt'c dînsa 30
de florinţi şi au pusă în sfîntă bescl"ică din Tarna Mare, pomană şi
iertare păcatelor lor şi a părinţilor pînă la a şapte seminţie<'.
De la f. 2 la f. 9:
„Mineiu .... au <lat ţinere anume ... 34 de florinţi şi o au furată
odată 1764".
Inv. 3.

61. Antologhi'on, Rîmruc, 1766.
DRV, 11 (345), p. 170.
BRV, IV (34 5), p. 251.
305X205 mm.
[4] f.+572
Legătură în lemn şi piele, urme ele închizători
De la f. 49 la 68:
„In numele Tatălui şi al Fiului şi a Sf. Duh iată făgăduit, cu Briceaf Ioan cum că d e acesta feliu de carte cînd ni să va da înainte o voi
cumpăra cu sîrguri al mieu . . . iară ide m-aş ajunge cu a o căpăta
fccioriu mieu Gheorghe şi aşe nici el, ... nepot al mieu fecioriu a lui
Gheorghe avînd acela norocu d e o a u că pătat şi plătit cu al său kielşig,
adecă cu 30 de florinţi şi 2 nemţăşti, precarele cumpărătoriu eu făcă
toriu aceşti scrisori popa Ştefan de Bătarci a aceluiaşi sat, şi parasul
l-am auzit, văzut pînă cînd pe sama aceluiaşi sat adecă Comlouşe".

Inv. 4.

62. Triodion, Blaj, 1771.
BRV, IV (151), p. 8!1.
350X215 mm.
[2] f.+237
F. numerotată greşit 55.
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Legătură în lemn şi piele,
u rme de închizători.
De la f. 1-5:
„ ... au luat cu feciorul dumisale cel mai mic Ion, în 19 florinţi
această sfîntă carte ca să -i fie pomenire di n neam în neam şi să se
poată şti ei între cititorii sfintei beserici aceştie ... şi o au pus pomană
în veci neclintită ... ".

Inv. 5.

63. Strastnic, Blaj, 1773.
BRV, II (382), p. 203.
330X207 mm.
[1] f.+187 p.
Legătură în lemn şi piele, urme de închizători.
De la p. 9-25:
„în ştiinţa să fie tuturor cui se cuvine cum că această carte, anume
Strastnic, s-au cumpărat de mine, Popp Ştefan de Bătarci, paroh de
Tarna Mare, în 7 zile a lunii lui iulie, anul 1802, penlru 10 zloţi pentru fericita pomenirea sa, Tiblanki Ghcorghic, de la care s-au cumpărat
din bună voinţă şi s-au îngăduit afară de cei 10 zloţi, şi pînă vare fi
alta în biserica din Tarna o dau întru aceastaşi s- bisearecă ca să să
slujească cu dînsa, iară de nu să va întîmpla să se slujească alta, o va
rămîne acole în pururea; şi cine să ar întîmpla a ccti şi sluji de pc
dînsa să roage pe Dumnezeu ca să iartc păcatele, cine iară s-a re întîmpla să o fure sau depărteze afară de pricina mai sus pusă, să fie
afurisit."
Inv. G.

64. Octoih, Bucureşti, 1774.
BRV, II (388), p. 206.
300X185 mm.
[15] f.+437.
Greşeli de paginaţie:
f. 83 şi 190 nenumerotate, f. 119 numerotată 159, f. 252
256, f. 272 numerotată 271, f. 381 numerotată 371.
Legătu ră în lemn şi piele, urme de închizători.
Pe f. 14:

numerotată

„Această carte, anume Octoih, l-am cumpă rat eu popa Ioan Chiş,
diacul din Tarna Mare şi am dat pentru dînsa 30 de florinţi ca să fie
pomană şi iertare păcatelor tuturor rodului, moşi şi strămoşi pînă la
a şapte şi a mic sămînţă. Anul domnului 1783 luna lui mai 7 zile".

Inv. 7.

65. Evanghelie, Blaj, 1776.
BRV, II (394), p. 214.
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345X215 mm.
[4] f.+344 p.
Legătură în lemn

şi

piele, urme de

închizători.

lnv. 24.

66. Triodion, Blaj, 1800.
BRV, II (629), p . 420.
325X220 mm.
(1) f.+630 p.
Legătură în carton şi piele.
Inv. 8.
TIRŞOLT

67. Octoih, Rîmnic, 1742.
BRV, II (227), p. 62.
200Xl50 mm.
F . 6-253+121 (exemplar incomplet),
f. 122-124 numerotarea a doua.

lipsă

de la început [4] f.+5

şi

Fără legătură.

Inv. 92.

68. [Evanghelie, Blaj, 1776].
BRV, II (394), p. 214.
300X200 mm.
p. 1-342 (exemplar incomplet,

lipsă

primele [4] f.

şi

p. 343-344).

Fără legătură.

De la p. 1:
„Această sfîntă Evanghelie s-au cumpărat de Ana Stetea pă sama
besericii de la Tîrşolţ a cuvioasei Paraschiva pentru pururea şi a soţu
lui său pomenire. Anu 1782 luna lui iulie 11 zile".

Inv. 16.

TRIP
69. Evanghelie, Dlaj, 1776.
DRV, II (394), p. 214.
335X210 mm.
[4] f.+344 p.
Legă tură în lemn şi piele,
urme de închizători.
De la p . 3-13:
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„Această
sfîntă şi dumnezeiască Evanghelic a părintelui Popa
Luşca cine s-ar întîmpla să o fure să fie afurisit în 318 de
părinţi sfinţi, scris-am eu Petre să nu fie supărare".

Petre din
Inv. 5.

TUR
70. [Evanghelie, I3laj, 1765].
BRV, II (342), p. 164.
325X210 mm.
[2] f . + 353 p.
(exemplar incomplet, lipsă primele [2] f. şi p. 354-363 + [l] f.
Legătură în lemn şi piele.
De la p. 1-43:
„Evanghelie pintru că eu Petre Simion cu soţa me cu Todosia şi
cu feciorii mei cu Alexa şi Văsălie o amu cumpărat şi o dăm în sfînta
beserecă în Tur de să fie atăt rodului a viilor şi a morţilor noştri ca a
tătă săminţie în feciori şi fete pintru acee în ştiinţă să fie la toţi că
noi tot rodulu o dăm în sfînta beserecă şi să nu potă zice nime că do(a)r
îi a lui nici să nu o potă fura, nici a o schimba, că cine o schimba sau
fura să fie anafătima şi fie blăstămat cu 3 sute şi optusprăzece părinţi
sfinţi de la săborul de Nichic că are şi datodu să fie fieşte preut a
pomeni şi pre această rudenie cînd a sluji în sfînta liturghie. Martie
24 1773 Popa Ion."
P.45-49:
„Pentru care am dat 20 de vonaşi flol'inţi iară am dat pentru legătură 5 vonaşi în anul 1781 mai sus numitu."
Inv. 18 a.

71. Liturghie, Sibiu, 1798.
BRV, II (615), p. 403.
210X175 mm.
[2] f. + 336 p.
Legătură în carton şi piele.
Inv. 359.
TURŢ

72. [Antologhion, Rîmnic, 1705].
BRV, I (14 7), p. 462.
310X210 mm.
f. 15-406 (exemplar incomplet,

lipsă

primele [2] f.+14).

Fără -legătură.

Inv. 581.
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73. [Octoih, Bucureşti, 1746].
BRV, II (249), p. 93.
190Xl35 mm.
p. 17-464+162 p.
Lipsă de la început [2] f. + 16 p .
şip. 163-200 numerotarea a doua.
Legătură în lemn şi piele, urme de
Pe p. 96 :
„ . .. 1816 în Turţ" .

închizători.

Jnv. 579.

74. [Molitvenic, Blaj, 1757].
BRV, II (306), p. 141.
200Xl 55 mm.
p. 3- 436 p. +8 p. + 22 p.
Exemplar inc;omplct, lipsă primele l 3 j f.

~i

p. 1-2

şi sfîrşitul.

Fără legătură.

De la p. 13-41 :
„A cea stă sfînta carte o cumpărat Moţ Toader ... Todoră şi cu feciorul său Lazăr, deal 5 florin i ... pă biserica din Turţ aşa ca nimenea
de la biserică să nu o poată înstrăina .. . în 17 zile noiembrie".
Jnv. 576.

75. [Penticostarion, Rîmnk, 1767}.
DRV, H (351), p . 173.
320X213 mm.
f. 4-255.
Exemplar incomplet.
Lipsă foaia de titlu.
De la f. 157 numerotarea sare la 161.
Fără legătură.

Inv. 580.

76. Liturghie, Sibiu, 1798 .
BRV, 11 (615), p. 403.
215X180 mm.
[2] f.+ 336 p.
Fără l egătură.

Inv. 573.
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CONSCRIPŢIA URBARIALA
A LOCALITAŢII SANISLAU

DIN 1774
ZORA BELEAN- ION BELEAN

Instaw·area do minaţiei austriece în Ungaria şi Transilvania,. în urma
pentru alungarea puterii turceşti dintre anii 1683-1699, aduce
profunde schimbări în toate domeniile vieţii sociale deschizînd perspective
de dezvoltare, printr-o nouă orientare economică. Concomitent, s-au impus şi consecinţele acesteia determinate de vastul aparat statal de plătit
('U armatde sale permanente de întreţinut şi povara nccontenitelo1· răz
boaie de expansiune, astfel că noul r egim a oferit acestor provincii mai
mult sarcinil e decît beneficiile superiorităţii sale. Pentru a-şi spori veniturile, statul trebuia să intervină în reglementarea raporturilor dintre
iobagi şi nobilime reducind sarcinile senioriale pentru a spori capacitatea
de plată a supuşilor. Pe această linle se înscrie reglementarea urbarială
de la 1767 pe care împărăteasa Maria Tcr0za a motivat-o ca o necesitate
pentru liniştirea mişcărilor ţărăneşti şi apărării poporulu i contribuabil de
asuprire şi abuzuri. Reglementarea este o acţiune complexă sta bilind mă
rimea şi structura sesiei, precum şi sarcinile urbarialc în funcţie de aceast a. Pentru comitatele Arad, Bihor, Maramureş şi Sătmar, sesia întreagă s-a
stabilit între 26-36 iugăre arător, 8-12 coase (echivale nt cu 8-12 iugăre) fînaţ. Obligaţiile de lucru s-au stabilit la o zi pe săptămînă cu vitele
sau două cu palmele pentru sesia întreagă , ziua socotindu-se de la răsă
l'itul pînă la apusul soarelui incl uzînd mersul şi venitul, timpul de mîn<'at al supusului şi de hrană şi adăpatul vitelor. Lucrul cu vitele se înţe
l<'ge cu două vite ele jug şi carul propriu, iar la arnt pa tru vite, plug şi
grapă proprie. In caz că nu are patrn se întovărăşeşte cu altul făcînd
două zile în loc de una. Jelerul ce are casă (inquilin) trebuie să lucreze
18 z1le pe an, iar cel fără ('asă (subinquilin) 12 zile pe an cu palmele. Conscripţia mai cuprinde o serie întreagă de r eglementări privind raporturile
dintre stăpîn şi supuşi.
In acest context prezentăm urbariul localităţii Sanislău din 1774 1 care
constituie un argument al modului în care era respectată reglementarea
urbarială pe domeniul Antal Karolyi din Sanislău. Prezentarea acestui
urbariu înfăţişează atît aspectele generale cit şi u nele aspecte particulare
ale raporturilor agrare din zona Sătm a rnlui. Urbadul cuprinde două părţi:
1·ăzboaielor

1 Arhivele statului Buda pesta, Fond: Comitalul Satu Marc, dosar Sanisl ău,
p. 1-9 (microfilm aflat. în Muzeul Şcolii generale Sunislău, plru1şa II-III).
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Nr. întrebării

Intreba rea

Răspunsul

I

J\Jre ace-astă localitate în prezent urbariu? Dacă arc de ce fel este acesta'! De
cită vreme s-a itdus înlăuntru ?

Urbariu
nu are

11

Dacl:I nu are urbariu fac îndatoririle
iob;lgcşti conform contractului atit iobagii cit şi jelerii? D~ cîtă vreme a început acest obicei sau a păşit Ja acest
contract această localitate cu nobHul
locului? Nu-l aşa dară că şi pînă a se
face acest urbariu sau contract au fost
altele? Şi clacă au fost de ce feluri şi
cind s-uu început împlinirC'a datoriilor
actuale?

Pînă il<'Wn contract nu a fă
cut această localitate cu
stăpînul
privind datw-ile
şi slujbele.

III

Unde nu es1e urbariu sau cont ract din
ce con.stă datu1'i1e şi slujbele iobagilor
şi je!crilo:1· către nobilwl locului? Cînd
şi în ce chip s-au adus înlăuntru
aceste slujbe şi daturi?

Numărul

această

localitate

anumjtor slujbe
ale iobagilor permanenţi
au fost de 52 de zile, dar
pe acestea cind le-au îndeplinit cînd nu. ln afară
de aceasta plătesc taxă trei
florini şi '12 creiţari, iar
cei ce ave-au voie să se
mute lucrînd cu braţele şi
cu animalele după cum
c:red, fac contribuţie în
muncă 26 de zile, iar baxă
plătet>e 3 florini şi 12 creiţari . J elerii care au casă
slujesc anual 13 zilC' ~i
plătesc

anual

51

creiţari,

jelerii fără casă pină
acum nici nu au da·t daruri
nici nu au slujit. ln afară
de aceasta fiecare gazdă
are obligaţia să taie un
stîngen (ol) de lemne din
pădurea st:ăp!nului de mo~ie, de la Deoare va<:ă de
muls să dea o cantitnte
(lltzc) de unt, 12 ouă, şi un
cocoş fiecare gospoda·r. Şi
jclerii care au vacă de la
fiecai·e vacă de muls o mă
sură de unt, dar a-ltceva
din astea nu. De clnd îşi
aduc aminte acestea au
fost obligaţiile. Contribuţia iobagiilor care au avut
iar
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Nr. t n-

IntrebareQ

trcbArll

Răspunsul

drept de
1n bani
labilă

IV.

liberă strămutare

şi-n muncă

este va-

de 24 de ani.

1.

această localitate
hotarul ei (Beneficia)? Sau cc felw'i
de ce mărime sînt pagubele care de
obicei ating local'itatea şi hotarul ci
(Mate!kia)? Serries Beneficiorum
Pămînturi arabile

2.

Fineaţă

localitate arc teren
arabil de 3 întorsături c:arc-i bun şi roditor, rodeşte
griu curat de două feluri,
orz, ovăz, secară, porumb.
So poate ara ou patru vite.
Au dar nu pot cosi ele două

3.

Piaţa

Se

4.

Păşu."li

5.

Apă

6.

Lemne de foc

Ce fel de venituri are
şi
şi

Această

ori.

găseşte la
Sanislău la

pentru

adăparea

şi

vitelor

pentru coostruit

un merfoJd de
Carei. Fiind
piaţa la Carei săptămtnal
şi tirg de ţară aici t~i pot
aduce sw·plusul de produse.
Au animale şi de tracţiune
care au fost crescute pc pă
şune. Au păşuni pentru oi
şi porci.
Luouri de adăpat sint destule
Au puţine l c1tllle pentru
tăiat.

,7_
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vii
Jir sau

Nu au vii.
ghindă

Nu au.

D<ică plătesc dijmă regală

Plătesc dijmă regală.

Nu au livezi.
Nu este
Nu e.ste.
Nu au.

1'6.
17.

Live.zi, pometuri,
Trestie
Exploatarea sări i, cărăuşie
Posibilităţi de ciştig bănesc prin mWlcă
la mine sau fabrici
Pescuit sau cursuri de apă navigabile
Alte surse de ven.it in locuri de mw1că
învecinate
Dacă se practică bocşe-ritul vărărilul
Alte venitiurl obşt~ti ale satului

18.
19.

lVlOti

14.

Io.

Apă

de topit Cîne:pa

NtL slnt.
La 2-3 inerffild sin.t dealuri
bune pentru vie.
Nu este.
Are o moară usca tă la care
plătesc taxă o monedă de
aur la nobil.
Au apă pentru topit cînepa
Au moară uscată in locailtate la 2 ore distanţă este şi
moară de apă.
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Nr. fn-

lntrebarea

trebărli

Răspunsul

Maleficiores sen-ies
al'abil

1.

Păm.lnt

2.

F"weaţă

Cînd sînt multe ploi tn locurile mai joase se adună
apă şi creşte papură.
Fîneaţa face o iarbă păpu
roasă şi rară şi o inundă

apa.
3.

Piaţa

ln localitate n-au

lipsă

de

piaţ.'i.

4.

Păşuni

5.

Lemne pentru construit

6.

Mod

V.

Cite

Păşunile sînt
sălbatice şi

şi

de foc

cu papură şi
cu pomJ, ele
aceea n u sînt folositoare
pentru anima le.
J,cmne pentru construit nu
<lll.

Nu duc

iugăre (hold) şi ce fel de pămlnt
arabil şi ce !ineaţă are o gazdă cu loc
de casă întreg şi cite măsuri de Bratislava (Pojonyi merore) poate să semene Inti·-un hold? Nu-i aşa că poate
să producă otavă?

VI.

Cite zile şi cc fel de slujbe a efectuat
ptnă ·acum o g.azdă, cu cîte vite de tracţiune? Şi c'înd au mers şi
rabotă socotitu.s-o în

de la
bei?

s-au întors
zilele shtj-

lipsă.

Nu este diferenţiere ca
proprietari în funcţie de
mărÎJI1ea şi calitatea terenului gazdelor. Fiecare gospodar are păm1nt ru·abil
cam de 318 măsuri de Brat l slava. Unii au , avut ceva
m{li mult sau mai puţin.
l ntr-un iugăr sînt cnm 2
găleti de Bratislava. Nu se
obţLUe otava pentru că
prima dată se cosea doar
după seceriş fiind iarbă
foarte rară. Un sfert clin
hotarul comunei este nisip
de aceea dă roade mai puţine şi în anii mai umezi
se produc daune, de pildă
in 1771 griul a prins rugină
îiind păgubiţi de 300 cruci.

Un gospodar c u patru vitt?
ară 13 zile stăpŢni.rii, celelalte zile de muncă le execută în funcţie de timp
sau necesitate cu animalele
sau cu palmele. Mersul şi
întorsul de la slujbă nu se
socoteşte.
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Nr. în-

Intrebarea

t re bării

VII.

VlII.

0-J<.'â dau locuitorii romunci

Răspunsul

nonă?

Dade
în
acest oomitat nona• şi la .alţi nobili? ln
ofară de aceasta ce a mai obi şnui t să
mai dea un iobag domnului său? Dacă
.au dat daruri, 01i în bani ori în altceva, în cc a u constat?
că dau din ce produse le dau? Şi
cită vreme? Şi da că este în obicei

Ctte locuri de casă sînt în localitatea
aceasta pus.tli? De cită vreme şi din ce
pricină s-au pustiit? Şi acelea locuri
cu cele ce i.e ţin de ele cine le stăpî

Din toate felurile de produse ca: griu, orz, ovăz, secară, porumb, varză, cînepă, albine, de .24 de ani
dau nonă şi în afară de
aceasta şi dijma regeascii .
Nu ştiu dacă la alţii nobili
din comitat, se plăteşte
nonn. Pentru a pute.a mel'ge lu tîrgul de la Carei ~i
pentru vama de la podul
din 1\fofiinu Mare, ca să
poată merge şi veni liberi
au av ut datoria să lucreze
la coasă patru zlle. ln rest
nu sînt obli ga ţii la nici o
dare.
Nu

sînt

această

locuri pustii
locaJitate.

în

neşte?

IX.

Dacă

sînt iobagi

veşnici

sau nu?

Sînt puţini iobagi veşn ici
printre locuitorii satului.

chestionarul cu cele nouă întrebări şi răspunsurile date de o conus1e de
treisprezece ţărani din sat şi tabela urbarială. Redăm mai jos cele nouă
întrebări şi răspunsurile date de comisia de ţărani, (atît întrebările cît ~i
răspunsurile sînt scrise în limba maghiară*), încercînd într-o oarecare mă
s ură să păstră m limb1;:1jul vremii.
ln partea a doua este prezentată tabela urbari ală a locali tăţii Sanislău care cu prinde numele şi prenumele iobagilor şi jelerilor, mărimea şi
structura sesiei şi obligaţiile faţă de stăpînul feudal. Din analiza tabelei
reiese că în localitate' existau următoarel e categorii de supuşi: 8 familii de
iobagi veşnici ce deţineau o suprafaţă de 1 34 iugăre de teren arabil şi 44
iugăre fîn eaţă, 128 fam ilii de iobagi ce aveau drept de liberă strămutare
şi deţineau 1780, 4/16 iugăre teren arabil şi 542 iugăre fîncaţă, 38 fam ilii
de jeleri (inquilini) ce aveau casă şi 9 familii jeleri fără casă (subinqui• Mu1ţumim colegul ui I. Forstenheizler pentru amabilitatea de a truduce texlul
In limba română.
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lini). Intravilanul iobăgesc şi jclercsc cuprindea 181, 2/4 găleţi de Bratislava echivalînd cu aproximativ 98 iugăre. Trebuie subliniat că pe întregul
domeniu nu exista nici o sesie întreagă cele mai mari fiind de 5/ 8 în număr de 9, iar 57 de 4/8, 59 .de 3/8, 9 de 2/8 şi 2 de 1/8.
Obligaţiile erau stabilite în funcţie de mărimea sesiei (cu excepţia
sensului (stabilit la 1 florin de gospodărie) la ţăranii iobagi, jelerii cu casă
aveau obligaţia de a lucra cu palmele 18 zile pe an şi să plătească un florin, iar cei fără casă 12 zile de muncă cu palmele.
Obligaţiile au constat din: robotă, nonă şi darurile care cuprindeau
<'ensul anual, lemne de foc, o cantitate (ittze) dQ unt topit, găini, pui, ouă.
Din cele prezentate se poate observa situaţia grea a iobagilor dd pe aceste
meleaguri fapt ce va determina o permanentă stare de nemulţumire. Acest
lucru s-a evidenţiat mai pregnant în timpul răscoalei de la 1784 condusă
de Horia, Cloşca şi Crişan, cînd autorităţile sătmărene au fost nevoite să
instituie măsuri speciale3 pentru a împiedica extinderea răscoalei în aceste
părţi.

David Peodan, Răscoala lui Horea, Editura
1979, vol. I. p. 555, vol. II. p. 191.

3

reşti,
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Ştiinţifică şi enciclopedică,

Bucu-

URBARIALE IN ORAŞUL
CAREI ŞI IN ÎMPREJURIMI
lN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI
AL XVIII-LEA
RELAŢIILE

IOAN TtllWK

Banatul şi comitat0le Arad, Bihor, Maramureş, Satu Mare - spre
deosebire de Transilvania i storică - pe vremea feudalismului au conservat relaţii specifice, o situaţie de cJasă şi o situaţie juridică aparte. Fireşte, aceasta nu inseamnă că desfăşurarra vieţii istorice ar prezenta, în
dezvoltarea ei, dcqsebiri fundamentale în aceste zone vestice ale ţării.
Avem însă convingerea că tocmai în domeniul stabilirii legităţilor generale ar fi greu âe aj uns la concluzii noi fără relevarea principalelor caracteristici ale acestor unităţi specifice. Cercetarea problemelor sociale şi
economice din Sătmar sînt indispensabile şi pentru motivul că lucrările
consacrate unei analize mai amănunţite a situaţi ei , destinului şi luptelo1·
ţărănimii române, maghiare şi şvăbeşti sînt deosebit de necesare pentru
<:unoaşterea procesului de dezvoltare a comitatului.
Teritoriul (fig. 1) la care se referă totalitatea datelor - şi referitor la
care sînt valabile în primul rînd constatările şi concluziile noastre - este
oraşul Carei şi împrejurimile sale din fostul comitat Satu Marc. Studiul
este concentrat pe analiza parţială a domeniilor deţinute de Anton Karolyi. Trebuie să subliniem că prezenta lucrare nu tinde să constate legităţi de valabilitate generală pentru întregul Sătm ar . Dacă extindem totusi valabilitatea constatărilor noastre referitoare la caracterul unor feno~ene, raporturi şi procese, o facem deoarece avem credinţă că cercetă
rile viitoare le vor confirma.
Sistemul politic dominant din Europa Centrală şi Răsăriteană în secolul al XVIII-lea este cunoscut în istorie sub numele de absolutism iluminat. Iluminismul a pornit din Anglia şi, in cursul secolului, a cuprins
statele în care au fost Cl'eate condiţiile de formare a societăţii burgheze.
Absolutismul iluminat a constituit o fază de dezvoltare a statelor feudale
în care monarhia, cu ajutorul reformelor, a incercat să menţină şi să consolideze guvernarea absolută.
Dintre reformele absolutismului iluminat cele mai importante au fost
acele refrritoare Ja problemele ţărăneşti. Sprijinirea producţiei agricole
pînă la jumătatea secolului al XVIII-lea nu a constituit o problemă de
bază în politica economică a statelor dln centrul şi estul Europei. In
schimb, guvernele au acordat o atenţie deosebită producătorilor agricoli.
Acest interes faţă de persoana ţăranului se explică prin faptul că atît
stăpînu l feudal cît şi statul au fost susţinuţi din obligaţiiJe în muncă, na-
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Fig. 1. DomeniUl Carei la a doua

Oppidum - Ot"a~ as~ic.ol

5o.te

jumătate

a sec. al XVHI-lea.

tură şi ' bani a le supuşilor. Totodată, ţărani i au constituit bâza principală
a armatei. Primele man i festări a le pro tej ării ţăranilor au fost apărarea
constitutivului sesiei iobăgeşti şi, î n conseci nţă, păstrarea posi bilităţii de
plată .

P entru menţinerea im poza bilităţii în rîndurile ţăranilor, statul a intervenit în prestările obligaţiilo r ţărăneşti faţă de feudal i. Astfel, în Moravia (171 3), printr-o lege specială, s-a micşorat numărul zilelor de robotă anuală faţă de anii prcced0 nţi. O dată cu urmarea pc tron a Mariei
Tereza (1740), în Imperiul ha bsburgic s-au redactat în continuare dispozi ţii
regale pentru apărarea \.ărănimii. La fel s-au petrecut lucrurile ş i în Prusia unde, în timpul domniei lui Frederic al 11-lea (1740-1786), statul a
m odificat în sens pozitiv situaţia juridică a l ucrătorilor agricoli.
In urma politicii reformiste - începută cu a d oua jumătate a secolului al XVIII-lea - s-au deschis noi perspective de dezvoltare a domenii lor fe uda le. Nobilimea a intra t acum în noul circuit economic al apusului
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şi au sporit mereu exigenţde pe toate plonurîle. i\.' înCl nevoie de bani au
sporit şi ţnai mult obligaţiile ţărăneşti, ceea ce va a\'ea ca efect încordarea
raporturilor într·e cele două clase. Pauperizarea ţărănimii a păgubit Imperiul habsburgic n u numai din punctul de vedere al veniturilor, ci ş i d in
punLt de vedere politic şi mi1Har. i\cest Jucr.u se refedi mai ales la mijlocul secolului al XVIll-len, rînd Austria a purtat războa ie cu Imperiul
otoman şi cu Franţa . P entru aceasta, Cw·tca imperială a încercat să reglementeze raporturile dintre stăpînii de pămînt şi iobagi, ca să pună capă t abuzurilor nobilimii, limitind numărul zilelor de robotă şi acapararea
pămînturilor iobăgeşti pentru ca ţărănimea să poată contribui în mai mare
măsură la susţinerea sardni!or statului.
'În diefa din 1764- 1765, ţinută la nratislava, împărăteasa [l 1'.>us în
di sc uţie problema obligaţiilor ţărăneşti, afirmînd că ar fi posibjJă majorarea jmpozitelor către stat în cazul cînd nobilimea şi-ar limita pretenţiile
faţă ele supuşii săi. Propunerile Mariei Tereza au fost însă respinse.
Prin acest act dieta a demonstrat încă o dată că rezolvarea orkă r'ci
pt'ol>lcme de stat pe calc cons tituţională ' este imposibilă şi, prin urwarc,
monarhia, de acum înainte şi-a putut lua mînă ' liberă pentru rezolvarea
rapo1tul'ilor dintre stăpin şi supusr-ceea cc înseamnă impunerea unor reglementări urbarialc pdn puterea monarhului. P entl'U trecerea la fapte,
Curtea a primi l „ajutor'1 clin partea ţărănimii, pentru că în apusul ţării,
între anii 1765-1766, au pornit mişcări ţărăneşti. Speriată, nobilimea a
apelat la armat.â impcrială, dar preţul sol vădi ci a fost reglementarea ur1

barială .

Patenta imperială din 23 ianu arie 1767 a arătat, printre altele, că a
nevoie de reglemen tă ri pentru a li niş ti cît mai repede mişcările ţără
neşti şi a apăra poporul contribuabil de asuprire şi abuzuri. Reglementarea w·barială s-a referit numai la comilatelc: Arc:id, Bihor, Maramureş,
Satu Mare. in Dnnat (comitatele Cara~, Timiş şi Torontal) relaţiile ur bariale au fost re7.ol vate abia în anul 1780.
In Transih·ania nu au fost introduse urbarii unitare, pentru că structura feudal ă a Marelui Principat a fost diferită de structura comitatelor
ele mai sus. Această situaţie necesita alcătuirea unor urbarii specifice pentru această parte a ţării. Pînă la rezolvarea pr oblemei, în urma ordinului imperial. de la 12 n oiembrie 1769, a apărut o ordon anţă provizorie cunoscută sub numele de ,.Certa puncta" (Anumite puncte) dar nici în deceruilc următoare, problema raportu rilor dintre stăpîn şi ţărani nu au fost
rezolvate definitiv, pentru că daselc dominan te transilvănene au zădăr
nicit toate încercările, astfrl reglementările provizorii au fost aplicate pe
o perioadă îndelunga tă.
Pentru aplicarea noilor reglementări Maria Tcre:t:a a trimis împuterniciţi regali, care în vederea efectuării lucră rilor premergătoare au elaborat instrucţiu nile pentru magistraţii comitatului Satu Mare, desc mnaţ.i
în acest scop. AceŞ.tia din mmă, în anii 1772-1773 s-au depl a~at clin sat
în sat pentru ca în prezenţa unui dekgut al stăpînului să se facă consemnarea mărturiilor după cele nouă întrebări şi conscrierea intravilanelor
fo~t

13 - Studii

şi comunlcllrf,

vu-vm.
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şi extravilanelor iobagilor şi jelerilor. După ce au primit răspunsuri la
aceste întrebări, asesorii şi juraţii au recenzat ţărănimea şi suprafaţa sesiilor. Din răspunsurile date de ţărani a reieşit următoarea stratificare a
populaţiei domeniului Carei:

Tabel nr. J.
Numărul

fammuor

Iobai;ri

Numele

Jeleri

localităţii
vcşnlcl

Bcrveni
Can•i
Cămin
Căplcni

Moftlnu Nfare
lVl-0.ftinu Mic
Sîrunlclăuş

Total:
O/o

!H
18

3
-

I

cu liberă
strămutare

casă

:fără Cll~ll

17

10

3

382

340

148

66

4

35

3
l .l

5
2
4

112

14
1-0

50

96

712

11,00

cu

50

88,12

--

368
GB,02

.u
-

173

31,9H

Numărul 1;elativ mic al iobagilor veşnici nu este surprinzător, pen lru
l\tfoftinu Mare şi Căminul, în întrC'gime, iar Careiul şi Căpkni, parţial,
au fost considerate localităţi şvăbeşti. Este cunoscut că ţăranii colonizaţi
din alte ţări au fost iobagi cu liberă strămutare, mentinîndu-şi şi pe mai
departe acest drept. În stadiul actual al cercetărilor, din lipsa datelor arhivistice, nu putem da explicaţii în legătură cu numărul marc al jelcdlor
din Carei.
După terminarea lucrărilor premergătoare , comisia comitatului sub
preşedinţia împuternicitului regal, a clasificat localităţile după avantajele
ş i neajunsurile lor, stabilindu-se patru clase 'în care urma să fie încadrată
fierare localitate. Din cele zece localităţi al domeniului Carei, în clasa I,
au fost încadrate următoarele: Berveni, Carei, Cămin, Foicni, Moftinu
Mare, Sînmiclăuş, Tircam şi Urziceni, iar în clasa II: Căplcni şi Moftinu Mic.
Clasificatorul, împreună cu alte documente legate de problema urbarial ă, a fost înaintat spre aprobare Consiliului Locotenenţial, care a stabili l concret mărimea sesiei şi a dispus întocmirea noilor urbarii pentru
fiecare localitate.
Urbariul cuprinde: textul general al reglementării, C'are se com punea
din nouă puncte referitoare la sesia iobăgească, obligaţiile urbariale, monopolurile feudale, tratamentul juridic a l sesiei şi al iobagului, înlesniri
şi interdicţii, atît pentru iobagi, cit şi pentru stăpîn. Urbariilor unitare
le-au fost ataşate tabelele urbarialc în care s-au specificat: numele cacă
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pilor de familie, suprafaţa componentelor sesiei şi cuantumul obligaţiilor
feudale.
Numele colonilor, calitatea şi mărimea suprafeţei sesiei,. precum şi
numărul zilelor de robotă şi censul, în conco1·danţa cu suprafaţa respectivă au fost trecute în tabelele urbariale respective. În cazul cînd terenurile intravilane şi păşunile au fost mai mici decît cele stabilite, sesia s-a
completat cu teren arabil, ceea ce s-a specificat în ultima. rubrică a tabelului, pentru motivul că, din acestoa, colonul nu a fost obligat la nonă.
După cc au fost trecute dateJe iobagilor, au urmat datele jelerilor cu
(:asă (numele, terenul intravilan, eventualele t<::'r enuri arabile şi păşuni,
numărul z~lclor d0 robotă, censul), şi ale jelerilor fără casă (nu'm ele şi
robota). în unele localităţi în care au existat mai mulţi stăpîni, tabelele
s-au completat succesiv cu datele fiecărui iobag şi jeler. Aceste date nu
au fost totalizate în momentul completării tabelelor, ci au fost cumulate
mai tîrziu la Consiliul Locotenenţial, în general, cu unele greşeli.
În cazul cînd şi localităţile au posedat terenuri arabile şi păşuni, au
fost trecute în tc1bele suprafaţa acestora şi obligaţiile ocazionale care decurg din acestea. în încheiere a fost semnalat numărul animalelor (ol,
porci, vaci, cai) din posesia preotului, învăţătorului şi vechilului.
UWmul moment al procedurii constituie publicarea urbariului. În
fiecare localitate, în anul 177'1, magistraţii comitatului au convocat atît
iobagii, cît şi stăpînii pentru a le aduce Ja cunoştinţă conţinutul urbariului şi i-au atenţionat să r especte cu stricteţe cele prevăzute, apoi a fost
redactat un act, din care reiese că urbariul a fost publicat şi pus în aplicare. Noile urbarii s-au întocmit în patru exemplare, din care unul s-a
înaintat Consiliului Locotcnc.:~nţial, unul s-a păstrat la comitat, unul s-a
dat stăpînului de pămînt şi unul localităţii.
O dată cu aplicarea celor prevăzute mai sus, proprietar·ii nu au mai
putut dispune în mod nelimitat de pămînturile urbariale. Asupra acestor
loturi, iobagul a cîştigat drept de folosinţă. În urma reglementării urbariale, au fost separate sesiile iobăgeşti de pămînturile alodiale. Reglementarea, în urma dispoziţiilor regale, a fost obligatorie în toate localităţile
în care au trăit iobagi urbariali, indiferent de statutul juridic al localităţii respective. Nu numai satele iobăgeşti, ci şi localităţile curiale şi oraşele agricole (oppidum), cel puţin în principiu au fost luate în considerare.
Mărturiile supuşilor la cele nouă întrebări şi tabelele urbariale conţin date statistice inestimabile pe car e istoria noastră agrară nu le-a exploatat în m od corespunzător.
În continuare vom prezenta în mod sistematic problematica reglementării urbariale, în domeniul Carei, din anul 1774. Reglementarea din
comitatul Satu Mare în ce priveşte prevederile de bază este identică cu
cen din comitatele Arnd , din 1771- 1772, Bihor din 1772, precum şi din
Banat de la 1780.
Structura agrară a populaţiei domeniului Carei in ultimul pătrat al
secolului al XVIII-lea a fost următoarea:
13*
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Tabel nr. 2.
Familii de j elerl
Numele

locallti\ţii

1

Nr. total

Fam!lil

de 1obag1
t:u sesie

cu

:l

tot~l

urbariu le

3

4

5

G

3

13

81

MB

.f~J;j

lJl1:l
75

Bcrvcnl
Carei
Camin

3HO
GG

10
·3 17
1

C-'iplcai

38

3

7-!
hl2

18

G.!!

Foien.i
Moftinu Mare
J\fo f ti nu JVIi c
Sînm.iclăuş

fi ţ

'I'lrcam

60
88

Urziceni

87

Total:
O/o

l 017
63,70

al fam.

tără casă

casă

11

-

4

14
411
25,03

fi
2
3
4
ll

9

43

5

8
Hl~

11,:.! l

21

9;)

15
11

127

12
H

100

7:)

-

595
3:;,2-t

GO
101
16~2

100.00

-Calculată

în procente,

populaţia urbarială

s- a prezentat astfel:
Tnbcl nr.

1

B ervcni
Carei
O'lmin
Căpleni

Foieni
l\1oftinu Mare
Moftinu Mic
'Sînmiclăuş

Tit·eam
Urziceni

)

2

3

4

5

6

83,9.5
·H,07
88.00
88.47
77.89
8'8,19
85,33
100,0
88,00
&6,14

12,35
39,2:1
5,33
6,98

3,70
16,72
6,67
4,66
:J,lfl
:1,15
H,67

16,03
65.!13

D,00

12.00
13,SG

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100.00
100.0G
100,0U

18,9'5
8,66·

-

-

4,00
13,06

-

12,00
i1,u:i
22, ll
11,Bl
H.6 7

-

s.

Cu excepţia oraşului Carei unde numărul jelerilor a constituit peste
550/o din populaţia agrară, în celelalte nouă localităţi numărul acestei
categorii d2 supuşi este mic, în schimb numărul iobagilor a variat între
78-88°/oIn perioadele urm ătoare , datorită creşterii natalităţii şi exodului populaţiei, a crescut simţitor populaţia urbarială a domeniului, ceea cc reiese
din tabelul de mai jos :

https://biblioteca-digitala.ro

197

7

Tabel nr. 4..
Familii de jeleri
Familii de
iobiigi cu
sesie

Numc!e

Nr. total

cu

I

casă

lOC;l)itf;lţi i

anul
1774
2

Berveni

68
3'90

Carei
Cămin

66

Ct1pleni

38
74

Foienj

112

Moftinu Mare

6-1
60

}..1.-0ftinu Mlc
Sînmicl ăuş

88

Tircam
Urziceni

Tot.al

87

I

1 047

1827

177•1

al familiilor

total

ul'bariale

r9c~nsă1nîntului

l'l'H

1'171

- - -4-- - - -1327
- - - -1!12'1- -177'1- -1827
11
5
191
490
66
46

71
112
12±

llS
161
87

10
:H7
4
3

1827

l

fără casă

79
7:15

-

18

11

--

59
34

18
39
32
l 059

11
:l l-0

.Ll
495

15

f}

3

1fi
11

4
11

2
7

5
21
15
11

2
27

4
14

~ ~,

16

3
H8
6

-8

-

1·8~

81
885
75

1555
93

70

43

62
144
148
158
147
205
130

2 923

14

.11. :1

95
127
75
6'0
100
101

395 . 695

14.54

~

11
5
11

-12

2Bl

90
1 OGo
27
J.6
:i6
3·1
29

44

În procente :
Tabel nr. 5.

Berveni

Corei
Cămin

Căplcni

Foieni
Moftinu Mare
Moftinu Mic
Sinmiclău~

Tiream

Urziceni

83,95
44,07
83,00
88,47
î7,8~J

88,19
85,33
100
88,00
86,14

8

6

2

67,97
:H,.51
70,97
74,19
51,39
75,68

12,35
39,21

5,3:{
6,98
18,95
8,66

28,lJ
48,55
17,20

-

-4,00

4:0,()7
22,97
17,09
12,25
1.9,0:2

6u,:}2 13,86

2~.62

70,48

80,27
78,54

-

3,70
Hi,72

6;.67
4,65
3,IG
3 ,15
14,67

12,00
-

3,98
19,94
11,83
25,8 1
1,01

16,05
f>5,93
12,00
11,63

1,3.5

11,81
14;67

4,43
7,48
2,44
8,46

22,Ll

-

16,00
13,86

32,03
G8,49
29,03
2.5 ,81
48,61
24;32
21,52

19,73
21,4fi
33,(}ll

100
100
100
100
l(}O
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Într-o perioadZJ, de 53 ani, numărul total al populaţiei u rbariale a sporit cu 780/o, din care numărul iobogilor cu 400/o, iat' cel al jelerilor cu
1440/Q. Din numărul total al jele:rilor, circa 2/3 au trăit în oraşul Carei. E
de reţinut că în rîndurile şvabilor din localităţile: Cămin, Foieni, Moftinu
Mare şi Urziceni, numărul familiilor iobăgeşti cu sesie a rămas neschimbat. Acest lucru se explică prin faptul că, datorită obiceiurilor strămoşeşti,
păminturile se moşteneau de către primul născut. În cazuri mai rare, cînd
1
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acesta era d e genul feminin, pămîntul se moştenea de aceasta î mpreună cu
ei.
Reglementarea urbarială a constituit o muncă extrem ele complicată.
În primul rind s-a stabilit intravilanul, care avea o suprafa ţă de două m etreţe de P oj on, sau u n iugă r, ş i extravilanul pe în treaga sesie. P entru ară
turi s-au fixat patru clase, mărimea suprafeţei variind după calitatea
pămîntul ui. Astfel, în comita lul Satu Mare pentru prima clasă au fo8t
fixate 26, pentru a doua 28, pentru a treia 30, iar pentru a patra 32 d e
iugăre. Suprafaţa terenurilor intravilane a fost caJculată în meh·ete de
Pojon, terenurile arabile în iugăre, fînaţul în căruţe (currus) sau cosaşi.
O metretă de Pojon corespundea cu .circa 600 de stînjeni. Un iug~r. du pă
dispoziţiile Mariei T ereza, avea 1100-1 200-1 300 de stînje ni. Conscriptorii aveau dreptul să sta bilească suprafaţa iugărului. Pe moşia
familiei K ârolyi mărimea unui iugăr de pămînt arabil era de l 200 stînjeni.
Fînaţul pentru o sesie întreagă a fost stabili L în funcţie de a doua
C'Oasă. A stfe}, în locurile unde anual se cosea de două ori, r evenea sesiei
finat de 8 cosaşi, u nde se cosea mai rar a doua onră de 10 cosaşi şi unde
nu se cosea niciod ată a doua onră 12 cosaşi. i\.vînd în vedere fclptul, că fînaţul pe un cosaş a corespuns cu un iugăl', n u s-a <'onstatat nici o dificultate la totalizarea terenurilor extravilane (ar·ături şi fineţe).
Cu toate că reglementările din 1774 a u încercat să stabilească mări
mea sup rafeţei sesiC'i iobăgeşti, totuşi pe domeniul Carei s-au produs numeroase schim oări. Nu corespund r0alitătii acele afirmaţii mai , -echi, după
c:arc paralel cu dezvoltarea capitalismului se micşorează şi cuantumul pă
mînturilor iobăgeşti. Studiind e voluţia relaţiilor agnlt'e nle domeniului,
am constatat contral'i ul. în anii de după n~glem e ntare, supufiii feudalului
au cultivat suprafeţe mari, car<' înainte au fost în paragină. În aceste condiţii, cînd obligaţiile iobăgeşti erau grele dar stabile, iobagii au fost în
clar atît cu posesia, cît şi cu obligaţiile. De aceea erau interesaţi în mă 
rirea suprafeţelor urbarialc. Paralel cu creşterea cererii şi ofertei de cereale şi animale de casă, iobagii şi jelerii a u recurs la defrişări d e tcrC!nw·i, ceea ce nu a fost în contradicţie cu interesele proprietarului. Astfel,
sesiile iobăgeşti au crescut, fapt ce r eiese din tabelul următor.
Din cele . zece lo calităţi în trei media suprafeţei terenuril or s-a redus,
din cauza că populaţia s-a dublat sau s-a triplat şi familiile iobăgeşti nu
au putut mări suficient terenurile agricole. Numai în comunele locuite şi
de şvabi (Foieni, Moflinu Marc şi Urziceni) suprafaţa sesiilor s-a mărit
'în mod considerabil. Astfel„ în localitatea Urziceni, media unei sesii i obă
gt~şti a atins 40 de iugăre.
Reglementarea urbarială din 1774 a asigurat con diţii mai bune i obagilor de pe domeniul Carei dccît în Marele Principat al Transilvaniei
unde, în lipsa reglementărilor, situaţia a fost neclară atît în ceea ce priVl!Şte suprafaţa sesiei , cît şi a obligaţiilor iobăgeşti. în Partium ul de Nord,
din conscripţ.iile Cziraky efectuate în 1820, reiese situaţia grnvă a ţăra
nilor iobagi care erau obligaţi la 2-3-4 zile rabotă săptămînal, iar sesiile
supuşilor erau mult mai reduse decît în comitatele învecinate .
soţul
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TabeluL nr. 6.
,

Numărul

seslllor

l

Iobagi cu sesii
an ul

Numele

localităţii

I

177'1

Bcrveni

Carei

Cămin
Căpleni

Foieni
Ivfof tinu Ma.re
Moftinu 1\1.ic
Sînmiclăuş

Ti-ream.

Urziceni
Total

34
145
38
14
66
73

1827

I

1774

2/8
7/ 8
7/8
118
4/8
6/8
26 4/8
18 1/ 8
53
62 7/8

68
3'90

56 6/8
17 3/8
!)l 2/8
112
45 2/·8
54 3/8
70 7/8
135

74
112
64
60
88
87

523 7/8

877 3/8

1 047

&i 4/<8

229

&6

:m

în vecinătatea domeniului Carei, în
pămînturilor iobăgeşti a fost următoarea:

I

Media sesiilor

conscripţiei:

I

1827

191
490
66
46
74
112

124
.118

161
87

I

I

1774

0,50
0,37
0 ,59
0,37
(),76

1827

0134
0,46
0,85
0,38
1,23
1,00
0,36
0,46
0,44
l,f>5

0,66

0,41
0,27
0;60
0,72

1469

şi Tăşnad

plasele Pir

divizarea
Tabel nr. 7.

Număr.ul

Numele plasei

1

Pir
Tăl)nad

gospodutillor

iobăgeşti

sub 2

2- 5
iug.

5- 8

8- 15

peste 15

iugăre

iug .

iug.

iugăre

Total

2

3

4

5

6

7

239
3'55

562

617
288

175

4i50

360

•.&<'i

'·

D
108

1602
1566

În procente:
Tabel nr. 8.
1

Pir
Tăşnad

tică

3

2

14,92
22,$7

I

35,08
28,74

38,51
18;39

5

6

10,92
23,30

0,57
6,90

7

I

100
100

Din datele de mai sus, nu se poate concJude că numai în partea vesa Partiumului de Nord au trăit în condiţii mai grele iobagii. Con-
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form .datelor din ultima treime a secolului al XVIIJ-lca şi în comitatcle
Arad, Bihor şi Satu l\Iarc numărul iobagilor cu se<;ii mici a fost relativ
maree
.
Conform urbariului din 1774, 2/3 din totalul populaţiei existente (1642
de familii), 1047 au fost iobagi cu sesic, ceea C"C reprezintă 63,760/o din totalul familiilor agrare, iar numărul jelerilor cu ca<>ă şi fără casă a fost de
595 familii, ceea ce corespunde cu 36,240/o din totalul po pulaţiei dom('niului Carei. Dacă pe baza celor două categorii am dcrini stratlficar<'<l ţă
rănimii, situaţia ar fi favorabilă pentru că numărul iobagilor cu sesie a
fost cu mult m ai mare decit al je1erilor , ceea ce nu ar fi permis formarea
proletarfatului agricol în secolul al XIX-lea.
Cu toate că pc baza conscripţiilor refrritoore l a cele n ouă sate şi un
oppidum, n u putem prezenta un tablou real desp re situaţia comitalului,
to tuşi, pc baza acestor d a t~ arhi vistice încercăm să pr0zentăm stratifiC"ar.ea
iobăgimii. In continuare a m vrea să dovedim că situaţia de colon cuprinde
o scară extrem de largă a înavu ţirii, în care intră nu n umai iobag ii înstă
riţ·i, ci şi clcmente}e apropiate jelerilor . "in acela:ji timp, majoritatNt covîrşitoare a colonilor nici într-un caz n u poate face parte din categoria
iobagilor înstăriţi. Vrem să dovedim deci, că Htunci cînd analizăm conscripţiile iobăgeş ti din secolul al XVIlt-Ica, pă tura colonilor nu poate fi
privită ca un strat omogen al ţăranilor cu sesie.
Stratificarea iobăgimii conform sesiilor pc domeniul Carei, este ui·mătoarea :

Ta bcL nr. 9.
Mărtmcn

Nume le
locol1i3\11

Bcrvcni

Carei
Căm in

l

I

718

6 '8

5/3

~I)

3/'.)

2

-

&3

-

-

120

22

59

47

19

-

-

-

3i

-

-

l

l

-

-

-

-

12

()O

-

30

82

lVIoitinu Mic

-

-

Siruniclăuş

-

-

-

TirNlm

-

3

F oicni
M:oftinu :'lfore

Urziceni

-

iobii.tlc-~ti

I I l I

-

Căplcni

SE'sici

I

2:3

I

Nr. to~a l
u1 f.am.

11a

ioo!l·~e::ti

CU Si..::;ie

-

68

100

67

390

-

--

G6

1

1

38

-

H

-

112

-

-

-

-

-

2

31

13

11

:.!

Gl

1

10

15

21

13

GO

-

84

-

4

8fl

6J

8

-

2

7
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obţinut următoarele

Totalizînd datele de mai sus, am

rezultate:
Tal>d nr. JO.

Strat ificarea familiilor

I I I
%

1

7/8

1
0,1

iobăgeşti

,cu sesii

„

I I I

6/8

5/8

lG

161

1,53

15,33

34,:t
38,25

3/8

4/8

Nr. totol
213

I

al

1/8

156

129

1:H

lOG

14,90

12,'.i2

12,80

10,12

tam.

1047
100

Conform tabelului nr. 2, în cele zece localităţi ale do.meniului Card
au trăit 595 familii de jeleri, ceea ce a reprezentat 36,240/o din totalul
populaţiei. Din 10'17 familii iobăgeşti 106 au posedat numai 1/ 8 sesie.
ceea ce reprezintă 6„450/0 din totalul populaţiei. AccştiD. din urmă pot fi
consideraţi jeleri cu sesie. Din conscripţiile noastre reiese că 134 de familii au posedat 2/8 sesii (8,160/0 ). Din anali7.ele efeduate reiese că numărul jelerilor şi al iobagilor cu J/8 şi 2/8 sesie constituie 50,850/o din numărul total al populaţjei agrare. Dacă studiem mai departe stratifican'a.
ţărănimii, putem constata că pe domeniul respect.iv numărul iobagilor cu
sesie ele 3/8 - 4/8 a fost de 285 familii (17,360/u). Totalizînd rezultatele dQ
mai sus, putem constata că :în anul 1774 populaţ:ia agrară a domeniului
Cai'ei s-a pr ezentat astfel: 42,690/o jeleri iar 25,520/o au posedat un lot
ele 2/8 - 4/ 8.
Jcleril şi categoriile de iobagi posesori ai sesiilor pînă la 3/8, constituind 68,22% din totalul populaţiei, au fost consideraţi neavuţi, săraci sa~t
în cel mai bun caz ţărani cu pămînt puţin şi numai .31,78-0/0 din totalul
populaţiei au posedat ses_ie mai mare de 4/13. Se pune întrebarea dacă
aceşti iobagi au făcut parte din categoria înstăriţilor. După considerentele
noastre şi la această -întrebare răspunsul este negativ, pentru că restul de·
521 familii nu au posedat o sesie întreagă, ci au oscilat între 5/8 - 7/'f>
sesie. Din categoria celor înstăriţi fac parte numai aceia care au posedat
6/8-7/ 8 sesie, adică 178 famiUi (10,840/o).
1n tabelul de mai jos, facem o comparaţie între stratificarea ţărănimii
din domeniul Carei, 13 sate din împrejurimile Ar;;iclului şi 45 de sate aparţinătoare domeniului cameral Oradea.
Tabel nr. 11.

- Numele districtului

:

1

Snte dh1 Cîmpia· Aradului
Domeniul Carei ·
Domeniul cameinI Orad~a

ĂnuJ

c6nsCt'ipţ .

2

Nr. f::lm.

Ni~. fam.

săraci

cu ses.

3

4

m edie

'
Nr. fum.

Nr. fam.
bogaţi

Total

5

G

1

9'6

1 768
1642
2 454

înstăriţi

177.1

968

479

225

lîH
17\38
-·

83{)

629

178

1 :3'78

781

239

-
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In procente:
Tabel nr. 12.
4

5

6

7

27,09
38,31
31,83

12,73
10,84
9,H

5,43

100

2,28

10-0
100

2

--

Sate din Ctmpia Airac:Lului
Domeniul Ca.rei
Domeniul cameral Oradea

54,75
50,85
56,15

-

In toate cele trei districte numărul familiilor s ărace (jeleri cu casă,
iobagi cu sesie de 1/ 8 şi 2/8) depăşea 500;0 din numărul t otal
al populaţiei agrare. Numărul iooagilor cu sesie medie (3/8-5/8) a variat
între 27-380/o, iar a celor înstăriţi a fos t circa 100; 0 • Este de remarcat
că în localităţile Poieni, Mof tinu Mare ş i Urziceni, maj01itatea iobagilor
a făcut parte din categoria înstăriţilor. Stratificarea ţărănimii din domeniul Carei reiese mai bine din următorul t abel:
fără casă şi

Tabel
săraci

Nr. ram.
cu ses.
medic

2

3

Berveni
Carei

14
682

Căpleni

6
21
15
24

65
201
66
37
2
82

Numele
tocalltăţU

l

Cămin

Nr. fam.

9

Foiooi
Moftinu Mare
Moftinu Mic

S1nmiclăuş

T iream.

34
16
14

Urziceni

nr. 13.

Nr. frun.

Nr. tam.

.înstăriU

bogaţi

Total

4

5

6

-

81
885
75

-

2
2

72
30

-

51
26
84
15

72

43
9'{)

127
75
60
100
101

In procente:
Tabel nr. 14.
l

Berveni
Carei
Că min
Căpleni

Foieni
Moft.inu Mare
Moftinu Mic
Stnrniclăuş

'fiream
Ur:ticeni

2

3

17,28
77,07
12,00
13,95
2'2,11
11,81
32,0{)
56,67
16,00
13,86

80,25
22,71
88,00
86,0.5
2,10
64,57
68,00
43,33
84,00
14,85

4

--

-

-

-

2,47
0,22
75,79
2.3,62

71,W
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6

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

203

13

Ca urmare a reglementărilor urbariale, au fost consideraţi jeleri acei
care posedau o suprafaţă agricolă sub 1/8 sesie iobăgească. Jelerii
au fost împărţiţi în două categorii: cu casă şi fără casă . Numărul jelerilor cu q:isă a fost mai mare în satele mai vechi, cu existenţă neîntreruptă.
ln secolul al XVIII-lea categoria de jeleri încă nu a fost o categorie închisă, aflată la discreţia feudalului. Putea să se folosească de păşunea
comunală şi poseda uneori un mic teren arabil şi fînete. Proprietatea jelerilor de pe domeniul Carei este oglindită în tabelul de mai jos:
supuşi

Tabel nr. 15.
Numele

localităţii

I

Teren intravilan

-

Berveni
Carei

150 7/8

Cămin

Căplf'.ni

-

Foieni
Martinu Mare
Moftinu 'M ic

2 2/8
l

-

Sînmiclăuş

3i8

-

Tiream
UrzicE:>ni

1

Total:

I

155 4/8

I Pămînt

arabil

Fineţe

-

-

97

-

-

--

-

-

70

1 3i3
2 6/8

3 4./8

77 5./8

-

2 6/8
1

100 G/8

in anul 1774, în Sînmiclăuş nu a trăit nici un jeler, iar în celelalte
4 localităţi: Berveni, Cămin, Căplcni şi 1\!Ioftinu Mic au trăit în total
38 familii de jeleri, însă acestea nu posedau nimic.
Supuşii, în funcţie de mărimea sesiei, au avut o serie de obligaţii î_n
muncă şi în naiură, faţă de stăpîn. Robota a fost stabilită la o zi. pe
săptămînă cu animalele sau două zile cu palmele pentru un iobag cu
s0sie întreagă . Robotc.i, la fel ca şi sesia, creşte din unitate în unitate în
cc.idrul unei subdiviziuni de sesie. Iobagii emu obligaţi ca în timpul aratului să presteze robota cu patru boi, cu plugul şi grapa proprie, iar celelalte munci cu carul propriu. S-a stabilit ca durata zilei de muncă să ficde la răsăritul pînă la apusul soarelui, în care s-a socotit mersul, venitul
şi hrănirea animalelor. Stăpînul putea să-l oblige pe iobag numai la o zi
de arat pe an, aceasta fiind considerată o muncă grea. Urbariul a prevăzut ca cel puţin 1/4 din robotă să fie efectuată în cele 6 luni de iarnă,
deci majoritatea zilelor putînd fi concentrate în perioadele de vîrf ale·
muncilor agricole.
Pentru jelerii cu casă au fost obligaţii la 18 zile robotă cu palmele
pc an, iar pentru cei fără casă la 12 zile pe an.
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Pe lîngă 1·obota săptămînală iobagii erau obligaţi şi la cărăuşia lungă,
stabilită tot în funcţie de mărimea scsi<.'i. Un iobag cu sesie întreagă era
obligat la o zi pc an de cărăuş i e. O altă obligaţie în muncă era tăiatul şi
transportul st.înjenelui de lemne. Iobagii cu sesie întreagă au fost obligaţi
să transporte anu al un stînjen d e lemne la locul fixat de stăpîn. Cei care
nu aveau animale de tracţiune rîtc doi tftiau un stînjcn de lemne.
Dintre ob)igaţiile în natură numai <laturile au fost fixate în funcţie
de mădmca sesiei. Un iobag cu sesie întreagă era obligat să dea anual:
2 pui, 2 cocoşi. 12 ouă ş i o măs ul'ă de unt. 30 de iobagi cu sesie întreagă
dădeau un viţPl. Iobcigii mai era u obligati să dea daturi . pentru bu cătăria
stăpînului cu ocazia căsătorie i lui. Datul'ile pul('au fi răscu mpărate.
Censul, prindpala o bligaţie in bani a supuşilor, a fost fixat du pă
intravifan, adic:ă un fl orin pe a n, indiferent de mărimea sesiei.
Nona se percepea din tot cc producC'a pămîntul, în. afara produsdor
de grădină. Tiămîne în uz şi nona din mici, iezi şi stupi. Cu ocazia regl<'mentărll s-a generalizat şi nona d in cîne pă. La proslarea nonei erau
obliga ~i toţi supuşii , care aveau semănături şi animale mici. Conform
instrucţiunil or percep~rea nonei s-a fă rut '.in con tinuare în natură, sau
a fost răscumpărată.
!n urma reglementării clrcpturilor supuşilor au fost stabilite urm ă
toarele: li s-au permis să-şi vîndă băutul'ik propri i de la Sf. Mihai (29 septembrie) pînă la Crăciun (25 dccC'mbric) in satele îără dealmi de vii şi
de la Sf. Mih ai pînă la Sf. Gheorghe (24 aprilie) în localităţile cu dealuri
de vii. in schimbul unei sume supuşii au putut be neficia de lemn e de Joc
şi de construcţie şi au putut ţinc porcii la ghindă în pădu 1 ·0a stăpînului.
O pro blemă deosebit de importantă cuprinsă în reglementare a fost
tratamentul ju1·idic al supuşil or. Conform acestuia, notar p utea fi ales
direct d e

ţăr~mi, însă

în

funcţia

de jude s-a

prevăzut

dreptul

stăpînului

de a numi trei persoane, din care comunitatea trebuia să aleagă una singură . Confl ictele mărunte a u fost judecate de scaunul sătesc, iar cazurile
mai g rave au trecut în instanţa scaunului domenial şi în ultimul caz au
intrat în compe tenţa comitatului. Ca pedeapsă s-a aplicat robota de la
1 la 3 7.ile sau, în cazuri mai grave aceasta a fost întregită cu pedeapsă
corporală, cel mult 24 lovituri de băţ.
ln cercurile imperiale clin Viena, reglcmentă dlc urbarialc au fost
considerate ca fiind cele mai important<:! ci·eatii d in timpul domniei Mariei Tereza. P rin acestea imperiul, în mare parte, şi-a atins scopul, pentru
că a reu şit să stăvilească mi şcările ţărăne!?ti. Astfel, rC'glementă1ile a u
menţinut încă pe o perioadă îndelungată clasele domina nte şi conservarea
instituţiilor iobăgeşti. Dacă pînă la aceste reglementări, 1·claţiile urbariale
au fost priv1te ca drepturi private ale stăpînilor·, de acum înainte acestea
au intrat sub controlul statului. în parte, drepturile feudalului nu au fost
i>lă bite, pentru că acei iobagi ca r·c au trăiL cel puţin 32 de ani p c acelaşi
lot au fost declaraţi iobagi ·veşnici, "l uîndu-se d reptul de strămutare. Au
făcut excepţie coloniştii care, în cazul cînd şi-au achitat datoriile şi au
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adus alţi iobagi care să-i substituie, au putut să se mute pc alt lot din
act'lasi domeniu.
Ca urmare a reglementări i, drepturile stăpînilor asupra iobagilor
au slăbit, înCît aceş tia din urmă aveau posibilitatea ca pentru r0zolvarca
c0rerilor lor să se adreseze di 1·ect autorităţilor de stat sau chiar împă
ratului.
Urbariile au C'onstituit r~glementarea relaţiilor unitare din partea
statu lui, dintre stăpîn şi supus. Principiul de bază al acestora l-a constituit stnbilirca concretă a obligaţi ilor urbariale la un nivel mu lt mai scăzut,
datorită faptului că acest0a sînt raportate la sesii. Au fost lntc1·zisc o scrie
de obligaţii şi de practici obi şnuite pînă atunci. Prin n•glcmentare şi
control statal, Curtea imperială a reuşit să stăvi]e<1scă într-o oarecare
măsură exploatarea feudalilor, prin aceasta asigurînd avîn lul exploatării stntak.
Reglementarea a avut însă şi neajunsur ile 0i. Unele fo rmulări din
textul r 0gkmcntării au dat po!;ibilitatea feudalilor la intcr·prctă ri în favoare:.t lor.
Oricum, reglementarea din comitaiclc vestice ale ţării rămînc pînă
la 1848 un punct de referln\ă în rapMturile dintre stăpîni şi supuşi şi
constituie un mare precedent pentru l\1arele Principat al T nmsilvaniei,
unde situaţ i a ţărănimii era mult mai grea şi unele în secolul al XVIII-lca
nu s-a înfăptuit o regkmcntare de asemenea proporţii.
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GRUNDHERRLICHE VERHXLTNISSE
IN GROSSKAROL UND SEINER
GEGEND IN DER ZWEITEN
HĂLFTE DES XVUI-TEN
JAHRHUNDERTS
(Zusammenfassung)

ln dcr zweiten Hfilfte des XVIII. Jahrhundcrts, dic în Mittel- und
Ost-Europa hcrrschendc politischc Ordnung, - der aufgeklărte Absolutismus - bedeutete einc derartige Entwicklungsetappe des fcudalen Staates, in dcr clic Monarchic, mittels Reformen nicht nur dic Aufrechterhaltung einer absoluten Regierung sondern auch ihrc Fcstigung anstrcbte.
Unter den, im Jahrhundert „des Lichtcs" verwirklkhten Rcformen,
wa:r, hinsichtlich des Ziclcs und der Auswirkung, das Problem der grundlcgenden Regelung des Verhăltnisscs zwischen Grundhcrren und Leibeigencn, das wichtigstc. Weil die Verarmung der Bauer, infolge der gutschcrrlichcn Ausbcutung, dem Staat wirtschaftlichen, politischen sogar
auch milităl'ischen Schaden verursachtc, wollte der Wicncr Hof das Verhaltnis „Colonus" und Grundhcrr bestimmcn, und hat dcsbalb Massnahmen zur Regdung, s.g. Urbal'ialregelung ergriffen.
Die im Jahre 1767, im Sinnc dcr kaiser-lichen Verordnung durchfiihrte Regelung, betraf nur die westlichen Komitaten unscres Vaterlandcs und unterblicb in Grossflirstentum Sicbcnbtirgen, infolge des Widerstand0s, den der Adel dagegen lcistcte.
Das Urbarium bcstimmte ausflihrllch das Benutzungsrccht der Bauer,
die Grosse des Grunclstilckes, des Ackerlandcs, dcr Wiesc und auch das
Mass dcr geblihrcnden Leistungen und Abgaben des Baucrn, dem Grundherrn gegenliber. (Anzahl der Robottage, Ncuntel, Steuer, usw).
Der Vcrfasser dee gcgenwiirtigcn Arbeit, sich auf die Mcthoden dcr
geschichtlichen Statistik stlitzend, legt die grundherrschafilichen V crhăltnissc von dcr Domăne Grosskarol und 10 Ortschaftcn dar, so wie dicse
in dem im Jahre 1774 ausgestellten Urbarium Tabcllen erhalten geblicben sind. Es wcrden Auischlilssc 'iiber Bcvblkerungszabl, Anzahl der Ortschaften, Gescllschaftsschichten dei; Bcvolkerug, Besitzver0teilung vorgclcgt.
Unserc Scblussfolgerung: das Bauerntum lebte im. den westlichen
Komltaten unseres· Landes verhăltnissmăssi.g leichter, bcsser, unter geregeltercn Verhăltnisscn, als seine Schicksalsgenossen, clas Daerntum, inncrhalb der Grenze des geschichtlichen Siebenbi.irgens.
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DOCUMENTE SATMARENE DIN TIMPUL
RASCOALEI LUI HOREA
GHEORGl-11.!': GORUN

Deşi relativ îndepărtat de aria de desfăşura re a răscoalei lui Horea,
comitatul Satu Mare s-a confruntat şi el cu pericolul izbucnirii unui conflict social în anii 1784-1785, nu neapărat prin extinderea - după cum
se temeau autorităţile nobiliare sătmărene - răscoalei ce bîntuia pdn
podişul transilvan şi în Munţii Apuseni, ci pur şi simplu izvorînd din
realităţile sodale locale. Însă sugestia dată de răscoala lui Horea ţărănimii
sătmărene transpare, într-o manieră categorică, în orice acţiune pe care
aceasta a iniţiat-o în anii respectivi.
Documentele pe care le publicăm cu această ocazie - emanate de
primul vice comite al comitatului Satu Mare, Szuhânyi Ladislau, rapoarte către Consiliul Locumtencntial şi anexe ale acestora din timpul
răscoalei lui Horea vorbesc în acest sens. Autori tăţile nobiliare sătmă
rene, ca de altfel şi din alte părţi, au căutat cu insistenţă instigatori la
răscoală, în genul lui Salis, în spatele cărora să fie aruncată vina pentru
orice tulburare, sau mişcare cu caracter social. în mod firesc, orice persoană care s-a pronunţat, într-un fel sau altul, în favoarea lui Horea şi
a răsculaţilor din Transilvania, au fost taxaţi drept instigatori şi trataţi
ca atare. Asemenea persoane au fost con!';iderate a fi şi Gheorghe Uveges,
precum şi preotul român d in Homorodul de Jos, cu toate că din mărtu
riile diverşilor m artori ocu]ari nu reiese că ar fi instJ.i:gat la răscoală, oricît
de subiectivi am încerca să fim (doc. m'. 5 din anexă).
Un document interesant pentru preocupările comitatului de a opri
eventuala extindere a răscoalei în comita tul Satu Marc este raporţul din
30 decembrie 1784 al vice comitelui Szuhanyi (doc. nr. 1). Acesta înşiră
măsurile luate de comitat, la sugestia superiorilor sau din iniţiativă proprie, inclusiv cordonul militar tras de comitat la limitele sale cu comitatele vecine dinspre sud şi sud-est, al cărui plan îl şi anexează .
Ce1elalte documente publicate în anexă au ca obiect arestarea geamgiului Gheorghe Uveges, originar din Bihor şi care a lucrat prin satele
din comitatul Satu Mare, precum şi a preotului român clin H omorodul
de Jos, care s-au pronunţat favorabil faţă de răscoală . Evident, nu sînt
singurele luări de poziţie ale unor ţărani din părţile sătmărene alături
ele răscoală, celelalte - foarte numeroase - urmînd a fi publicate cu
alt prilej.
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DOCUMENTE

1
1784 decembrz.2 30, Carei

Excelsmn Regium Locumtenentiale Hungaricum Consilium,
Domini, domini, gratiosissimi, colcndissimi!
Gratiosum eiusdem excelsi ConsiJii Locumtenentialis Regii de dato 2oae currentis meusis ad. me exaratum intimatum numero 29091 notatum demissc percepi,
quo mediante mihi iniungi video, ut de statu public::ae tranquillitatis (cuius oon.servatio mihi ultroquoque enixe commendatur) de tempore in tempus om.ni septimana
circum."ltantlalem reloationcm faciam ac denique omocrn, .curam, et sollicitudincm adhibeam, ut pax et tranquillitas ultronec conservetm·, ac illius quoquomodo pcrturbandae occaslo per oppm·tiunas dispositiones, et exac1:um vigilautiam sollicite a'ttevertatiur, quorum intuitu dentissam fado rclutlonem.
Ut primum. tumultus hic maio1ia coepit incrementa illico non expectata inclyto
comitatus congregatione altis locis tumultwn, repraesentuvi, et quia pax, et tranquillitas arm.îs conservari assvevit, militari assjstenti<am dem.isSe sollicitavi, quam
etiam inclylo co:mitatus sub congregatione generali 22a novembris in oppido Nagy
Kâroly celebrata reiteravit.
Mox advenit una divisio c legione pedestri D'Althoniana inclusis dominis officialibus tam superi.oribus, quam et inferioribus ex 1:80 capitibus constans, cui adiecta
est .in comitatu hoc stativa tcnens equestris cohors <limacharum Berlichingeniana.
ast haec assistentia valdc, et nimium exilis est, nam praeclusionalis linea gardon
dicta jn limitibus prope versus Tnansylvaniae partea sttis, ad duod~cim milliaria
duei deberet, numcrus autcm nillitum valde exiguus se ad tanta•m distantiam extendere neqult.
Unde pedestris hacc militia occupav.it loca et actu existi± in possessionibus
Ir.iny, Gencs, Szent Mikl6s, ct Piskărkos equestris vero effoctive drcite1· ex 30 capitibus cortstans in possessione Nagy Majteny, custodiuntur per hos militari manu
passus in quibus c~ 'lu:ansylvania in Hungarlam additus patet numern quatuOil:, ex
P.i.ski{1rkos usquc liberam, et regiam montanam civitatem Nagy Banya numerantur
mîliaria octo, ubl actu nulla ou.">todiam praeter vigiles pagenses ob dcffectum militiae constitut.1 habetur, esse<t autem sum ne neces.saria ex eo:
1°.Quod loca illa p1erumque valachis ex Transylvan.ia profugis (l.icet in tribus
quatuorve pagi svacvi numerentw') im.populata slnt.
20 Natio haec valachi.ca ad seductio.nem natura sua nintium proclivis, eo faci:ilus tumultuantibus adhaesura· est, quod ibidem cog11<1tos suos h<)beat.
30 Pars illa versus Transy1vaniam ingentibus montibus, et sylvia referta tumult11antibus re.fiugium praestare potest, illi autem undiquaque quaquaversis libet
erwnpere possunt. .
40 Libera regia et montana civita$, si passus hi solide non praccludantur, per
twnultuantes circun:i.clari facile potest, et facta irruptionc in m.ontanis civitatibus
Nagy et Fels6 Bâny.a dictis ingentia, ct forte nunquam redintegrabilia dan'tna causare possµnt, nam _in instanti thesaurum ibidem existentem adimere, fodinas, et
univcrsa ,quoque mox ruinai·c facillime poterunt.
·
Quae; ut in antece;şşwn _solide prafioaveri valeant, clignetur cxceLsum Consilium
adminus adhuC' dtros pedestres divi~iones, et unam coliortem equestrem gratiasll
sua inkrmediatione quo ccleriu.s exoperari, et hucce Ol'dinari facere, secus, in c$sum
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erruptionis partes hne illico desolutae stmt, ipsos fiscales subditos ad officittm Nngy
B§.nycnse spectnntes olioquin ccrvicosos tumultuantes ducluros, noo vane prnemctuo, et sub jm·ata 1ide men refcrre praesummo.
Ut proindc excelso Consilia situs pla·gae illius quae securisari df.!bet pleniuo;
constct, medio iurali geomctrae comitatensis planum pro his circumstantiis idaeali~r concentralum hicce demisse adnexum confici curavi, ex quo, et adnexis obserV<itionibus idem excelsum Consilium clarius gratiose infonnari dignabitur.
Maxima reflcxionc dignum ccnseo în toto plano vias publicas per quas ex
Transylvania in Ilunl(ariam liber transitus palct în comitatu hoc existere in possessionc Gencs, Szopo·r, et Farkasasz6, seci praetcr bas vias publicas accessus in comitalwn bune undiquoque pat.et vel maxime peditibus.
Et bae sunt dcmisse reflexiones mC'ae quoa<l lineam pra<'clusionalem qualiter
Iu:ciendam humillimc propositae, quasdum altiori excelsl Consilii Locumtcnentialis
Rcgii humillime substt!rno lL,a gratiis, et patrociniis de\?olus maneo.
ExcPlsi Regii Locumtencntialis Hungarici Consilia
Kuroly 3oa dccembris 178•J
hwi1illimus sc1·vus
La<lislaus Szuhanyi m.p.

Jnclyto com.itatus Szathmar orcl in<irius
vlce comes
s illw

Original, Magyar Ors7.llgos Leveltâr (Arhiva Natlonali\ Ungarii), DudapP.sta, scct1a ConLocumtenenţl.al, C. 53 (Dcp, publ. pol.), 1785, fond 13, c utia 151, t . 6~6; anexă h;!rt!I

2
1785 ianuarie 11, Certeze

Tckintetcs nr vice iS1>any or!

Ezcn Dveges Cy<kgy nevu em.bert en Avasujjfaluban t1inâltam vadaszn i joven
nz urak parancsolatyobol, pasusat mutatw Na•g y Banyai Mihiălyi Balas uret, ele
nekic nem hittem, mivel a pctset hibăs, itt ketten iratnak a passusban, en tsak
cgyct tanaltam, ai masik hol maradott, nem iutlom, hanem. azzal kerkedett, hogy a 2
mcly cllenscg Erdelybcn tămadott, co felscge cresrlette volna ki :12'dely orszâg:ir<l,
de ne felyetek czektOI, mert ezek ncktek nl'm ârtanak, rajt<'lm tâmadast ne tcgyetek,
ezek j6 tele emberek olâhok, ezekiel<'lt Rorg6 Toma es Pisztrângos A"!'ldras avasujjfalusiak valyăk, hcgy vclek egyl!tt leven az korcsm:in, azt monclotta hogy ezen
ollcnsegrol beszelg<'tv<'.-n, hogy eo katona volt annis 1,2 cs cit azon olahokkal, cs
Szent Pe terre m l<:sznck k.ik tsak az urakat banty-Ok, de titeket nem bântanak,
hanem koteless€gem szerint kivantam az urnak elkilkleni, az ur meltoztassek jobban
investigălni, mind termek, mind maga vise lese, s itt az A vasban val6 beszt de otet
ârulyăk, itt tekereg rcgen, egyebb ujjsăggal nem szolg<ilhatok az urna k , hanem
magam kegyes gratiajaba ajânlvân, vagyok az tekintet.es urn;1k igaz szolgăja Nagy
Samu Katona. Avasujjfalu no ianuarii 1785. Tekintctes onUoarius vice ispâny u rnak, tek:intetes vice nowrius Eotvos Laszlo nagy erdemi:1 w·nak, nemcs Szathmâ:r
vârmegye vice. ispany urnak alăzatc...son ajilnlom. Lazari v. ibi, ubi
Copie, ibiâem, 1. lBG.

14 - Studii

şi

comunic!lrl, VII-VID.
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Onorat domn vice comite
Pe a~st om cu numele de Uvcges Gheorghe eu l-am găsit în Certeze, venind
la vînătoare din porunca domnilor, şi-a arătat pa.ş.aportul (sem.nat) de domnul
Mihalyi Bălaj din Baiu Mare, dar nu J~am crezut intrucit sigiliul erao stricat, în
paşaport slnt scrişi doi, cu am găsit numai unul, unde a rămas ccU\lnlt nu ştiu,
însă a spus· că duşm anul care s-a ridiCa<t in Transilviani& ar fi foist trimls asupra
Transilvaniei de măria sa (împăratul), dar nu vă temeţi de ace.}tia pentru că nu vă
vor prejudicia, nu rrlli. atacaţi pe mine, aceştia sî;nt oameni buni, români; mai mult
d<"Cit atit, locuitorii Bwuo Toma şi Pistr.angos Andrei din Ccrteze, declară că, fiind
împreună cu el la cîrciumă, a spus vorbind despre ac<'şti duşmani, că el a fost
soldat timp de 12 .ani şi a trăit (împreună) cu acei români, de S.l'î:ntul Petru vor Ii
aici şi Ii vor necăji numai pe domni, dar pe voi (ţăranii) nu vă vor ataca, am dorit
să-l tirimit Ia domnia voastră, în conformitate cu obligaţiile mele, iar domnul să
binevoiască să-i cerceteze mai bine atît iniăţişarea, cît şi purtarea. pe·ntru că vorbele lui de aici din Oaş îl trădează, el vagabondind pe aici de mult; nu pot să-:
servesc cu alte ştiri pc domnia voastră, în schimb .mă recomand în graţia voastrr1
binevoitoare, fiind sluga adevărată a ononitului domn, sole.latul Nagy Sanmil. C<'rteze,
11 ianuarlc 1785. Recomand cu supunere onoratului domn prim vice comite, domnului cu mari merite onoratul vice notar Eotvos Ladislau domnului vice comite al
nobilului comitat Satu Ma,rc.

3
1785 ianuarie 17, Carei

Excelsum Consilium Regium Locumtencntlale llungaricum!
Georgius Dveges in dislrictu Avas (qucm unice valachi lncolunt) comitatui huic
Szattmaricnsis ingrcmiato, nobaoter vero possessione A vasujjialu per satellitem comitatensem interccptus domino substitutus vice comiti transmJssus, per eum vc1·0
ad me t'l·ansportus, ac Per me ad carceres mag>istratuales coniectus, qualesnam sermones in eodem di.strictu protulerit, ex hicce adnexa satellitis comitatensem relatione sub A et suspectis eiusdem passualibus sub B idem excelsum Consilium Locumtcnentiale Regium uberius gratiose informari no:i gravabitur, ex quibus cum
non vane coniecturari potest cundem emissarium tumultuantium in Traosylvania
valachorum esse, ideo eundem sub saevera custodia, usque ulteriorcs ordines ab
eodem excelso Consilio accipiendos detineri; interea vero Thomam Borgo, et
Androam Pisztrangos, ,velut testes statui et cum incaptivato confrontari curabo, qua
confrontatione peracta, illico demissam relatiooem m eam submittere haud intermittam. Qui caeteroquin gratils et patrociniis comendatus manco.
Biusdem excelsi Consilii Regii Locw11tenentialis Hungarici
Nagy K:aroly 11a i·a nuaril 1785

humillimrus servus
Ladislaus Szuhcinyi m.p.

Comitatui Szattmariensi ordinarius
vice comes
Original, ibidem, t . 189
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4
1785 ianuarie 17, Carei
Escelsum Consilium Rcgium Locumtcnentiale Hungaricum!

Graeci ritus parocbus in possessione Als6 Homorod comltntui huic ingremiata
actu oilicio suo fungcns praeterlapso mense decembris ad oppidum Szinyer Varalya
divertcns coram iudici. ct iuratis eiusdem oppidl in simul constilutus quaenam de
tumultuantc plcbc valachorum lransylvanica protulerit qualitcrve populum adhortatus sit, el testimonialibus ciusdem oppicli ad me p erlalis Jiuic sub numero io adncxis idem cxcelsum Con.c;ilium gratiosi informari non gravabitur.
Ul prinuwn hac testimoniales mi hi relatac sunt illico subscriptos eiusdem oppidi
iuratos accersivi Ie<:î, parochum. vero Als6 Homorodi<'llscm medio archidiaconi (ne
observet cur) citilri focii praefo...'tt eidem ,archidlaconatuc; terminum 11a ianuarii ast
idem ne ad pracscns comparuit, interca ego ex iuratis oppicli Szinycr Vdralya com.parent quatuor iuratos assumptUţ. adlatus mewn d0Il1inis assessoribus, et iurru>seribus, qui praesto esse poterant eosdem authenticavi, prout l1icce sub numero 20 adncn,-um perhibct.
Audio ex diversis relationibus id ctiam quod in vidnis comitatibws Bercgh,
Ungb, Szabolts slmHium sermonum prnmu1gatores reperiantur, et în comitaiu Szaboltsienscm., notanie:r vero posscssione Kâll6, S<'mlyen, recenter duo intercepti sint,
ct ad carcl'res coniccti de quibus cundem inclytam comitatum suam relotionem
iecisse non dubito.
Profutum dicbae possessionis Als6 Homorod parochum. vel inele quod ad citalioncm archidiat""oni sui comparere neglexeriţ, in suspi<•ioncm no11 Vi;Lne incidentcm
hactenus intercipi curassem, ast populum valachicum în districtu il'.o existcntem
motus aLiquos facturum praemctui, adco que usque ulteriores cxcelsi Consilii Locumtenentiali ordincs compraehensionem ciusdem suspcndl, vigill iamen oculo custoditur, et clum ct quanto intercipi poiest, iudicem tamen eunclem militari manu
intercipiendum socius forc. Quacdum excclso Consilia Locumtenentlali Regio hulllillime repraesentarcm una gratiis ct patrociniis devotus ,maneo.
Eiusdcm excclsi Consilii Regii J .ocumtenentialis Hungarici
Nagy

Kăroly,

17a lanuarii 1785
huntillimus servus
Ladislaus Szuheinyi m.p.
Comitatus Sr.athmariensi ordinarius
vice comcs

Orlglnal, fbidem, !. 225

1785 februarie 5, Carei

Anno 1785, clic 50 februarii in oppido Nagy Kâroly inclyti comitatul Szatthmariensi ingremiatus scquens peracta est foquisitio magistratualis.
14*
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D e co utrum

1° Ismerie a tan u Uvcges Gyorgyot, hovâ val6, kincl szolgălt, vagy k6b6rolt
ures k c"zze1, vagy f egyvcrrcl, gyalog vagy 16hilton?
20 Mit hallott ti:ille a tanu, hogy kg kozclebb honnat jott, maga a vagy mâsod
magăval . kivcl, azon tărsa pedig hol maradott el?
30 Volt c ez kerdeti Uvcges Gyorgynek passussa, hanyan voltak beie irvu,
most azon ,passuss hol vai;n'on?
40 Hol, m!kor, ki elQtt beszellctte, hogy Erdelybol Id jott '>'olna, es mennylt
mulatozott ottan .
.:;o Mikeppen kerdettctt, k ik elott, ,nem ele nem n mely ellenscg tlimadott
F:rdelybc eo felscg<' eresztette ki Erdely orszăgara, de ne fcl.rctek ezektol, mert
czek nektek nem ărtanuk, engcmet mcg ne tamadj atok, mcrt czck j6felc olăll
cmberek.
60 Hat azt hallottae a tanu, hogy e0 katona volt 12 esztcndcig, es tiogy volt
azon olăhokka l, es Szc!lt Pcten-e itt lesznck, kik tsak az uriakat băutyak, az olâhoknak p cdig beket hâgy.
Primus: Tostis Thomas Burgo colonus UJ!alusiensis annorum 38 adjuratum
!atctur. Ad 10 Uveges Gyargyot a ki mostan ittcn raboskodik j61 ismerem, mivel
egy hCtig năllunk hellysegunkben lakott, lătt<i m hogy ott egynC-1, rnasnal ab'akokat
tslnâlt. Ad 2u.m midon a falukba a birâk altal mc'g kerdeztetctt, hoi.,iy bovâ va16
knne, igazân e&')'szcr sem felclt, mert elsobcn Lippâra val6oak, azutăn 1vlargtttu
mcllett val6 Kecz ncvi.i hclysegb51, es 1101i-y az atya îs ott lakik, azt vallotta. Passussât îs visgălta az helyscg, cs a mint Samu nevezctii vârmegye katonâja olvasta,
ugy mondotta nekUnk hogy nemtsak maga volna bele frva, hanem meg mas egy
t.arsa is, de Oveges Gyor.u.y erre azt fclclte, hogy az hut<tba meg bctegedven, el
maraclott Wllc. Ad 40 50 et 60 J\7. k orsomân cgy n611'ănyan oszve gyiilckezvC-n, sz6beszedbcn kcrdeztcm Wlle ha volt volnae Erdelybc, es init tudua azon fel zendiilt
tolvayokr61 nckcm tulajdon maga beszcllette, hogy most n<mi regiiben jott ki E1·dcly
ot·szâgdb6l, es azokon az helyckbcn îs jârt, a hol nuir azon rossz cmberek mlndcncket fel praeddltak, CS ottan hallotta, hogy piink0sdig meg ide ÎS ki fognănak jonni,
igaz hogy Erdclybc sem bântottâk az olahokat, tÎ se fClyeiek, mert cgyedUl az urasagokat olik, v4gJak, pusztityak azok, mert azok J6 embcrek, a tob bi kozt azt Îs
kerdeztem, ha volt c valaha katona, arra ,azt feleltc, hogy igcn is volt vagy 12 esztendcig.
S ecundus: Testis Andreas Pisztrangos colonus Avasujjfalusiensl annorum 36
aclj uralum Iatetmr. Ad 10 En kul0nbcn ncm esmercm Dvegcs Gyorgyot, hancm năl 
lunk vagy măsfCl hetig uveg munkat dolgozvăn Jăttam al es Icl jărni egy bottal
a·z helysegben minihogy nem csmertetett, hogy hova val6 lcnne es most leg kC>zelebb
honnet j(jtt volna, arra azt fclelte: bogy Lipp6r61 az atyafirutul Sztâ.n uramektol
jonne, t.'s az Cdes attya Margitta mell<'tt K<kz nevii hclyscgben lakik. Az passussat
is hallottam olvasni s~1mu Kntona aliai s ugy magyarâztăk hogy az Bănya i bir6
passualta volna es kettcn lettenek volna belc irva, az târsat kcrdezveu tolle hogy
hol hagyta, azt fclclte Uveges Gyiirgy rab, hogy a hutfiban mcg betegedven, tolle
el mara dt, <~ pediglen m.aga• elclme folytatasa ,v eget az Lalukra meg indult, ugyan
a7.on kozben . .Ad 40 Sz6beszedbcn kerdeztem tOlle hn jârt e Erdelyben, es azon rossz
gonoszlevo gyilkos embcrek feloll halJotta valamit, vagy mit tudna r6llok? tulajdon
in.aga mondotta, ho,c,iy most nem rcgibcn jărt :volna Erdelyben, n•zon helyscgckben:
az melycket inlâr nz mcg nevezett rosz cmberek porrâ tettek, de ii ne felyetek tolle;
mivel az parasztokat ncm fogja bantani, banem tsak az urakat olni, _vâgni, iildozni
rogjăk, cs az olâhok punkosdje fclc ide is .el fog j.Onni. Ad ,Gam Sz6 bcszedben azt is
mondotta, hogy 12 esztendeig katona is lett voln;,1, de kl regimentycbe azt nem
111ondotta.
Super qua pracvis modo per nos peracta collateralis inq uisitionis seric pracsentes
damus litteras nost1'<1s tcstlmoniales. Signatwn anno, die locove, ut supra. Inclyto

https://biblioteca-digitala.ro

213

1

comitatus Szathlnarienscm vice i udicialium Sigismundus Szcrdahelyi m.p. et ciusdem
inclyto comitatus i urassor Francisicus Matai m.p.
Anno 1785. 24a et subscquos mensis ianuarii et februarii diebus ln oppido Nagy
Kiaroly celebratum sub <.:ongregatione generali et sede simul iudiciaria causarum
<:ivilium, et criminalium, inclyto comitatus Szathmariensem praescripti testes cum
invincul:ato Georigio Uveges confrontati, testesque authcnticati quod invinculato ad
oculam dicendo pracclicitas suas fassiones ultro confirmaverint, addcndo, igaz hogu
Uveges Gyorgy mb reszeg volt, de lJeszelheiett azert. Idem vero invincu1atus per
omnia negat, nec vecordatus <lictorum, inquantum ebrius fuerit, miles vcro nunquam fuit neq ue iu Transylvania fult testaturn. lnclytus comltatus Szatthmariensem
iuratum vice notarum Alexandrum Matay de GutorfcH~le Jn.;p.
Copie, ibidem, cutia 152, f . 36-37

tn ziua de 5 fchruarie 1785 în tîrgul Carei situat în nobilul com.itat Satu Mare
a fost luată următoarea depoziţie magistralurală.
1. 11 cunom;te martorul pe Gheorghe Dveges (=Geamgiu), de unde este, la cine
a lucrat, sau a vagabondat, cu mina goală sau înarmată, pc jos sau căla1re?
·2. Ce Sl auzit martorul de la el, ultima ·dată de unde a venit, singur sau însoţit,
de cine, iar tovarăşu l acda al său unde a rămas?
3. A avut acest Gheorghe Dveges în chestiune paşaport, ciţi au fost scrişl în el,
unde este acum acel paşaport?
4. Unde, cind, in faţa cui a spus că ar fi venit din Transilvania şi cît a stat
acolo.
15. l n ce fel a f'ost întrebat şi în faţa oui, despre duşmanul care a atacat în
Tranşilvania că ar . fi fost trimis asupra Transil vianiei de măria sa (Impăratul), clar
nu vă temeţi de ej, penlru că ei nu vă vor Iace necazuri, nu .mă atacaţi pc mine
pentru că aceştii! sînt români buni.
6. A a·nzit martorul că el a fost 12 ani soldat şi că a fost cu românii aceia
şi că de Sfîntul Petru v or fi aici şi c~u·e îi vor n ediji numai pe domni, iar pc
români li vor lăsa în pace.
Pri11ml: :Martorul Toma Bv.rgo, jeler din Certeze, de 38 ani, a depus jurăm~n 
tul. La 1. Pe Ghearghe Uveges eare este acum aici rob, îf oun.osc bine, întrucit a
locuit la noi în sat o săptămînă, am văzut că acolo a făcut &<e-amuri la unul sau la
altul. I.ia 2. Cînd a fost întrebat 1n sat de juzi de unde .ar fi .de loc, niciodată nu a
·spus adevărul, pentru că prima dată a mărturisit că ar fi din Lipova, apoi din
localitatea Chcţ de lîngă :rviarghita, unde locuieşte şi tatăl său . Paşaportul său a fost
examinat şi de sat, lar după cum. a citit soldatul comitatului numit Samuil, aşa
ne-a spus că nu numai el era scris în paşap.or t, ci şi un alt tova.i.·ăş de-al său, dar
-Gheorghe Dveges a răspuns că (acela) îmbolnăvindu-se la hută, a rămas acolo.
:ua 4, 5 şi 6. ,Adunîndu-nc .cîţiva la ctrciumă, în timpul discuţiei l-am întrebat dacă
a fost în Transilvania şi ce ştie despre acei lotri care s--<au răsculat, el însuşi mi-a
povestit că nu de mult a venit din Transilvania şi a umblat şi în. acele locuri unde
acei oameni răi au prădat totul şi acolo a auzit că pînă la rusalii vor veni şi pînă
aici, e adevărat că nici în Transilvania nu i-au necăjit pe români, nlci voi să nu vă
temeţi, pentru Că îi taie, îi omoară şi îi pustiesc nwnai pe domni, pentru că acei
(lotri) sînt oameni buni; printre altele J...am întrebat şi acet?•a dacă a I.ost vreodată
soldat, la- oare a răspuns că da, a fost vreo 12 ani.
Ai doilea: l\fartorul J\ndrci Pish·angos, jeler din Certeze, de ,35 ani, a depus
jurămîntul. La 1. Eu nu-l cunosc de altminteri :Re Gheo1·ghe trveges, dar lucrînd la
noi timp de p săptămlnă şi jumătattl ca geamgiu, l-am văzut merg'ind în sus şi în
jos prin localitate cu un băţ, şi cum nu a fost cunosC'llt de unde ar fi (de loc). iar
acum ultţma dat1I de unde ar fi venit, a răspuns că ar veni de la Lipova, de la
r~da s.a domnul Stan şi că tatăl său locuieşte în looaUtatea num ită Cheţ, de lingă
Marghita. Am auzit cînd a fost citit .Paşaportul său de către soldatul Samuil, şi aşa
au explicat că ar fi fost lăsat (să vină în aceste părţi) de judele din Baia Marc
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şi că ar fl fost scrişi în el doi; fiind întrebat unde şi-a lăsat tovarăşul, robul
Gheorghe Uveges a răspuns că îmbolnăvindu-se la hută, (acesta) ar fi rămas de el
(acolo), iar el, pentru .a-şi cîştiga existenţn, a pornit In acel timp prin sate. La 4.
L-am întrebat în cw·sul unei discuţii, dacă a fost în Transilvania şi a auzit ceva
despre acei oameni răi, răufăcători şi criminali, sau ce ştie despre ci? El însuşi a
spus că nu de mult ar fi umblat prin Transi Lvania, tn acele localităţi pe ,c are amintiţii oameni răi .le-au făcut ,praf, dar voi nu vă temeţi .ele ei, intrucit nu le vor facerău ţăranilor, ci îi vor omorî, tăia, urmări şi prinde pe domni şi vor veni şi aici
i;.pre rusaliile românilor. La 6. A spus şi aceea că ar fi fost soldat timp de 12 ani •
dar n-a spus în a cui regiment.
Senuw1t 1n anul, ziua şi locul ca deasupra. Vice judele nobiliar al vestitului
comitat Satu Mare, Szei·dahelyi Sigismund, JTI.p. şi jura tul aceluiaşi ,vestit comitat.
Matai ,Francisc m.p.
Anul 17'85, în zilele .de 24 şi următoarele ale lunilor ianuarie şi februarie, in
adunarea generală a nobilimii ~i, totodată, scaunul de judecată al cauzelor civile ,i,i
crimin<1le ale vestitului comitat Satu Marc, ţinui în Ol'aşul Carei; au fost confruntaţi martorii menţionaţi mai înainte cu învinuitul Gheorghe Uveges, iar martorii
autentici au confirmat în ,raţa învinuitului depoziţiile lor, adăUS:(md că este adevărat
că robul Gheorghe Vveges a fost beat, dm· t/.e aceea a putut vorbi. Acelaşi învinuit
a negat, desigur, ,totul, expunind că nu este smintit, zic:înd că a fost treaz, a depus
mărturie că nu a fost cu adevărat soldat în Transilvania, în nici un Ie!. JWjatul
vice notar al vestitului comitat Sa·t u Marc, Matai Alexandru de Cuci m.p.

6
1785 februarie 7, Carei

Excelsum Consilium Regium Locumtcnentiale Hungaricum!
Jn continuationem clcmisso repraescntationis meae sub 11a praetcrlapsi mensis
ianuarii intuitu graeci ritus parochi Als6 Homorodiensis humillime id repruesentanclum censui, quod parochus Jiic 29a ianuarii dum oongregationem comitatus huius
celebraretur, semet stiterit, ac per mc eatcnus dispositus aliquot diebus hicce commoralus sit; interca festes acCC'l'Siri feci, ac ut i'CCto ordine veritas rei elugubrari
queat, ex testimoniialibus oppidi Szinyer Vt'1ralya de eo utrum puncta concinnari,
ac inquisilionem magistratualem hui<: hum.illime adnexam peragi ac stante congregationem testes aulhenlicari, et cum codem .confrontari feci, ex qua inquisitione, et
testi~m authenticatione l uculcntius apparet, quallsnam sermoncs protulerit, qualiterve populum concitare attentaverit.
Cum auteiu ,ad dcmissam pracattactam sub 17 ianuarii submissam repraesentationcm meam, nuUos udlmc orclines de eo, quid cum eodem ugcndum. sit pcrcepcrim, adhic io statu libero idem parochus c."\.istit vlgili tamen oculo custoditur, digoetur proinde exce1sum Consilium. Locumtenentiale Regium ulteriora de eodem gi-atiose disponere. Qul in reliquo .ErratUs, et patrociniis co1nmendatus m~1neo.
J.;lusdem excelsi Consilii ~cumtenenti aJis Regii
Nagy Karoly 7a februarii 1785
humillimus servus
Ladislaus Szuhanyi m.p.

Orlginal, ibidem,

'

t. 38

Comitatus Szathmâ.riensi ordinarias
vice comes
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1785 februarie 10, Carei

E xcelsum Consilium Rcgium Locumcntcncntiale Hungaricum!
Ad demlssain rcpraesentationem mearn iniultu Georgil 'Ovcges in posscssione
Avas Ujfalu intercepti sub 110 praeteriti mensis ianuarii sUbmissam gratiosum eiusdern excelsi Consilii Locumtenentialis Regii infunatum de 24a ianuarii exaralwn,
et numcro 2374 notatum, q uo mediante ut in omnes circumstantias genuini lnquiri
far.imn, gratiose or di nalur ac una dbponilur, ut passunles cum .iudicae litcrac ct
rcgio montanae civitatls Nagy Banyensem communicare ac in eodem authcnticae
sint, nec ne? .cxpectere non intermittam dcmisse percepi.
Quod circumstant.ialem eiusdcm actorum investigationem attioct, eandcm illico
peragi, ac in formam inquisitionis magistratuales redigi, testes sub praeterita con"ri·cgationem ,authentirari, ct cum cotlem confron tari curavi, prout ex hicce adnexa
inqu isitione uberius idem excelsum Consillum Regium Locumtene11tiale perspicere
dignatur.
Relatj autcm ad passualcs num authC"nticae sint, nec ne? rru.igistratui Nagy
Bânyensi cum transmissionc originalium passualium crga remissionem requisitorias
cxpeclivi, ad quas ut facile crcdi parcst .obcxundationes aquarum responsorias necd urn ,percepi, q uas tamen ubi advcncrint illlco submittere non intermittam. Caeterum
gratiis, et patrociniis devotus manco.
Eiusdcm cxcelsi Consilii Regii Locumtenentialis Ilun~rici
Nagy

Kăroly

ioa februarii 1785
h umillimus servus
Ladislaus SzuhO.nyi m.p.
Inclytus comitatus Szathmariensi ordinarius vice comcs
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DIN RĂSUNETUL RĂSCOALEI LUI
HOREA IN PĂRŢILE SATMARENE
BUJOR DULGAU

Ca
şerbiei

şi

în întreaga Transilvania şi în comitatul Satu Marc, sub rc>girnul
economia domenială a cunoscut o evoluţie lentă, dar mereu

agravantă.

Chestionarele întocmite în anti 1772-1773 precizau că, în toate comunele şi satele sătmărene, obligaţiile iobăgeşti erau îndeplinite potrivit
obiceiului existent, nicidecum pe bază de contracte sau urba1ii. Cei din
i\rdud declarau în interogatoriul luat la 2 mai 177'/;_, C:ă iobagii liberi
prestau 15 ziJe de robotă pe an, plăteau o taxă anuală de 3 florini şi
12 creiţari şi dădeau de Crăciun 1 găină sau în schimbul ei 41/2 creiţari,
12 ouă sau 6 creiţari şi o măsură de unt sau 1112 creiţari. Nonă dădeau
din toate produsele cîmpuluil.
La rîndul lor, cei din Beltiug declară - la 6 mai 1772 - că plăteau
o taxă anuală (cens) de 3 fl. şi 12 cr. abia de prin 1761 şi că, în plus, erau
obligaţi să

dea

şi

lemne de foc. De prin 1753 s-a introdus

şi

dijma

regală,

care a fost înlocuită însă cu zile de robotă la stăpîn 2 .
Potrivit interogatoriului luat la Dobra, la IO mai 1772, iobagii veşnici
prestau 52 de zile de fobotă cu vite de jug sau 104 zile cu braţele, iar cei
liberi prestau 12 respectiv 24 de zile pe an. Censul €ra fixat la 2 fl. ~i 6 cr.,
dădeau nonă din toate produsele cîmpului, din porci, stupi şi miei. De
Crăciun erau obligaţi să dea stăpînului 1 stînjen de lemne, 1 găină, 1 sac,
12 ouă şi o măsură de unt de fiecare vacă3 •
Pentru a reglemen ta raporturile dintre stăpîni şi iobagi, administraţi.a habsburgică a introdus, treptat, începînd din 1767, urbariile care statorniceau obligaţiile supuşilor. În comitatul Satu Mare urbariile au fost
întocmite separat pentru fiecare localitate, în anul 1774.
Astfel, iobagii din Ardud erau obligaţi la 17 zile ro botă pe an cu
vitele sau 34 de zile cu braţele, cens de 1 fl., iar de Crăciun 1· găină,
12 o~ă şi 1 stînjen de lemne. Jelerii erau obligaţi la 12 zile de rabotă cu
braţele şi la un cens de 1 fl. Robola putea fi răscumpărată, după caz, cu
6 fl. şi 48 cr. 4 •
1

Arh. St. Satu Mare, fond Tribunalul

judeţean

Satu Marc. Acte urbariale,

nr. 131, f. 12.
2

Ibidem, nr. 227, f.. 103.
a Ibidem, nr. 837, I. 137.
• Ibidem, nt. 131, f. 16.
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Potrivit conscrip ţiei întocm:ite la 1 ianuarie 1785, existau în Ardud
160 de iobagi şi 12 jeleri5.
Ţăranii interogaţi la 26 noiembrie 1788, aveau să declare însă că
stăpînul lor, contele Anton Kărolyi, îi obligă să presteze 1-2 sau chiar.·
mai multe zile de robotă peste norma stabilită în urbariu 6 •
Interogatoriul luat iobagilor din Beltiug, la 11 m artie 1785, ilustrează
şi mai elocvent tabloul abuzurilor comise de slujitorii stăpînului. Nona
din produse trebuia transportată în hambarul din Ardud; dijma sau decima a fost înlocuită cu 4 zile de robotă; iobagii nu aveau voie să cul eagă
din pădure mere şi pere sălbatice pentru fabricarea oţetului necesar gospodăriilor lor , nici să fiarbă ţuică sau să culeagă papură pentru legatul
viei7; întîrzierea la robotă se pedepsea cu 9-10 lovituri de nuia; nu aveau
voie să predea stăpînului jalbe pînă nu le vedea prefectul ele moşie; de
multe ori nu li se eliberau adeverinţe pentru zilele de robo tă prestate;
uneori dijma din vin era percepută tîrziu, aproape de Sînmartin, ftind
spre paguba iobagilor; nu-şi 'puteau strînge recolta pină ce grînele stăpî
nului nu erau depozitate în hambare ş.a. Localnicii se plîngeau printre
altele şi asupra faptului că, deşi păşunea din hotarul localităţii ar fi suficientă pentru păşunatul vitelor lor, de mul'te ori stăpînul îngăduia, în
schimbul unei taxe, păşunatul vitelor venite din Ardeal, lucru dăună
tor lor8. Ca şi în cazul celor din Ardud, timpul consumat cu deplasarea
la locul robotei nu era luat in socoteală 9 • Din conscripţia întocmită la
1 ianuarie 1785, rezultă că în localitate existau la acea dată 90 de iobagi,
17 jeleri cu casă şi 8 subjelerito.
ln localitatea Dobra, aparţinînd de domeniul Beltiugului, existau la
aceeaşi dată 87 de iobagi, 26 de je leri şi 28 subjeleri 11 • Iobagii erau impuşi să presteze 15 zile de robotă pc an cu vitele sau 30 de zile cu b1~a
ţelc, plăteau un cens de 2 fl. rcnani şi 12 creiţari, iar la Crăciun erau
obligaţi să dea pentru gospodăria stăpînului 1 stînjen de lemne de foc,
1 găină, 12 ouă şi 1 sac. Jelerii aveau obligaţia să iasă la rabotă 12 zile
pe an cu braţele, să plătească un cens de 1 fl. şi 6 cr„ să taie pentru
stăpîn 1/2 stînjen de lemne, să dea 6 ouă, doi jeleri să dea 1 găină şi 1 sac.
Subjclerli nu aveau alte obligaţii decit 12-15 zile de rabotă şi cens de
1 fl.l2. Dintr-un interogatoriu, luat la 14 martie 1785, aflăm că iobagii
din Dobra, în contul unei zile de rabotă, erau obligaţi să transporte fie
8 care de gunoi de Ia ferma din Sărătura în Viile Ar dudului, fie 8 care
de fîn la ferma din Să rătura sau un căprior de lemne din pădurea Cerhat
la Moftinu Mare13• ln memoriul din 12 august 1788, iobagii din Dobra
s Ibidem, f. 16-18.

o Ibicfom, f. 55.

' Ibidem, nr. 2Zl, f. 58.
s Ibidem, f. 59.
s Ibidem, f. 105.
10 Ibidem, f. 78-79.
11 Ibidem, nr. 83'1, f . 5.8- 60.
2~

Ibidem.

13

Ibidem, f. 69.
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se plîngeau că de cîţi va ani stăpînul le pretindea, în schimbul dijmei regale din grîu şi vin, să presteze 4 zile de robotă sau o răscumpărare de
7 groşi14 . Nu arareori se întîmpla ca supuşii să nu-şi poată lucra pămîn
turlle clin cauză că stăpînul îi obliga tocmai atunci să iasă la robotă sau
fiindcă erau mînaţi la diferite corvezi din ordinul comitatului. De acest
lucru se plîngeau iobagii clin Beltiug şi Răteşti care, în jalba înaintată
judelui nobililor din plasa Crasna, arătau că dacă vor ieşi încă o săptămînă
la lucru pe baltă nu-şi vor puLea semăna pămînturile spre marea lor
pagubă. In rezoluţia din 25 septembrie 1781, judele nobililor arăta că nu
poate amina lucrul, ordinul comitelui suprem Anton Kărolyi fiind
foarte categoric în acest sens15 .
Potrivit unor ştiri furnizate de autorităţile din comitatul Solnocul
d.e Mijloc, ca şi de in!;pectoratul minier din Baia Marc, răsculaţii, al căror
număr s-ar ridica la circa 13 OOO, intenţionau să pătrundă pe teritoriul
comitatului Sătmar pentru a prăda casa fiscului din Baia Mare şi se<:hestra armamentul şi muniţiile clin depozitele de acolo 16•
Pentru a fi 111 curent cu desfăşurarea evenimentelor, autorităţile săt
mărene ţineau corespondenţă cu oficialităţile comitatelor învecinate Solnocul de Mijloc şi Bihor sau trimiteau emisari in oraşele transilvănene.
La 22 noiembrie 1784, congregaţia comitatensă, întrunită la Carei, a hotă
rit înarmarea generală a nobilimii precum şi a ţăranilor de încredere17 • Insurecţia urma să fie condusă de vicecomitele Francisc Nagy împreună cu cei
patru juzi ai nobililor18• l\fobilizarea urma să se facă pe cercuri: Baia
l\Iarc de către vicecomitele Francisc Nagy de Răpolth, Crasna de ju:6ii
nobililor Sigismund SzerdaheJyi şi Iosif Gcispar, Someş de judele nobililor
.Ştefan Koltsey, Nir de către Mihail Zanathy şi Ladjslau Irinyi19• Tot la
22 noiernbl"ie, comltatul s-a adresat împăratului Iosif al II-lea şi Consiliului regal locumtcnenţial pentru a fi trimise ajutoare militare necesare
reprimării răscoalei 20 , ca şi generalului Tiesch, comandantul trupelor imperiale din Debreţin, cu rugămintea de a trimite la Dala Mare forţe militare pentru paza casei fiscului şi a monetărieF 1 . Totuşi, autorităţile au
decis în cele din urmă să evacueze casa fiscului la Caşovia. Magistratul
oraşului Satu Mare, în şed i nţa din 26 noiembrie 1784, a hotărît să ofere
o escortă alcătuită d in 60 de orăşeni care să însoţească casa fiscului din
Baia Mare şi pînă la Carei2 2 •
u Ibidem, f. 66.

s Ibidem, nr. 227, f. 72.
io I. Snbău, Ecourile răscoalei lui H01·ea în părţiLc de nord-vest ale Transilvaniei, în Revista arhivelor nr. l/1'962, p. 18'1.
i 1 r. Sabău, art. cil., p. 183.
18 Pînă la Hl48, rorultatul Săimar era împărţit în patru plăşi: Nlr, Crasna,
Someş şi Baia Mare, fiecare avînd in frunte cite un prim-jude al nobililor, în unele
cazuri doi juzi ai nobililor.
19 D. Prodan, Răscoala lui Horea, voL I, Bucureşti, 1979, p. 555.
2o I. Sabău, art. cit., p. 18·3.
21 Ibidem.
•
22 Ibidem, p. 185.
1
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întl'e timp continuau să fie alarmante, la
din nou adunarea generală comitatensă . Cu
acest prilej au fost adresate noi memorii către împărat şi Consiliul regal
locumtenenţial în care se C'ereau cu insistenţă ajutoare militare pentru a
putea face faţă mulţimii răsculate: 3 şi să apere „poporul contribuabil nenorocit, vistieria vie a suveranului" 24 •
Neavînd cunoştinţă de arestnrea la 27 decembrie 1784 a lui Horea
şi Cloşca, Consiliul locumtcnenţial expediază, la 4 ianuarie 1785, un
ordin circular către autorităţile din nord-estul Transilvaniei, prin care
se dispunea arestarea lui Horea şi Cloşca, fugari spre Ungaria23.
Comitatele învecinate Bihor, Maramureş şi Solnocul de Mijloc vesteau
că s-au luat măsurile necesare pentru preîntîmpinarea răscoalei, iar nobilii au fost mobilizaţi sub arme. Armata nobiliară din Solnocul de Mijloc
este conv ocată pe 26 noiembrie Ja Zalău, la poalele Meseşului, iar 600 de
nobili vor fi ţinuţi în rezervă pentru apărarea tîrgurilor Tăşnad, Unimăt,
Deoarece

veştile sosite
convocată

27 noiembrie este

Săcăşeni şi Sărmăşag2G.

ln comitalul Sătmar, <late fiind măsurile severe de securitate luate
comitatcnse, nu vom asista la revolte făţişe ale iobagilor
supuşi faţă ele stăpînii lor ci mai mult la forme paşnice: plîngcri, memorii, întruniri secrete, trimiteri de delegaţii la forurile superioare pentru
cercetarea nemulţumirilor formulate. Astfel de forme vom întîlni şi în
zona Ardud-Beltiug-Dobra. Este şi motivul pentru care divizia „Dalton" va fi dislocată în comitat pentru a asigura paza teritoriului dintre
Ardud, Beltiug şi CarclJ?7 • Iobagii din Ardud, Beltiug şi Dobra îşi vor formula nemulţumirile într-un memoriu, purtînd data de 11 decembrie 1784,
trimis împăratului prin delegatul lor Ladislau Hittner28. într-un document
nedatat al localităţii Dobra, dar în mod cert de la finele anului 1784, figurează şi un delegat pe nume Sziszlcr, (probabil Hcinrieh N. A.) plecat
şi el la Viena 29 • Acelaşi document menţionează pe un delegat al satului,
pe nume Ştefan Zabolai, închis în temniţa comitalului de Ja Carei30. Alţi
delegaţi s-au deplasat Ja Debreţin, la Tabla regală „penhu cercetarea
conkactului1' 31 . Sătenii clin Dobra au cheltuit, în cursul anului 1784,
de

autorităţile

23

In scrisoarea

adresată

ele comit.atul S..."ttmar la 22 noiembrie lîS.t conutatului

&reg, numărul răsculaţilor c apreciat ca fiind de cca. 21 OOO, cf. D. Prodan, op. cit.
vol. II; p. 194.
2~ I. Sabău, art. cit., p. 184.
25 Arh. .st. Cluj-Napoca, fond Prefectura jud. Salu M~e. Acta publico-politicorum, fa5c. 62, act nr. 1712.
26 D. Prodan, op. cit., voi I, p. 550.
~1

lndrumlitor în ArhivoeLe statuLui jud. Maramureş, Bucureşti, 1974, p. 38.

~ 8 Arh.

st. Satu Mare, Fond Tribunalul jud. Satu Mar<'. Acte urbarialc, nr. 227,
f. 51-52.
~9 ibidem, nr. 831, I. ;T..J.
ao Ibi<lem.
31 Ibidem.
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pentru avocaţi, martori şi deplasările delegaţilor, suma totală de 206 fl.
40 cr32•
In scrisoarea din 23 ianuarie 1785, adresată do iobagii din Ardud, Bclliug, Dobra şi Hăteşti lui Iohanncs Schickmnjcr la nuda (probabil membru
al Consiliului regal locumtenenţial N.A.), aceştia se plîng de modul cum
sînt trataţi de slujbaşii contelui Anton Karo1yi, de abuzurile şi maltrată
rile Ia care sînt supuşi. Sînt anexate listele cu aceste fărădelegi comise
împotriva lor, dar nu s-a păstrat decît <"Ca a Jocuitorilo.r clin Beltiug.
Lista cuprin<le 20 de astfel de cazuri, toate soldate cu amenzi severe şi
bătăi!33 • În răspunsul din 25 februarie 1785, I. Schickmajer îi sfătuieşte
pe supuşii celor patru localităţi să-şi tocmească un avocat şi să-şi expună
plîngerile, în mod argumentat, în faţa Scaunului dominal de judecată,
unde să se arate că delegaţii lor au fost arestaţi, contrar poruncii Cancelariei regale. Dacă rezoluţia acestui for nu îi va satisface, să apeleze la
Scaunul comitatens sau, în ultimă instanţă, la Consiliul locumtenenţial,
„unde adevărul va ieşi la iveală" 34 •
to 16 ianuarie 1785, Alexius Szentpali, vicecomitele de Alba Inferioară, scria din Aiud comitalului Sătmm· că, potrivit. unor informaţii
-foarte sigure Horea, prins între timp, ar fi trimis nişte oameni de încredere în ţinuturile din vecinătatea ornşuh1i Baia Marc, pentru a ridica
la răscoală pe românii din zonă. Relatează în continuare că doi dintre
aceşti emisari ar fi fost deja prinşi şi închişi la Carei. Cerea confirmarea
acestei ştiri 33. Cu toate acestea vestea prindl'rii lui Horea a parvenit foarte
tîrziu în comitatul Sătmar, afirmaţie ilustrată de un document necunoscut
pînă acum şi nedatat, dar, în mod cert, întocmit în a doua jwnătate a
lunii februarie 1785, după cum rezultă din conţinut3!l.
De teama plebei înarmate, Curtea din Viena ca şi Consiliul locumLenenţial au ordonat autorităţilor confiscarea armelor de Ja ţărani, pc cale
paşnică şi cu mult tact, pentru a nu-i aţî~a. La 31 fonuarie 1785, Consiliul locumtenenţial recomanda comitelw suprem de Sătmar, contele
Anton Kârolyi, ca această operaţiune să se facă „nu cu zgomot şi ncr~\b
dare, ci cu băgare de seamă şi bunăvoinţă"3i. Lucrurile însă erau departe
de a fi potolite. Din in lerogatcciul luat la Ardud, Ja 28 ianuarie 1785,
mai multor locujtori din satele înveC'inate, l'ezultă că aceştia s-au întrunit
de mai multe ori pe ascuns, sub conducerea lui Andrei Sister şi Ioan Zezcr
şi au discutat nemulţumirile lor faţă de contele A Kurolyi 38• Celor interogaţi li se cerea să precizeze dacă, într-adevăr, gornicul român din
comuna Socond ar fi afirmat că „cei din Socond, l·.rdud şi Beltiug ar
şi

0~

ibidem.
Ibidem, nr. 227, f. 76.
Ibidem, f. 100.
3~ I. Sabilu, art. cit„ p. 187.

3."l
31

eG Arlr. st. Satu l\fare, fond 'l'tihunalul jud. satu Mare, Acte urabrlale, nr. 227,
f. 100.
37
J. Sabi'iu, art. cit„ p. 186.
38 !nclrumiltor în Arhivele statului jud. Mat'amure ş, Bucureşti, 1974, p. 79-80.
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aştepta

cu bucurie pe oamenii lui Horea,

că

11 s-ar

alătura

împotriva dom-

nilor?"39. Vestea răscoalei lul Horea a genC'rat un real optimism în iindurile iobagilor românJ din jurul oraşului Satu Mare. Ziarul „Magyar

Hirmond6" (Pojon) din 2 februarie 1785 relata că „în jur de Satu Mare
românii îşi ascut urechile şi scuipă în palme flatîndu-se că toate moşiile
le împart la fel şi fiecare le poate stăpîni în pace, nu va fi cine să le
poruncească. " 4 o.
La rîndul lor, locuitorii din Hurez au refuzat să ia la cunoştinţă patenta de liniştire a ţăranilor pe motiv că nu ar fi din voia împăratului,
ci sînt vicleşuguri şi scornc1i a1e nobililorH. Dintr-o mărturie a vicecomitelui Solnocului de Mijloc, aflăm că atunci cînd comisarul Ioan l3ălint a
cerut tîrgului Santău să depună jurămîntul de fidelitate faţă de împărat,
doar vreo 52 au făcut acest lucru, restul fiind declaraţi rebeli42•
Un decret al Guberniului Transilvaniei, din 3 februarie 1785, urmărea
pe un anume l\lituts Ladi<;lau care aţ:îţa la nesupunere şi răscoală pe
iobagii din Ardud, Beltiug şi Dobra. Fugit fiind, se ordonă arestarea lui
imediată43 •

De-altfel, scria nemulţumirilor în această zonă va mai persistu şi în
continuare. In septembrie 1787, iobagii din Ardud, Beltiug, Dobra, Răteşti
şi Moftinu Mare vor înainta un nou memoriu, adresat împăratului de la
Viena, cuprinzînd plîngerilc lor împotriva administratorilor de moşii, care
incăkau sistematic prevederile înscrise in urbarfr14. Doi ani mai tîrziu,
oficialităţile din Terebeşti şi Moftinu Marc se văd siJite să comunice prefectului domeniului Ardud nesupuneri şi revolte ale iobagilor din aceste
localităţi, semn că spiritele încă nu se potoliseră nici după atîta vreme45 •
Putem concluziona în încheiere că marea ră'scoală a iobagilor români
de la 1784 a avut o înrîw·ire decisivă asupra stării de spirit a maselor de
ţărani din comitatul Sătmarului, că ele au privit cu simpatic răsC'oala
de care îşi legau multe speranţe, că aşteptau să se extindă pînă în părţile
sătmărene spre a î se alătura. Horea era aşteptat aici, ba mai mult, chiar
căutat de autorităţi şi armată.
înarmarea nobilimii sătmărene, dLc;Jocarea unor unităţi militare pe
acest teritoriu, ca şi lipsa unor conducători energici au împiedicat o ridicare în m asă a iobagilor de uici.
Răsunetul răscoalei în părţile sătmărene, adeziunea ţărănimii aservite de aici, indiferent de naţionalitate, l'ămîn însă certitudini de necontestat.
J. Sabău, art. cit., p. 188.
cf. D. Prodnn, op. cit., vol. IT, p. 438.
Ibidem, p. 217.
t2 Ibidem.
0
Ibidem, p. 1:*1.
41 Arb. st. Satu Mare, fond Tribunalul judeţean Saiu Mare. Acte w·barialc,
nr. 122, f. 1-2.
~o

•10
41

4~

lbidem.,

nr. 131, f. 3.
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ANE X A
(după

Relatare privind

căutarea

1785 februarie 15, Beltiug}

lui; Horea

şi

a emisarilor

să i

în

părţile

Beltiugului.

Minck utanna Erdoden Lakoz6 Schiszler Heinrich a Karolyi mmlOtzben vitettet,
volna, ez utlln tudniillik 2-l Ianuărisban itzaminak fel udein Comissarius Dram Kinlsosi Mihâly ket Viărmcgye katonâival belyseg'[inkbe jovc. es a zon ket Deputatus
embereinket, k iket Eo Felsegehcz Botsben kUldenk el foga tni ak<1rta , mivel pecllg
ezek a fogsâgt61 mcg ijedven azomban elbujtak vol na, azcrt Co(mi) ssărius Uram
Birânkat egy eskutjevel egyi'.1t meg k-Otoztetteil, amcly MrnNira akoron itt lcvo Eo
Felsege Lovas Katonasâga egyszeriben 16ra kaptan::ik, ezzcl rebelliscknek mondânak.
A hol Comissarius Uram leg fOkepen tsak ugyan vilâgosan Rebelliscknek is mondott
bennunkct.
Annak utânna1 Prokator Urunkat Szi!ajhon meg fog.ottak s onnat a Karolyi
tomlotzben vHettett. Erre mi ket emberekct kUldvcn Szilajra, hogy tudhatnank. mi
okra nizve fogatatott el Prokâtorunk, tudaiillik: rnieretUnk avagy maga tett hibâjâcrt,
a hol ezcn kct emberunk tsak mindjart el fogataltak, ezzel a nevezettel hogy a
Prokâtor a Hora v olna, e kcto pedig 6 k atonaj i, es igy hâram o hct ig a Klărolyi
tOmlotzben tartattak.

Georg Reszler -

Notarius Nichol.aus Miuller-Richter
Andreas Feuerstein
(Deputierten)

Arh. St. Satu Marc, !ond Tribunalul judclean Satu Mare. Acta urbarlale, nr. 227, f. 100,
orlg., 1. magblară.
După ce Schiszlcr Heinrich, locuitor Io Ardud, a fost dus în temnJţa de la Carei,
în 24 ianuarie, la miezul nopţti, domnul comisar Mihai Kintsosi a venit în localitatea
noastră împreună cu doi soldaţi ai comitatul ui, voind a- i prinde pc cei doi delegaţi
pr care îi trimisesem la Maiesta tea-Sa la V iena. Deoarece aceştia s-au ascu ns, de
teama de a nu fi prinşi, domnul comisar i-a legat pc judele nostru împreună cu un
jurat de-al său. Din cauza gălăgiei produse, soldaţii de cavalerie ai Maiestăţii-Sale,
aClaţi aici, a u sărit pc c·ai spuntnd că sîntem rebeli. La care şi domnul comisar, mai
vîrtos ş i răspicat, ne-a declarat rebeli.
D upă aceea l-au prins pe avocat ul nostru la Zalău, şi, de acolo, l-a u dus in
temniţa de la Carei. Văzînd aCt!asta, am trbnis doi oameni la Zalău ca să aflăm
sub ce motiv a fost arestat avocatul nostru: dîn cauza noa!ttră sau din propria-i vină.
Acolo, cei doi oameni au fost imediat prinşi pe motiv că avocatul ar fi Horea, iar
aceştia doi soldaţii săi, şi, astfel, au fost ţinuţl trei 1săptămîni în temniţa de la
Carei.

Georg Reszler notar
Nicolaus Miu iler jude
Andreas Feuerstein
(deputat}
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PARŢILE SATMARENE
ŞI PREPARANDIA ROMÂNEASCĂ

DIN ORADEA
FLORIAN NICA

Pînă la aplicarea în practica şcolară a Regulamentului şcolar general
(Allgem ei11e $chulordnung) din anul 1774 şi a Ratio educationis d!h1. 1777,
în ţinuturile româneşti înglobate în Imperiul austriac, nu existau şcoli
... speciale pentru pregătirea învăţătorilor, care se recrntau, de obicei, dintre
absolvenţii şcolilor naţionale (vernaculare) şi se formau empiric, în proceşul de predare.
Prin Ratio educationis1 se preconiza ca această pregătire să se realizeze în unele şcoli naţionale mai importante (principale sau capitale) află
toare de obicei în oraşele ele reşedinţă a districtelor şcolare. Directorul
unei astfel de şcoli era în acelaş timp inspector districtual şi profesor al
preparanzilor, pe care îi instruia din obiectele prescrise şi din normă

(sistem metodic nou, elaborat ele pedagogul german Felbiger).
Districtul şcolar al Orăzii era unit iniţial cu cel al Muncaciului, sub
conducerea directorului superior Carolus Luby, care îndeplinea şi funcţia
de secretar al Comitclui K<irolyi. 1n acest teritoriu şcolar vast, caracterizat p1"b1tr-o mare diversitate naţională şi confesională, erau incluse şi
comitatele clin vestul vetrei etnice româneşti din Banat şi Crişana pînă
în Maramureş. lacobus Verne r, inspector al şcolilor vernaculare şi în aceJaş timp profesor preparandial, nu putea face faţă îndrumării tuturor
şcolilor romano-catoJjce şi protestante (maghiare şi germane), greco-catolice (române şi rutene), ortodoxe (române şi sîrbeşti sau greceşti) etc.
De aceea, în centrele mai importante ale districtului au fost numiţi cul'ind şi alţi inspectori şcolari, cu titlul de directori, prefecţi, inspectori
sau proinspectori ai şcolilor de diferite rituri: la Carei şi Timişoara pentru
şcollle romano-catolice, iar la Arad pentru şcolile ortodoxe din Bihor
şi Banat. Aceş tia organizau şi. ţineau cursurile de normă pentru învăţă1
Ratio Educationis totiusque rei litcn'!Clriae per Re1rnum Hungariae et Provincias eidem adncxas, Vinclobonae [Viena,], 177:7. Ea stabilea sistemul şcolar şi conţinutul lnvăţării în fiecare treaptă şcolară, metodele diCl:actice, instituţiile adiacente
(biblioteci, fundaţii, internate etc.), lmpărţirea teritoriului. Io urma aplicării ei,
Oradea devenea centrul unui district şcolar foarte întins, care includea şi părţile
sătmă1·ene, aivînd una din cele 5 academii regale şi unul din cele 10 arhigimnazii.
Aici preexistau şi două şcoli naţionale (vernaoulare) ortodoxe şi una unită, deschisă
în jurul anului 1727.

15 - Stu<lll

şi comunicări,

vn-vm.
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torii deja în îuncţie, sau pentru tinerii care urmau să devină învăţători
în şcolile nou înfiinţate sau în cele rămase fără învăţător.
Demersurile repetate ole Jui Moise Dragoş, titularul Eparhiei rom&ncşt.i a Orăzii, au dus la numirea de căti-e împărat a lui Simeon Maghiar
preiect al şcolilor rit.ului său din 1730, şi ca profesor al preparanzilor
români, în mai 1784 2. Acesta a susţinut cursurile preparandiale de la Oradea şi a 1·ezolvat problemele legate de bunul mcr·s a l şcolilor unite pînă
la 1791, an din care le contin uă Ion CorneJi pînă la 1848, cînd locul cursurilor preparandiale îl lua preparandia, care şi-a dcsf ăşurat activitatea sa
de pregătire a învăţătorilor, pînă după unirea din 1918.
Paralel şi în strînsă legătură cu cursul preparandial şi în continuare
cu preparandia, şi-a desfăşurat activitatea timp de peste un secol şi seminarul românesc deschis la Oradea în 1772, prin grija Jui Jgnatie Dără 
bcin~, urmaş al lui Moise Dragoş. Această instituţie, nu era numai un
convict (internat) pentru tinerii români care studiau în diferite şcoli din _.
oraş, ca să de•ină mai ales preoţi sau învăţători. Prin chiar actul său fun- r
cl aţion al3 , el era destinat să devină o instituţie „foarte necesară şi folositoare, atît .. . pentm cultivarea naţiunii române, cît şi pentru însuşi binele public'(. Acelaşi act prevedea ca cei 30 de tineri primiţi ca bursif'ri
să fie recrutaţi mai ales din judeţele Eparhiei Orăzii, „născuţi din părinţi
săraci, îngreunaţi cu familie mare ...". Nu este lipsit de semnificaţie în
încheierea acestor rînduri necesare pentru a faC'ilita înţelegerea prezenţei
multor tineri sătmăreni Ja şcoala vernaculară, la cursul preparandial sau
la preparandie ori la Seminar, faptul că Samuil Vulcan, ctitor al Liceului
djn Beiuş (1 828), înainte de a ajunge în fruntea Eparhiei româneşti a
Orăzii, a fost şi el rector al seminarului. De altfel cum vom vedea
imediat - în timpul său începe prezenţa tot mai subs tanţială a multor
sătmăreni în viaţa culturală a Orăzii.
Deşi părţile sătmărene erau incluse în districtul şcolar al Orăzii încă
de lu înfiinţarea acestuia în 1777, pregătirea preoţilor şi a cantorilor ca1·e obişnuit erau şi învăţători - pentru aceste părţi, cădea în sarcina
Episcopiei-rutene a Muncaciului, în care au fost înglobate în mod arbitrar
şi comunităţile românilor un i ţi din Sătrnar, rupte de Eparhia Orăzii, la
care aparţinuseră iniţial.
Lupta îndelungată a românilor sătmăreni pentru a se desprinde de
2 Actul de numire datai 30.V.'l 7a.5, scris în llmba latină, a fost publicat dr
V. Bolea, cu traducerea 111 limba română în Vestitorul, X , nr. 2, 1933, p. 4-5 ~l
rcpubllcat pc acela.!? a utor 1n anexele la monogr~fla Intitulată: Şcoala Normdlă
Romdnă Unită din Oradea, 1784-1934, Oradea, 1934, p. 2'612--,2()'3.
0 Decretul de înJ:iin~are n i lui ,Leopold a l Il-Jea, publicat de dr. Augustin T.<iu-

ran în Schematismus historicus Venerabilis Cleri Dioecesis M. Varadiensis gr. rit.
cat. pro Anno iubilari 1900, p. 54-60; Ioan Georgescu, Istoria Seminarului românun'it din Oradea Mare, Bucureşti, Tip Gutenberg, IV2:l, p. 83-89; Petru Tămâian,
Jstoria Seminarului # a educaţiei clerului Diecezei Române şi Unite de Oradea,
Tip. rom., 1930, p. 5-10.
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ierarhia ruteană\ depăşea cadrul strict confesional, căpătînd repede şi
un aspect de emancipare noţională, ca şi ulterior, lupta românilor din
Banat pentru cîştigarea Episcopiei Aradului şi desprind erea ci de ierarhia
ilirică.li Cel care a înţel es mui bine semnificaţia acestei lu pte a fost însuşi Samuil Vulcan, cu sprijinul căruia cele 72 de p::irohli sătmărene, eliberate ele sub jurisdicţia ruteană, s-au alipit efe2tiv în 1827, la Eparhia
romf>.nească a Orăzii de sub conducerea sa. Şi în felul acesta se realizează
cadrul necesar orientării tinerilor sătmăreni spre şcolile româneşti de la
Oradea şi Beiu?.
A vcm foarte puţine informaţii despre elevii şcolii naţionale româneşti
din Oradea dintre anH 1727-1785, perioadă în care unii dintre absolvenţii
acestei şcoli, deveneau învăţători, şi cu atît mai puţi ne despre locul de
provenienţă a acestora. Or, tocmai în pătratul de veac anterior anului 1754,
cînd în părţile sătmărene nu se găseau şcoli naţionale româneşti, put em presupune că un număr de tineri sătmăreni au putut învăţa la şcoala
din Oradea, penbu a deveni învăţători sau preoţi, notari, juzi etc. Supoziţ i a noas tră o confirmă de fapt primul tabel de elevi ai şcolii, datat
sfîrşitul lui mai 17546 , în care modul cum e trecut numele majorităţii
elevilor, ne indică şi provenienţa lor locală. Din totalul de 33 de elevi,
numai 16 sînl din Oradea, ceilalţi 17 provenind clin alte localităţi. 10 elevi
sînl cu s iguranţă din sate bihorene: .Moyses Hajoy (=din Haieu), Ieremias
Ronto.Y ( =Rontău), Lu pui Nosorigdy (=din Nojorid) etc. Janos KarclY
(=Ioan clin Carei) este sătmă!'ean; dintre alţi 3 elevi, greu de identificat,
ar mai putea fi vreunul sătmărean.
Din celelalte „cataloage" ale elevilor păstrate (din 1761, 1762, 1763)7
ori din alte liste de nume sau atestări de elevi individuali, nu se poate
stabili cert locul de baştină a clevHor.
Tocmai din anii deschide rii cursului preparandial, de cînd de asemenea avem foarte puţine ştfri despre elevii şcolii vernaculare pe lîngă
care funcţiona acest curs, aflăm despre un alt fiu al Sătmarului, Toma Pop
din Tîrşolţ, care ca paroh al Bisericii Sf. Neculai, îndeplinea şi funcţia
de di.rector al acestei şcoli naţionale. În această calitate riclica e(, din
interesele Fundaţiei Şimon recent instituite, suma de 12 fi. pentru lemne,
rechizite, căl'ţi şi alte cheltuieli ma i vechi şi mal noi ale şcoli i. El era
unul dintre cei 13 tineri trimişi de Eparhia românească u Orăzii la studii
la Institutul Sf. Barbara din Viena, printre ei mai găsindu-se Samuil
4
Vezi: Iacob Radu, Şema.tismul istoric al Diecezei Romune-Unlte a Orăzii
Mari, 1127-1777, Oradea, Tip. „At1•ncul", 1932, p. 94-97.
s V. Popeangă, Şcoala 1·omânească din păt'ţile AratluLui la mijlocul sec. al
XlX-lea, 1821-1867, Arad, 1979, p. 9.
8 Arhivele de Stat filiala Oradea, Fond Episcopia Romano-Catolică, Acte economice, dos. 3858, f. 3-4 (ln continuare: Arh. Stat. Fel. Ep. Rom. Cnt., acte ec.).
7
Arh. Stat Ord., Fd. Ep. Rom. Cat., Acte ec. dos. 3858, C. 1, 2, 7, 52, 53, 67.

15*

https://biblioteca-digitala.ro

228

4

Vulcan, Ioan Radnothl, ca şi Simcon Maghiar şi Ion Cornelia, cei doi directori ai şcolilor şi profesori preparandiali orăder.i.
Este cu totul explicabil faptul că înainte de 1830, găsim foarte putini
tineri sătmăreni la cursul prepara ndial sau la alte şcoli ori la Seminarul
românesc din Oradea, deşi ei nu lipsesc de toi. Astfel, din primii tineri
primiţi în anul 1792 la seminar, în număr de 16, la 10 le cunoaştem şi
provenienţa locală, 5 fiind din Bihor şi alţi 5, din judeţele vccine 0. Unul
dintre aceştia Pop Ioan junior, era din Cavnic, frecventînd fie şcoala elementară, fie clasele de gramatică ori filologi e. Nu este exclusă con tinuarea
şcolii dl' către acesta la cursul preparandial, dar frecventu mare a numelui de Pop, face să fie grea şi nesigură identificarea lui ulterioar·ă ca
posibil învăţător, din alte izvoare. în orice caz, seminarul, în care $i-au
găsit adăpost şi hrană puţini p1·eparanzi înainte de 1848 şi tot mai mulţi
după deschiderea preparandiei în acest an, u devenit pentru mai bine de
un secol şi jumătate, primul canal de C'Omunicare spi1·itual -cultttrală
dintre părţile sătmărene şi bihorene - un pilon puternic de educaţie şi
simţire naţională pentru românii din părţile vestice.
Am văzut că atîta timp cît comunităţile religioase din Sătmar fuseseră incluse în Episcopia :;.vruncaciului, de ace~t for depindeau în cea mai
mare parte şcolile vcrnaculare sătmărene (inclusiv pregătirea învăţătorilor
pentru aceste şcoli).
În acest context, cel puţin din anul 1791 (pPntru anii anteriori informaţiil e documentare ne lipsesc) funcţiono la Carei un profesor al prcparanzHor· uniţi români şi ruteni, î11 persoana lui Ion Molm11·, care era învăţător la clasa a 111-a (de fapt postul de învăţător pentru greco-catolici
de pe lingă şcoala din Carei) 1o. Iniţial, poziţia lui era inferioară în raport
cu ceilalţi profesori preparandiali, care erau în acelaşi timp şi directori,
prefecţi, inspectori sou proinspectori ai şcolilor ritului lor. ln 1806 însă,
cînd Corneli este înlăturat temporar din postul său de director i;!} şcolilor
şi profesor al preparanzilor, Molnar e n urnit în postul ele director şcolar
şi profesor preparandial nu numai pentru şcolile din Diccc-za Mum:udului, ci pentru puţin timp. şi pentru cele din Eparhia Orăzii, preluate de
la Corneli.H Curînd, I\Iolnar însuşi îl anunţa pe episcopul Samuil _:vulcan,
că nu poate inspecta şcolile naţ ionale pe o rază atît de îniinsă 12 . In scurt
timp, chiar guvernul (Consiliul Locoteneniiul) a revenit asupra acestei
decizii, Molnar rămînînd în fun<'tia de director al şcolilor şi profesor al
prcparanzilor numai pentru Dieccza Muncuciului (cu sediul la Carei),
pînă cel puţin în anul 1827, cinci îş i procura actele pentru pensionare 13 .
Ştim că în timpul directoratului său, el trimitea regulat Districtului şcos Tabelul publicat de Lucia Protopopescu, Contribuţii I.a islorlct învăţămîntului
rnmânesc din Transilvania, 1774-1805, Buc., Ed. Did. ~ i ped., 1966, p. 333.
9 P etru Tămâian, op. cit„ p. 16.
1D Arh. Stat Fel. Acle şcolare, dos. 36, I. 139.
11 Ordinul cons. l „t. R. nr. 5C>24 din 8 aprilie 1806. Apuci Boka , op. cit„ p. 38.
12 Ibidem, p. 38-.J9.
13 Arh. Stat Ord., Fu. Episc. Ort„ dos. 1, .f. 3.7.
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Iar de o dată cu informaţiile semestriale sau anuale despre şcoli, şi informaţiile despre preparan:d, dar acestea nu ni s-au păstrat.
Odată cu preluarea în 1827-1828 a celor 72 de comunităţi sătmărene
de către Eparhia românească a Orăzii, Corneli, între timp reintegrat în
post, devenea director· al şcolilor ~i profesor preparandial pe o arie mult
mai întinsă ca intre 1792-1806, care îngloba înafară de Bihor şi părţile
sătmărene, ca l?i o parte a Banatului (Lugoj-Caransebeş). Cursul preparanditll la care vom întîlni de-acum tot mai mulţi sătmăreni, va constitui
pentru mai bine de două decenii, cel de-al doilea canal de comunicare spiritual-culturală între părţile sătmărene şi cele bihorene, care intrau, hotărît, în sfera culturală reprezentată de şcolile româneşti din Oradea şi
Beiuş, unde vom întîlni la studii tot mai mulţi tineri sătmăreni.
Sarcinile lui Corneli după preluarea părţilor sătmărene, se extind
asupra unui teritoriu foarte vast în care el urma să controleze şcolile
existente, să propună înfiinţarea altora noi, pentru care să pregătească
preparanzi pentru examenul de normă. În anul 1836, cînd avea de.ja
72 de ani~ Corneli, propunea să se reînfiinţeze fostul directorat ru sediul
la Carei pentru românii şi rutenii din părţile sătmărene, invocînd greutăţile pentru pr0paranzii sătmăreni de a veni la Ora.dea la o distantă atît
de marc şi să găsească aici adăpost şi hrană (vict)14 . Cum această doleanţă nu s-a realizat nici atunci şi nici mai tît'ziu, el a continuat să-şi
îndeplinească efectiv funcţiile de director şcolar şi de profesor preparandial, pînă la moartea sa în septembrie 1048, la vîrsta de 94 de ani.
Avem dovezi scrise despre deplasările sale în satele bihorene, unde
el lua contacl cu comunităţile, în vederea încheierii contractelor şcolare
pentru susţinerea şcolilor şi a învăţătorilor, aprovizionarea lor cu
lemne etc. Nu ştim însă, dacă el s-a deplasat vreodată şi în părţile sătmă
rene, dar dispunem de dovezi despre modul cum îndruma el viaţa şcolară
din aceste locuri, în condiţiile date. Astfel aflăm despre cererea clin 13
septembrie 1845 a lui Leşan Dumitru din VezE>ndiu, de a fi numit cantor
şi învăţător în Ovariu, unde enoriaşilor le-a plăcut, deşi el nu era apt
întrutotul pentru aceste funcţii. Pentru aceasta „el se va pregăti prin
străduinţele proprii pentru depunerea examenului din materiile de învă
ţat, în fata directorului preparandiei din Oradea şi pentru obţinerea diplomei şcolare neccsarc" 15. Chial' în aceeaşi zi, Corneli l-a numit în postul
solicitat, dîndu-i manualul de metodică necesar învăţătorului pentru pregătirea pe calc particulară a examenului de normă şi dteva manuale pentru distribuirea gratuită elevilor săraci.
ln numeroase alte cazuri Corneli, îi pregătea pe tine rii venlţi pentru
examenul de normă chiar la Oradea, iar după cc ei obţineau testimoniul
de prcparand absolvent, el îi numea ca învăţători în posturile solicitate
sau în alte locuri. Astfel pe Antoniu Gorog, la terminarea preparandiei
H

15

Idem, J"cl. Episc. gr. cat., dos. 726, p. 51 ~i 61.
Ibidem, dos. 1083, f. 52 şi 5:J.
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în 1843, el l-a trimis ca învăţător la Ardusat, unde urmâ să-l instaleze
protopopul I. Cinca, inspector şcolar în teritoriul să u 16 •
Un alt caz, la 27 septembrie 1845, Comcli îi răspundea preotului din
Dobo. Ioan Boni, că nu-l poate transfera ca învăţător lu Sarcău (niho1·)
pe Silaghi Mihai din Mădăras, pentru că l-a numit acolo pe Ion Sabo,
care a terminat prcparandia17 •
Cele mai numeroase probleme ale activităţji lui Corneli, mai ales
după J 830, le ridica, însă, admiterea şi pregătirea preparanzilor, ca şi
i·ezolvarea diverselor probleme de ordin mate-rial, legate de cazare, hrană
şi celelalte necesităţi vitale ale acestora şi mai ales ale celor veniţi ele
departe (din părţile sătmărene sau sălăjene , o rl din Banat şi Transilvania).
Primul preparand sigur din Sătmar, este Gheorghe Oros, în anul şco
lar 1828-1829. Dar, cazul lui ndiind singular, să-i dăm cuvîntul pentru
o declaraţie ulterioară (după cîţiva ani), cînd menţiona că îşi amint<'a cu
recunoştinţă cînd „am venit în două rînduri, mai devreme, din Sătmar la
Oradc>a, în vederea ex(lmenului ele metodică. DL director Cerneli, pînă să
pot da examenul şi mai ales pentru a mă putea pregăti mai bine, a binevoit a mă ajuta, ca preparand sărac venit de departe, asigurîndu-mi,
părinteşte, timp de 16 zile, hrană, adăpost, spălat şi chiar 1 florin pentru
cheltuieli de drum"). Din alte acte doveditoare (privitoare la Gh. Oros
şi la alţi numeroşi prcparanzi după el, sătmăreni sau sălăjeni şi bănăţeni),
reiese că ei au mai primit de la acelaşi director şcolar, haine şi încălţă
minte-, precum şi cărţile necesare, hîrtie şi altele. „Şi toate acestea - încheie Gh. Oros - numai pentru ra şcolile aflate sub îndrumarea sa, să
primC'ască învăţători corespunzători" 18 .

Un alt caz oarecum ieşit din comun, este al lui Gh. Şoncodi clin Ardusat, care a învăţat un timp prin şcoli, dind apoi la Oradea examen de
lăcătuş şi practicînd această meserie cam 3 ani, după care a rămas orfan,
împreună cu fraţii lui. La 25 martie 1836, unchiul său Fl'ancisc, cantor în
Ardusat, îi scria lui Corneli, pe care îl numea „patronul milos al orfanilor", rugîndu-1 să-i ia nepotul sub protecţia sa, pe11tru a învăţa metodica,
ca apoi să poată primi o staţie cantorală. Corneli îi răspunde prompt, la
31 martie 1836 că „sărac fiind [tînărul] să sr prezinte la protopop şi să
ceară un vost canioral, iar în nnul următor să vină la Oradea, unde să
caute un domn milostiv, care să-i acorde gratuit găzduire, hrană, haine.
Apoi să se pregătească, pînă cînd, din dispoziţie superioară se va tine
examenul din metodică şi din celelalte obiecte, ca după depunerea probelor, să obţină certificattLl şcolar doveditor" 10 . Tînărul a fost acceptat la
curs şi la examen, găsindu-şi şi patronul necesar . .. chiar in persoana lui
Corneli.
I bidem,
Ibidem,
is Iliid·em,
10
Ibidem,
•G

11

dos. 726, I. 229.
dos. 1083. !. 58.
dos. 72,6, f. 50.
f. 65-68.
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în cazurile citate mai sus, este vorba de un răstimp mai scurt, de
pentru pregătirea examenului de normă a preparandului care îndeplinea deja funcţia de cantor - învăţător, dar era în curs
de calificare. Pentru alţi tineri, care studiau timp de doi ani şcolari la
preparandia maghiară, răstimp în care preparanzii beneficiau de ajutoare,
eta şi mai îndelungat. Printre aceştia se găsea în anul şcolar 1839- 1840
şi Gheorghe Nichita din Terebeşti. într-un document el relatează că venind din Satu-Mare, Cerneli l-a primit imediat , dindu-i cele necesare:
gă;cduire, hrană şi haine de pat, lumînări, hîrti~0 .
Preparanzii menţionaţi mai sus sînt primii din părţile sătmărene cazaţi de către Corneli. Dar ulterior aflăm despre numeroşi alţii, acesta
avînd permanent 5- 6 preparanzi la masa lui21 .
Dintre preparanzii care au primit ajutoare între anii 1838- 1848 noi
am identificat pînă acum un număr de 21 : 9 din Sătmar (fără Sălaj ),
8 din Danat şi numai 4 din Bihor (Numai anterior anului 1830 majoritatea
absolută a preparanzilor erau bihoreni, motivele acestei situaţii fiindu-se
cunoscute din cele de mai sus). Cei 9 preparanzi sătmăreni, despre care
avem informaţii că au primit ajutoare din partea lui Corneli sau prin
acesta de la Eparhie, au fost: Gheorghe Oros, absolvent din 1829; Gheorghe Şoncodi din Ardusat, absolvent clin 1837, care a funcţionat ca învă
ţător la Borod (Bihor); Basiliu Ruseai, numit în 1841 învăţă tor la Şcoala
Românească din Carei; Grigore Egni, coleg cu el; Ioan Pop din Nicopoiu - 1842, cînd e numit învăţător la Vîrciorog (Bihor); Georgiu Nichita
din Tercbeşti - 1843; Antoniu Gorog, trimis în 1843 învăţător la Ardusad; Basiliu Antal din Dendeleag - 1848; I. Sabo din Su purul de Jos,
numit în 1843 la Sarcău (Bihor), iar în octombrie 1845 la Doba; Daniel
Pataki - 1846, numit învăţător la Tomani22 .
Aceştia sînt numai o parte dintre preparanzii dinainte de 1848, despre care avem acte doveditoare rămase ele la Corneli, că au obţinut ajutoare; alţii, care nu au primit astfel de sprijin material, sau clacă au primit,
nu s-au păstrat documente în acest sens, urmează să fie identificaţi din
două-trei săptămîni,

20 Vezi Fl. Nica, Primii elevi (prepm•anzi), în A.B.C., Revista elevilor Lic. ped.
Oradea, nr. VT, 19:80, .P· 5-7.
21 Bolea, op. cit„ p. 203. A1\ii mai ales sătmăreni şau bănăţeni - locuiau şi
se hrăneau chiar la Curtea lui S. Vulcan, la Nicolae Bor bola, la învăţătorul şcolii

Nicolae Blajovici, iar aitor.a li se asj.gurau gazde ln oraş. B.anii pentru
satisfacerea nevoilor vitale ale acestora proveneau din Fondul Eparl1iei, din fundaţiile instituite în acest srop (Dărăban t, Seminarială, Caba etc.), d in salarul personal
al lui Cerneli şi altora, iar o mică parte din contribuţia unora dintre părinţi i elevilor. I)intr-o însemnare a lui Cerneli aflăm numele a 28 de sătmăreni (părinţi, t utori
s.au binefăcători) care au contribuit fiecare cu 18 florini „pentru găzduire şi lu-ană"
(Arh. Stat. Fd. Episc. ·Gr. Gat., dos. 727, f. 3v). Toate acestea probează investiţiile
de inteligenţă şi de simţire românească, precum şi de mijloace materiale, făcute de
F)parhia românească a Orăzii, pentru promovarea culturii şi dezvoltarea conştiinţei
naţional e aici în părţile vestice, în prima linie de apărare a etnicului românesc
împotriv.a tend i nţelor de asimlliare forţată exercitată asupra lor prin toate mijloacele.
22
Vezi Arh. Stat. Ord., Fd. Episc. Gr. Gat„ dos. 26- 28 şi 727.
naţionaJe
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alte izvoare. Din schematismele pe 1864 şi 1867, noi am mai identificat
învăţători care la două decenii sau mai mult după examenul de preparand,
mai funcţionf).u în comitat; Basiliu Kerckes la Aciua (1864), Gabriel Şanta
la Portelec (1867). Dintr- un concept al lui Corneli din anul 1838 23, aflăm
numele a 28 de părinţi clin sate sătmărene, care au achitat pentru fiii sau
pupilii lor cite 18 florini pentru găzduire şi vipt, (ţinuţi desigur fie la un
seminar, fie la gazde în oraş), care urmau diferite şcoli la Oradea, unii
pregătindu-se să devină învăţători. Nume ca Bone, Kokenyesdi, Andreica,
Popdan, Gurzău, Molnar, Hirţ, Orha etc., vor fi întîlnite şi mai tîrziu la
preparandie, respectiv Şcoala Normală sau la alte şcoli din oraşul de pe
Crişul Repede.
Din schematismele amintite, noi am identificat în şcolile din comitatul
sătmar un număr de 58 de învăţători, d in care numai 17 erau necalificaţi
sau în curs de calificare. Dintre cei calificaţi, numai cîţiva au făcut examenul de învăţător sau preparandia la Satu-Mare, Carei sau Maria P6cs,
ceilalţi fiind absolvenţi de la Oradea.
Aici este momentul să ne punem întrebarea, pentru ce între anii
1830-1848, numărul sătmărenilor, esle muli. mai mare decît al bihoreni~
lor, la cursurile preparandiale? Răspunsul este relativ simplu. În Bihor,
la sfîrşitul secolului al XV!ll-lea şi începutul secolului al XIX-lea, era
un număr de şcoli destul de mare, dar fără să crească apoi prea mult
pînă la mijlocul secolului al XIX-lea. În părţile sătmărene, în schimb, atîta
timp cît ele făceau parte din Episcopia Muncaciului, numărul şcolilor româneşti era destul de mic, ele crescînd numeric mai rapid în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi ulterior. Pe ele altă parte, comunităţile
sătmărene, mai vechi şi mai puternice din punct de vedere economic, au
depus un interes mai mare şi pentru înmulţirea şcolilor.
În general, preparanzii absolvenţi se străduiau să fie numiţi ca învă
ţători chiar în satele natnle, sau cît mai aproape de-acasă. În multe cazuri
însă, fie că funcţionaseră anterior în po$t, fie că se pregăteau să-l ocupe,
ei aveau contr-act cu comunităţile, care nu erau neapărat satele natale,
aşa cum am văzut în cazul lui Dumitru Leşan din Vezcndiu. Un caz ieşit
din comun nu numai ca preparand, cum am văzut mai sus, ci şi ca învă
ţător, este al lui Gheorghe Şoncodi, din Moftin. Terminînd cursul preparandial, el este numit chiar în satul său, dar parohul-director reclama
curînd că el nu s-a prezentat la post. Cel puţin din anul 1867, şi minimum
pînă în 1871, el funcţiona ca învăţător la Borod în Bihor, 24 adus aici probabil de interese familiale, poate matrimoniale.
Încercările iniţiale de Samuil Vulcan, secundat de I. Cerneli, pentru
deschiderea unui institut preparandial propriu, pentru învăţătorii români
la Oradea2 s, au fost continuate de Vasile Ercleli, energic sprijinit de Iosif
Pop Sălăgeanu, mmaş al lui Cerneli. Printre meritele lor şi ale succeso23
24

25

Ibidem, dos. î27, f . 3 v, citat mai sus, vezi nota 211.
Schematismele pe ani.i 1867 şi 1871.
Vezi Arl1. S t at. Ord. Fd. Episc. Gr. Gat., dos. 72JB, f. 74-78 şi urm.
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rilor, a fost şi acela că au rezistat încercărilor de deturnare a preparand iei de la rostul ci de instituţie de cultură românească imediat după înfiinţarea ei in 1848 ş i ulterior, în întreg răstimpul pînă la eliberarea şi
unirea din 1918. Preparandia a constituit principalul canal de comunicare
spiritual-culturală între săt:rnăreni şi bihoreni contribuind prin d ascălii
formaţi aici, la dezvoltarea culturală şi naţională unitară pe aceste meleaguri.
Preparandia a fost concepută şi realiza tă pe baza principiilor moderne
cure s tăteau la temelia celorlalte preparandii din regat, înfiinţate cu cîţiva
ani in urmă, avîncl dreptul de publicitate şi o şcoală de aplicaţie (p raxă ),
unde preparanzii să susţină lecţii de probă în Jimba maternă, aşa cum urma
să o facă şi la post. Din cuvîntul lui Vasile Er deli că l re popor, prin care
anunţa, în 1860, obţinerea dreptului de publicitate şi pentru. şcoala elementară de praxă completată la 4 clase, răzbate un cald suflu de simţire
naţională: „ ... că pentru poporul român şi pentru aceea e mai corespunzătoare şcoala (aceasta], pentru că nu numai în toa te ~tiinţele mai
· bine se vor învăţa decît în alte şcoli, dară de o dată se vor deprinde în
legea creştină . .. (1 ~ 0 • Deci. atît preparandia cît şi unita tea ei de practică
pedagogică, rămîneau şco li confesionale, în condiţiile date singurele mijloace de apărare a naţionalităţii.
Iniţial preparandia a fost concepută pentru a cuprinde 24 de tineri
într-o clasă27 , urmînd ca ei să facă, conform legislaţiei şcolare în vigoare,
două cursuri (deci 2 ani de şcolarizare), pe parcurs şcolarizarea ridicîndu-se la 3 curs ud în 1871 şi la 4 în 1894. Cifra de 24 'tineri pentru o
clasă nu a fost atinsă la preparandie decît o singură dată, după întregire,
în 1919, cînd numărul preparanzilor care au dat examenul de învăţă tori
după studiile cu frecvenţă şi cei care l-au susţinut particular, s-a ridkat
la 43 28 . 1n restul anilor, numărul e levilor d intr-o clasă oscila în jurul
cifrei de 7, depăşită la 13 în anii 1860, '70, '89; la 17 în 1894, 1902 şi 1906.
Am aflat însă ani, în care promovau la examenul de învăţător un număr
destuJ de mic, sau, prin excepţie nici un preparand. Totalul de aproximativ 450 de prepara nzi cîţi s-a u calificat de învăţători în cei 71 de ani între 1848 şi 1919, dă o medie de 7 la an. E un număr modest, dar situaţia
era aproape aceeaşi şi în celelalte preparandii, ţinîndu-se seama de creşte
rea în general înceată a numărului şcolilor elementare româneşti, chiar
dacă raza districtului şcolar era foarte întinsă.
V. Bolea, făcînd totalul elevilor din ambele cursuri (clase), între anii
1848-1870, găseşte 177 de preparanzi din Sătmar, faţă de 128 din Bihor
!7i 93 din Banat; în tre 1871 şi 1893, în cele trei cursuri populaţia şcolară
c de 434 sătmăreni împreună cu sălăgenii, faţă de 285 din Bihor şi 242
Ibidem, dos. 3, I. 7.
IcLem, Fd. Lic. Ped. „I. Vulcan", dos. l, f. 21-.22.
28 Matricula şcolaril pe anu 1912-d.Ql9, Fd. Lic. Ped., ,38a, 40, 43, 44, 114; idem
Fd., Episc. Gr. Cat., dos. 730 ş.a.
29 V. Bolea, op. cit., p. 22'6.
20

27
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din Banat30. Cam aceeaşi proporţie se păstrează şi între 1894 şi 1919. Prevalarea numerică a sătmărenilor faţă de bihoreni, se datoreşte aceloraşi
cauze de ordin istoric şi soc!al-cconomic p0 care le-am inlîlnit şi în perioada cursului preparandial. In general, comunităţile sătmărene, mai vechi
şi mai mari, puternice din punct de veder·e economic, au dovedit interes
mai mare pentru propăşirea invă~ămîntului.
Urmărind de unde au venit preparanzii sătmăreni, nm constatut că
Sanislăul este pe departe în frunte cu peste 20 de preparunzi mmat de
Cium cşti cu 9, Sătmărel cu 81 Sînmiclăuş cu 7; Pişcari şi Tiream cu cîte 6;
Ardusut, l\.Iădăras, Vezendiu şi Terebeşti cu cite 5; Craicl orolţ, Căplcni,
Doba, Pomi şi Cedeze cîte 4; Bagoş, Borleşii, Carei, Chilia, Domăneşti,
lstrău, Giungi, Homorodu de Mijloc, lYfoftin, Portelcc, Resighea cîlc 3,
preparanzi, numeroase alte sate înscriindu-se cu 2 sau un preparancl.
In mod firesc, preparanzii căutau să ajungă ca învăţători acasă, sau
cît mai aproape de locul natal. 1n schematismele din anii 1861, '64, '67 ş i
'71 i-am găsit pe Ghenţiu Gheorghe absolvent din 1854, în salul natal ln
Tiream (de unde a ajuns la Oradea), dar p0 Alexi Ioan, din 1856 tot clin
Tiream, la Domănc~ti, pe Pop Petru din Corteze, absolvent clin 1858 - la
Terebeşti etc.
Afirmaţia lui V. Bolea, după care multi absoh-enţi, chiar bihoreni,
preferau satele mai înstărite din Sătmar31 , n-am găsit-o întrutotul a<·opcrită ele realitate>. Nu trebuie să uităm, că în multe cazuri, preparanzii,
înainte dP a urma cursul prepal'andial, funcţionaseră ca învăţători, şi aveau
contract cu comunitni0a, fiind obligaţi legal să se reîntoarcă. Întîlnim totuşi şi cazuri de bihoreni numiţi în Sătmar. De exemplu pe Ion Cosma
din Ciocaia, absolvent din 1854, îl găsim în 1861 la Dindeleag, dar, pînă
în 1867 el se trage la Dijir, mai aproape de-acasă. Pe George Mureşan,
născut la Oradea, absolvent din 1870, care a fost opt ani în Pocei, îl aflăm
în 1906 la Sanislău, unde era docinte de 28 de anl! Sînt însă şi cazuri inverse: pe Ghiman J.>aul clin Lupc>ni (Sătmar), absolvent din 1863, îl găsim
în 1867 şi '71 la Oradea, la şcoala de praxă. Pe doi absolvenţi din 1862
din Terebeşti ii găsim, în 1867 pe unu I, Dănilă Gheorghe la Spinuş şi
pe celălalt, Pop Ioan, la Chioag în Bihor.
D in informaţiile despre preparanzi, clin cataloage sau matricole,
constatăm că marea majoritate a prcparanzilor, inclusiv sătmăreni, sînt
fii de ţărani, numiţi în documente coloni, economi, producători privaţi,
agricultori. Aflăm însă şi un număr destul de mare ele fii de învăţători
sau preoţi şi mai puţini fii de meseriaşi, slujbaşi etc. Găsim destule cazuri
de orfani, ai căror tutori erau fie fraţi mai mari sau unchi, fie - în multe
cazuri - învăţători. Aflăm aici, în părţile vestice, ca şi în Transilvania,
adevărate dinastii de învăţători, nu numai în succesiunea tată-fiu, două
sau mai multe generaţii; este vorba de familii ţărăneşti din care veneau
la preparandie unul sau mai mulţi reprezentanţi în succesiunea genera30
31

11bdem, p. 230.
Ibidem, p. 58.
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ţiilor. Un caz: Bacos Georgiu era învăţător în Sărsig în 1900 cînd fiul său
Victor termina preparandia, mutindu-se apoi în satul de origine, la SanisJău. Altul: Maghiar Paul, tot din Sanislău unde era învăţător în 1900,
cînd fiul său Ioan termina preparandia. Un alt Maghiar, Georgiu, tot din
Sanislău, care a terminat preparanclia în 1882, trebuie să fi fost frate sau
rudă cu Paul. Alte familH cu mulţi dascăli: Popari, Şuta, Silaghi etc., din
care găsim dascăli presăraţi prin mai multe sate sătmărene.
lnainte de 1848, mtmai 1-2 preparanzi locuiau în Seminar, beneficiind de Fundaţia Caba, instituită în 184232 • Prin actul fundaţional al
preparandiei, aceasta era înzestrată cu 6 stipendii din Fondul Studiilor, la
care se adaugă în 1849 alte două burse, iar în 1854 încă 600 de florini
pentru preparanzii din Dieceza nou înfiinţată a Lugojului33• In felul acesta~
cel puţin pentru perioada de început a preparandiei, aproape toţi preparanzii erau bursieri; treptat cu lărgirea spaţiului de cazare, tot mai mulţi
preparanzi erau găzduiţi în seminar, unde era adăpostită şi preparandia.
ln toamna anului 1874 directorul preparandiei lon Sabo, îl a nunţ a pe
episcop că „Preparandia Diecesana în anulu scolasticu 1874/75 numera
21 elevi. Dintre acestia 19 capetă viptu., iar 17 pe lîngă acea" şi acomodatiune [găzduire] in SeminariuJu Domesticu ... 34 • Directorul menţiona,
în continuare, că mai sînt 7-8 inşi, care şi-au oferit serviciile pentru
a şi putea continua studiile, locuind şi luind masa în seminar.
Printre cei ale căror cereri pentru „vietu şi Castelu în Seminariu" pe·
anul scolastic 1874/75, am găsit şi cîţiva sătmăreni: Vasiliu Sabou, fiul
cantorului din Valea Vinului; Constantin Puşcaşiu, din Arieşul de Cîmpie,
orfan de părinţi, care a făcut 3 clase gimnaziale la Beiuş, unde s-a întreţinut „din fundaţiune şi din serviciul său"; Vasiliu Gorog, fiul cantorului
învăţător din Ardusat; Gcorgiu Pteancu din Vezend'iu, orfan de tată cu
cinci fraţi, care pentru a-şi putea contin ua studiile, s-a instituit ca servitorlu" .3t; Este neîndoielnic că şi alţi colegi sătmăreni din acea perioadă
erau la seminar împreună cu C'i: Mateiu Georgiu din Dindeleag, Bacoş
Georgiu din Sanislău, Borota Ioan clin Portelec.
Sătmărenii au fost prezenţi în Bihor nu numai ca elevi la Beiuş, preparanzi ori studenţi la Oradea, ci şi ca învăţători la Şcoala de aplicaţie,
profesori la preparandie sau la Liceul clin Beiuş, rectori ai Seminarului etc.
Spaţiul restrins ne permite să redăm numai succint numele şi activitatea acestora: Dimitrie Sfura, născut la Vezendiu, cu studii strălucite
la Beiuş, Carei şi Oradea, cu talent de versificator şi bun orator, profesor
auxiliar între 1857- 58, cînd a condus şi Societatea de lectură, cu sediul
la Seminar, el însuşi seminarist; Gheorghe Cioară din Moftin, adus la
Oradea ele că tre Vasile Erdeli în 1851, a servit puţin timp ca învăţător,
dar a fost mult timp profesor auxiliar de cînt, între 1856-1900; Grigorie3

~ D('Spte fundaţii , vezi Jacob Radu, op.

cit., p. 228.
Bolea, op. cit., p. 204.
•• Vezi Arh. Stat, Fd. Episc. Gr. Cat., dos. 730, f. 158-190.
33

~•

Ibidem.
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Ghenţ, învăţător la aplicaţie între 1857-1863, cînd îi ia locul Paul Ghiman din Lupeni.
Între anii 1871-1919, cu o scurtă pauză de doi ani, în fruntea şcolii
s-au găsit numai directori proveniţi din Sătmar, care s-au remarcat anterior ca prof~sori străluciţi: Dr. Ioan Sabo originar din Istrău, între
1871-1879; dr. Augustin Lauran, din Fetea, între 1879-1906; Ioan Buteanu, originar din Carei, între 1907-1914; dr. Gheorghe Miculaş, clin
Sanis}ău, 1914-1918, toţi patru aducînd cu ci experienţa cîştigată ca
rectori ai Seminarului şi ca profesori, în aceste timpuri de răstrişte ale
d ualismului şi ale primului război mondial.
Atunci îşi desfăşurau activitatea lor ca tineri profesori şi Vasile Chirvai din Sanislău şi Cornel Sabo din Valea Vinului, care va deţine funcţia
de director (preluată de la un alt sătmărean, Petru Tămîian), un răstimp
îndelungat din perioada interbelică.
Documentele lasă să se întrevadă că cel mai activ şi curajos luptător
naţional din preajma şi din timpul primului război mondial ş i a evenimentelor din 1918, a fost Vasile Chirvai, un adevărat alter VasHc Lucaciu
cu care ele altfel a colaborat in lupta pentru apă rarea naţionalîtăţii, pentru
respingerea măsurilor de asimilare sistem atică luate de guvernanţii din
partea răsăriteană a monarhici dualiste. Dintr-un Curriculum vitae scris
de eI însuşi şi pus la dispoziţia noastră de fiica acestuia, aflăm că, încă
în 1911, ca student, a participat la lupta împotriva numirii la Catedra
de limba română de la Universitatea din Budapesta de către faimosul
Appony, a unui interpus al acestuia. Procesul intentat studenţilor participanţi la acţiune, care şi-au recunoscut ficcaee iscălitura pe memoriul
de protest, proces la care au participa t numeroşi intelectuali români din
Ardeal în sprijinul studenţilor, ameninţa să se transforme într-un nou
memorandum.
Dar să-l lăsăm pe Vasile Chii·vai să ne redea singur, un alt episod,
dintr-o acţiune mai vastă: „Cinel s-a înfiinţat dicceza H ajdu-Dorog pentru
deznaţionalizarea românilor. . . ca student universitar, am fost printre
cei dintîi care au organizat adunări de protestare în Sanislău (satul meu
natal), Vezendiu, Dindeşti, Doba ... alături ele părintele dr. V. Lucaciu,
dr. Ştefan Cicio· Pop, Constantin Lucaciu, dr. Teodor lVIihali, dr. Ioan
Ciordas, martirul din 1919. Eu am scris Rezoluţiunea votată de adunare .. :", ne informează cel în cauză.
împreună cu dr. Gb. Miculaş, Petru Tămîian, Cornel Sabo etc., Vasile
Chirvai a luat parte la activitatea Partidului Naţional Român, fiind membri ai Comitetului Executiv al P.N.R. şi la aplicarea în viaţă a hotărîri
lor ei.
încheierea lucrării reclamă unele constatări conclusive:
1. Lupta părţilor sătmărene pentru emanciparea spirituală de sub
dominaţia Episcopiei lVIuncaciului şi alipirea lor la Eparhia românească
a Orăzii, au constituit un aspect al luptei de emancipare naţională a românilor din părţile vestice;
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2. Preparandia din Orade&, la care sătmărenii au avut o prezenţă
de Liceul din Beiuş şi împreună cu Preparandia din Arad,
a contribuit sensibil la formarea intelectualităţii române şi la dezvoltarea
unitară a culturii româneşti din părţile vestice;
3. Personalităţi sătmărene proeminente, prin prezenţa lor activă la
preparandie la seminar şi în alte instituţii româneşti orădene, au adus
aportul lor substanţial la propăşirea culturală şi naţională pe meleagurîle
vestice.
masivă, alături

https://biblioteca-digitala.ro

VOIEVOZI LOCALI ÎN ŢINUTURILE
SATMARENE IN SECOLUL
AL XVTII-LEA
VICTOR V.

DRAGOŞ

Perioda de dăinuire a voievodatelor locale mai este încă în discuţie şi rămîne ca o problemă deschisă, căreia i se va putea da răspunsul
final numai după cercetarea întregului material de arhivă existent încă
necercetat.
Materialul documentar pe care-l prezentăm ne confirmă faptul că
în fostul comitat Satu Mare, voievozii locali sînt 1jomeniţi de documentele oficiale ca cxistînd şi în anul 1786.
Întrucît tema cc ne-am propus s-o dezvoltăm în acest material lnedit
se referă numai la voievozii locali de pe plaiurile sătmărene din secolul
al XVIII-Zea, vom preciza, încă de la început, că instituţia voievodală
locală din Transilvania a mers în ainte şi este atestată încă aproape trei
secole după abolirea denumirii de mare voievodat, adică din 1541 pînă în
18271.
Căderea eroică a lui Pintea Viteazul la asaltul cetătii Baia Mare ca
şi înfrîngerea „curuţilor" lui Francisc Rakoczi al II-loa dln 1711, 2 au avut
drept consecinţă risipirea speranţelor celor obidiţi într-o soartă mai bună
Pentru sătmăreni a urmat o perioadă de aspre răzbunări. Daronul Alexandru Karolyi, începînd din 1712 e răsplătit cu titlul de grof şi cu întinse
moşii3 pentru trădarea de la Moftin, a procedat la pedepsirea răzvrătiţilor .
I-a strămutat din vetrele lor de baştină şi a spulberat a'?ezări străvechi
Avind încuviinţarea Vienei şi sub masca necesităţii economice, a iniţiat
colonizări masive de populaţii eterogene peste trupul pînă atunci continuu
1
C. C. Giureşcu, Istoria Românilor, 1936, p. 21 şi 272 apud. Ştefan Măr:::uş,
Satmar, vo.l. I, 1·93S. p. 14S, Oradea; „Totuşi atunci cînd" (C. C. Giurr.scu) vorbeşte
despre voevozii Românilor din părţile acestea scrie Sătmar şi zice că: ,Jn 1827 gă
sim în ·satul Buzeşti din Comitatul Sătmarului un voievod româ n sc1utit de serviciile

iobăgeşti."

2
Din istoria Transilv.aniei, ed. vol. I, Bucureşti, 1961, p. 231, 23i3; Istoria României - compendiu, ed. II Bucureşţi 1971, p. 190; Istoria Români ei în date, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972, p. 147; Istoria. lumii în date, Editura
Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972, p. 196-197; Ştefan Pascu, Revoluţia populară de sub conducerea lui Horea, Editura Militară, Bucureşti, 1984, p . 99-101.
3
H6man Bâlint es Szekfil Gyula, Magyar tortenet, IV kotet, p. 421-424, reiese
că familia Kâroly ach.iziţionase moşii între 1!18.000 şi 1!54.000 de holzi" (pogoane) de

pămînt.
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al satelor noastre, 4 astfel că, începînd de prin 1712 şi pînă-n preajma primului război mondial, au fost implantate între aşezările sătmărene şi în
multe cazuri chiar peste satele româneşti ca Ciumeşti, Sanislău, Tiream
etc. peste 35 de colonii.
Prin excepţionalele privilegii5 acordate celor veniţi, a scos pe băşti
naşi din pămînturile cele mai fertile împingindu-i spre cele mărginaşe
şi neproductive.
înăsprind exploatarea, mulţi dintre români şi-au părăsit satele prin
fugă din aşezările lor, cuprinse acuma în întinsele domenii ale lui Karolyi.
Aşa stînd lucrurile, Karolyi a dispus facerea de cercetări numite „investigaţii" şi a întocmit şi lungi liste de fugari („profugi") înscriind în ele
denumirea satului. numele celor fugiţi cu indicarea semnalmentelor necesare identificării. Listele le-a trimis comitatclor vecine cerind urmărirea,
prinderea şi trimiterea lor înapoi în puterea sa, pc motivul că respectivii
au fost iobagii săi.
Numeroase astfel de liste de fugiţi, pot fi cercetate şi azi la Arhivele
de stat din Oradea, Cluj-Napoca, Arad etc.
Studiind aceste liste, am dat de urma unor voievozi locali de pe plaiurile sătmărene încă nescoşi la lumină, deci cu totul necunoscu.ţi cercetări
lor de istorie locală.
Astfel, în „investigaţia" din 1724 făcută în satul Călineşti („Kănya
Haza") din Oaş, voievodul local Paţiu Iacob (,,Pi:lczy Jakab Vajda") declară
că din Călineşti au fugit două familiis.
Tot in cadrul „investigaţiei" din 1724 făcută în satul Certeze („Avas
Ujfalu") voievodul de aici Cînţa Ursu („Koncza Urzsuly Vajda") arată că
şi din Certeze au fugit 13 familii pe care le şi indică cu numele arătînd şi
cu ce vite şi bunuri mişcătoare au plecat7 .
Un alt document din 1724 ne dezvăluie faptul că un colon din satul
Dobra, jud. Satu Mare, om în vîrstă de 70 de ani, - afirmă că el ştie
că, prin mijlocirea administratorului domeniului Beltiug, din jud. Satu
Mare, s-a trimis o scrisoare lui Suciu Andrei („Szocs Andras"), la Sălacea
şi mai ştie că acel Suciu Andrei a fost voievod şi jude al porţiunii domeniale din Sălacea (c;lZi jud. Bihor)s.
Sălacea se află şi acuma la limita dintre judeţele Satu-Mare şi Bihor,
dar pe atunci depindea, economic, de domeniul sătmărean Bcltiug.
Idem, Magyar tOrtenet, IV kOtet, cap. HI. p. 417--459; Sarkadi Nagy Jl;lihâly
(Bârtok Gâbor", Szatmar - Ncmeti szabad kinil> i vliros egyhâzi C-s polgâri tortenctci, Szatm:ărt, 1860, ip. 258-259, 27()-i271; Brăzay !lânos, Emleklapok a Mrzo-Petri-i
kozseg es R.K. plebânia Tortcnctcbol a templom szâz cvcs jubileumâra. Nagy Kâroly, 18186, Inh·oducerea, cap. 9 şi lncheierea (p. 212).
5 H6mân Bâlint es Szekfii ,Gyul.a, p. 427.
6 Arhivele Statului Oradea, Fondul Capitlulul Episcopiei romano-::atolice, Registrul actelor regnicolare, vol. IV, actul nr. 166 din 172-l, fila 302 pe verso „Bona
Avasiensia, Possessio „Kânya hâza" (Călineşti).
7 Arhivele Statului Oradea ca la nota 6 ... „Possesio Avaş Ojralu" (Ccrteze).
8 Arhivele Statului Oradea ca Ja nota precedentă . . . actul nr. 169, fila 312,
„Transumptum cur.ac ~nquisitionis".
4
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Acest document este important pentru că el confirmă continuitatea
instituţiei voievodale locale şi aruncă lumini noi asupra structurii etnice
a populaţiei de acolo pe la 1724 cînd încă nu se realizase colonizarea masivă din partea lui Karolyi şi a altor mo~ieri, mai este preţios şi prin aceea
că ne probează că la data respectivă, voievodul local Suciu Andrei întrunea în persoana sa atît atributele voievodate cît şi cele judiciare. Este
un indiciu de mare preţ în sensul că la acea vreme voievodul păstra tradiţionalele sale atribuţii, acelea de a cfrmui şi a face dreptate alor săi
după datina străbună, ca voievod şi jude. Ne dă certitudinea că procesul
de separare a atribuţiilor nu începuse încă. El va apare abia spre sfîrşitul
secolului al XVIII-lea în alte localităţi sătmărene. ca un preludiu al abolirii instituţiei şi înlocuirii ei cu judecia („jude" „J udex").
Tot un document oficial vine să ne confirme existenţa voievozilor
locali în satele limitrofe oraşului Satu Mare, în cca de a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea.
Astfel, în dosarul unui lung proces dintre contele Antoniu Karoly
şi „civitus" Sutu Mare, găsim depoziţiile a 26 de martori convocaţi în
ora~ul - castrum Ardud („ ... Oppido et Castro Erdod"), la 18 octombrie
17699 .
Contele urmărea să i se recunoască, prin hotărîre judecătorească
starea de fapt că a folosit neîntrerupt Pădurea de Goruni („Silva Cser
Erdo") dintre satul Me<foia, pîrîul Bâlcaia, satul Solduba etc., la păscădt
şi gbindărit cu turmele sale de porci. Prin probarea „uzucapiunii", el ar
fi dorit să i se recunoască prescripţia achizitivă.
Magistratura oraşului Satu Mare, proprietară a pădurii, atentă şi grijulie faţă de străveziile intenţii ale contelui, a continuat uzul neîntrerupt
al pădurii prin folosirea ei tot hi păscărit şi ghindăriL La acţiunile samavolnice ale contului, a opus rezistenţă, a rostit oprelişti merg.înd pînă la
sechestrarea şi închiderea turmei de porci a contelui, arătîndu-i că nu
doreşte să-şi abandoneze dreptul său de proprietate ş i că nici gînd DU
poate fi de prescripţie.
La audierea martorilor, cel de al doilea interogat este Mihai Pop,
voievod din Tătăreşti („Resztelek''), jud. Satu Mare, el declară că este
născut în Tătăreşti, are 40 de ani şi ştie că pădurea în litigiu este proprietatea oraşului Satu Mare, că oraşul a luat folosul pădurii întocmai ca un
adevărat proprietar. Toate aceste le ştie din cunoştinţă personală, ca voievod în Tătăreşti, cit şi din auzite de la tatăl său ca şi de la orice om, în
mod obişnuit. Mai zice că, înainte cu 20 de ani, pe cînd umbla în chestiuni
de ju.decie, (... „bir6ssagal") ştie că ori de cîte ori s-a făcut ghindă, turma
de porci a contelui a păscut şi ghindărit în acea pădure simultan cu turma
de porci a oraşului, fără ca pe atunci gornicii oraşului să fi minat şi în9
4.rhivele Statului Satu Marc, Primăria municipiului Satu Mare, Fond. famiUa K<Arolyi. Act. nr. 1, anul 1776 (IIJ.26) 1816 (mai 9). Proces intre contele K<Aroly
şi oraş datorat de ghindăritul turmelor de porci ale contelui in IJ?ădurca Cser, aparţinînd oraşului („dvitas~) Satu Mare, fila 30.
16 - Studii şi comunicări, vn-vm.
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chis porcii „domnimii". Dar, el mai zice că, totuşi înainte de asta cu 10 ani,
a fost prezent cînd Voievodul (Vajda) din Tâtăreşti aflător in slujba oraşului a rostit o împotrivLrc, o oprire („elenzcUe") chiar în faţă sa, înterzicînd ghindăritul pentru porcii „domnimii" în ucc'a pădure, însă altceva
afară de cuvînt, ad i că afară de interdicţie verbală , nu a mai fost ni.mic.
Deci, este a se înţelege că atunci nu a intervenit închiderea porcilor contelui şi nici despăgubiri nu i s-au cerut.
La întrebarea a treia, voievodul Mihai Pop, a<'centuează că, născut
fiind în Tătăreşti, unde locuieşte şi acum, ştie încă din copilăria sa, - ,,să
tot fie vreo 30 de ani de atunci", - că încă de p~ acea vreme obişnuia i:c1
shindărească porcii „domnimii" în amintitele păduri.
De data aceasta, observăm că voievodul aflat in slujba contelui, caută să susţină cauzo unei eventuale uzucapiuni de 30 de ani care i-ar
fi fost favorabilă mai marelui de peste comitat. Dar, la întrebarea a cinceu,
voievodul Mihai Pop, declară totuşi că, „acu o săptămînă, pe cînd tocmai
sosea acasă în Tătăre.~ti", a văzut cum patru gC>mic:i ai oraşului Saiu Mar<.~
(pe care îi şi arată pc nume) au minat p01"Cii „dom11im ii" „chiar în ctLrtca
voievodului din Tătăreşti dependent de oraştLl Salu Mare" şi atunci a înţeles că gornicii aceia îi mină şi închid din porunca oraşul ui Satu Mare.
Din lunga declaraţie a voievodului Mihai Pop nu vom reţine alte date,
t'lc nefiind importante pentru tema noastră, vom Iace în!:>ă un pas înainte
spre a scoate la lumină numele unui alt voievod local.
Din voluminosul dosar al aceluiaşi proces la 18 oct. 1769, mai aflăm
că şi în satul Mădărc1s {„Madarasz") din apropierea oraşului Satu Marc,
există un alt voievod în funcţiune, exact în aceeaşi vreme cu voievozii
din Tătăreşti, la al 25-Jca martor în proces, este interogat Georgiu Pop,
c.:nrc declară că el personal, voievod fiind înainte de asta cu 4 sau 5 ani,
pe o periopdă de 7 ani la rînd, a auzit, aşa din cînd jn c.:înd, de la porcarii
„clomnimii" că turma de porcl a contelui umblă în pădurea de „Goruni"
(„Szatmari Cser Erdobcm") care era proprietatea oraşul ui Satu Mare. El
ştie că, „îndată ce oraşul îşi bagă turma Za ghindărit, tot atunci slobozeau
.~i oamenii contelui turma acestuia acolo, la ghindărit. Altceva el nu ştie. 111 0
Aflăm deci, că acest Gcorgiu Pop fusese voievod în Mădăras pe timp de
~ase ani la rînd, începînd de prin 1757 şi pînă prin 1764. Nu ni se spune
care a fost svccesorul său în funcţia voievodală de la 1764 şi pînă în 1769
cînd începe procesul.
E logic -că voievodul nu putea lipsi, dar fiind în proces se urmărea
obţinerea de probe asupra unor stări de fapt petrecute în perioade mal
îndepărtate {„de vreo 30 de ani") care puteau fi utile U7,ucapiunii, acesta
nici nu ar fi fost citat sau poate că acesta o fi fost prea tîn ăr spre a fi
putut afla de ele, deci, şi în Mădăras fiinţa încă voievodatul în a doua
jumă tate a secolului al XVIII-lea.
10
Arhivele Statu:ui Cluj Napoca; Fond doc. Comitat Satu Mare, acel~i fond
ca :a nota 9.

https://biblioteca-digitala.ro

Anali;lÎnd mai multe documente de arhivă, apoi unele „Conscripţii
urbariale" ca şi „Urbarii din plasa Nyi ri („processus Nyiri") şi din jur de
Carei, ni se dezvăluie o stare generală de nemulţumire faţă de comportarea moşierilor în raporturile lor cu iobagii. Alarmată, Curtea de la Viena
ordonă „investigaţii" spre a afla dacă s-au 1ncheiat sau nu urbarii, dacă
se respectă clauzele înscrise şi în ce anume constau abuzurile stăpînilor
de moşii care au provocat starea explozivă a supuşilor.
Cu ocazia Conscripţiei urbariale din Resighea, la 8 iulie 1772, Andr0i
Lungu, judele local („Judex Loci") împreună cu 7 juraţi („adjuraţi") şi cu
doi bătrîni ai satului („Scniores Loci"), prin pana notarului comunal Tomu
Butean, se plîng că, deşi salul lor avusese o scrisoare urbarială încă înainte
de asta cu vreo 27 de ani (deci cam din 1745), aceea scriso;.~re pierzîndu-se
din cauza relei păstrări, moşierii nu au respectat contractul.
„Acu.m sătenii nu lucrează în baza vreuni contract, ci după cum le
convine moşierilor, fie cu boii, fie cu. braţele, că moşierii îi mînă la lucru
cit le este pofta lor11 .
ln Ciume$ti („Possessio Csomukoz"), starea explozl vă a persistat şi
după încheierea u1·bariilor. Aceasta se vede din lunga plîngere scrisă pe
care ciumeştenîi au in a intat-o autorităţilor comitatense, care s-au şi deplasat la faţa locului pentru cercetări, încheiate la 9 noiembrie 1780 12 • Deci.
cu patru ani înainte de furtuna din Apuseni, ciumeştenii se pling amarnic.
Plîngerea lor cuprinde multe capete de acuză. Moşierii exploatează nemilos şi săvîrşesc cruzimi de tot felul, inclusiv bătaia crîncenă. Robota pretinsă de ci nu cunoaşte margini. Călcînd prevederile punctului 3 din urbariul încheiat, moşierii pretind, în loc de o zi de muncă pe săptămînă
neasemuit de multe alt.e zile de prestaţii absolut nedatorate. La arat, îi ţin
începînd de luni dimineaţa pînă sîmbătă seara, „şi numeri atunci îi slobod
acasă". Din această amarnică plîngere a ciumeştenilor nu vom mai reţine
decît ceea ce este util temei noastre şi anume că în paginile acestui dosar
de anchetă apar şi nu.mele a doi voievozi locali, pe nume Ciumă Moise
(„Csomay Mojses") şi Radu Ursu („Radj Urszuly").
In anul 1783, în satul Roşiori („Vcrcs Marton") jud. Satu Mare, se
face o cercetar e la faţa locului în legătură cu recunoaşterea calităJii de
nobil a unui român din acea localitate. Trimişii Congregaţiei generale
a nobililor din Comitetul Satu Mare audiază mai mulţi sălen i, împreună
cu judele local Vasile Jegta („Judex Veresmartiensis"). Este solicitat şi
Gavril Cosma, voievodul local?, care încă depune mărturie favorabilă ce11 „Scries Urbarialis lnvestigation în Proccssu Nyir ... ", anul 1779 (martie 24),
fascicola Nr. 56, actul nr. :106, :fi!a 2 jos; .La aceleaşi arhive .şi acelaşi fond do~.:
,,Conscriptio urbarialis Reszcge (Resighea). Examen et Fassiones ad Tnt~rrogatoria Posscssio Reszege (Resighea), 8 iulie 1772; Arhivele Statului Cluj Napoca„ ace:aşi
fond.; Reszege neoii Kelsegnek Urbarjona ... , 16-18 martie 1775".
12 Arhivele Statului Cluj-Napoca, Fond doc. Comitat Satu Mare, fascicola
nr. 56, act nr. 127, anul 1779 (noiembrie); „Jnvestigatio... Possessio Csomakoz"

(Ciumeşti).

16*
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lui investigat. •:J Amintirea voievodului de a1c1 o găsim şi în „Opinia"
organului fiscal comitatens din 10 noiembrie 1785.
Constatăm aşadar că şi pe valea someşului, la poalele Codrului, mai
există încă un voievod scutit de sarcini şi contribuţii, chemat să-şi spună
cuvîntul într-o problemă delicată care privea casta închisă a nobililor.
Aici aflăm că, pe lingă vojevod, mai există şi un jude. Iată un semn că
parte din atribuţiile voievodului fuseseră transferate deja asupra judelui
(„judex"), ca şi la Reslghea.
Dintr-un alt document de arhivă, mai aflăm că şi in localitatea Dindeşti („Deagelegh"), la sud de Carei, - în anii 1785-86 mai mocneau
numeroase nemulţumiri sub spuza încă nepotolitului foc revoluţionar de
sub Horea.
Locuitorii de aici fac şi ei o plingere la comitat împotriva stăpînilor
de moşii din localitate şi jur. Organele comitatensc cercetează la faţa locului cauzele acelei „gneralatio" şi constată că şi aici iobagii sînt obligaţi,
pe nedrept la „incesitas vecturas", „vulgo f orspoat dictas" adică prestaţii de transport neobişnuite pînă atunci cărăuşii nedrepte, făcute cu atelajele iobagilor la distanţe mari, fapt care îi împovărează foarte mult,
cu atît mai mult cu cît, în repetate rînduri se fac referiri la „vilicum et
voicvodam" scutiţi de contribuţii de sarcini dar chiar şi de prestaţii. Numele voievozilor nu sînt scrise numai referirea repetată la funcţia îndeplinită de ei, atestă existenţa instituţiei voievodatului local din Dindeşti
şi Dindeştiul Mic („Bessenyo".) în anii 1785, 1786. Aşadar, încă cel puţin
doi voievozi.
Recapitulînd, constatăm că; - In primul sfert al sec. al XVIII-lca
sînt atestaţi 2 voievozi locali în Ţara Oaşului (Călineşti şi Certeze, 1 voievod pe Someş, la poalele Codrului (Roşiori ) , 1 voievod la limita dintre
comitatele Satu Mare şi Bihor (Sălacea) în a doua jumătate a veacului
al XVIII-lea; 3 voievozi locali lîngă oraşul Satu Mare (Tătăreşti ~i Mă
dăras), 2 voievozi intre oraşul Carei şi frontiera de stat (Ciumeşti) şi cel
puţin 2 voievozi în Dindeşti, la sud de Carei.
Dacă la acest număr de 11 voievozi mai alăturăm şi pe voievodul local
„Ştefan" care „fiind voievod 1n Mezoterem (Tiream) tot în secolul al
XVlll-lea, document descoperit şi publicat în anul 1982 de vrednicul cercetător Constantin Mălinaş, de la Biblioteca Judeţeană Bihor, 15 atunci
13 Arhivele Statului Cluj-Napoca Fond doc. Comitat Satu Mare „Posscssio
Veres Marton (Roşiori), fascicola nr. 60, act. nr. 517 din anul 1783 (27 aug.-2 noi.
1783).
14 Arhive!e Statului Cluj-Napoca Fond doc. Comitat Satu Mare, satul Dindeşti (DengeJegh), fascicola nr. 63; act. nr. 536 din 5 aprilie 178'6. „Relatio Magistratnalium în neg.atio contut Deogeleghiensium în eo querulationis ...".
15 Constantin Mălinaş tn Cronica Sătmăreană, 12 aug. WS.2. Szirmay Antal,
Szatmar vărmegye fekvese, tortenetei ispolgari es meretc, voi. I, Buda, 1.808, voi. II.
1810. Vonkâz IstV'ăn: A szatmârmegyei nemet telepites, Pecs, ·1931, Carl Muller,
Beitroge zur Wirtschaftsgeschichte dentscher Sie<llungen bel Sathmar în Rumanien.
Stuttgart, 1932, p. 6, 9, 19. Victor V. Dragoş, 1n Groni::a Sătmăreană, 2,l sept. 1972,
Cronica sătmăreană, 27 sept. 1972, „Voievodate locale sătm..:"trene" de Victor V. Dragoş ,în Şcoala Sătmăreană, noiembrie 1972, p. 16-24.
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numărul voievozilor locali atestaţi în secolul al XVIII-lea în Oaş, Codru,
apoi în j1:1r de Satu Mare şi Carei sporeşte la 12.
Instituţia voievodatului local a continuat cu siguranţă în tot veacul
al XVIII-lea ba chiar şi în al XIX-lea precum am văzut că a fiinţat în
Buzeşti şi în anul 1827.
Prezentul material constituie doar un pas înainte în strădania noastră
de a mai descoperi nume noi de voievozi care să umple golul de la sfîrşi
tul secolului al XVIII-lea şi să facă legătura cu secolul următor.
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VARIAŢII

CLIMATERICE
ŞI MENTALITAŢI COLECTIVE
lN SEC. AL XVIIl-LEA
ŞI INCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA
(1700- 1830)
TOADER NICOARA

Investigarea relaţiilor omului, a societăţii umane în general cu natura,
mediul natural în care îşi desfăşoară ex istenţa, precum şi impactul
mediului asupra dezvoltării soc ietăţii umane cunoaş te o amploare deosebită în ultimele decenii. I nleresuJ de care se bucură asemenea studii
clin partea a numeroşi specialişti este firesc în condiţiile în care în zilele
noastre problemele mediului înconj u rător, devenite probleme planetare,
preocupă forurile de decizie ale fiecărui stat precum şi o seamă de organisme internaţionale specializate în acest domeniu.
Contribu ţii de seamă rod al unor investigaţii pluridisciplinare au e videnţiat complexitatea roporturilor între om şi mediul natural în
care îşi desfăşoară activitatea, rolul factorilor climateri ci sau a ur10r ca·lami tăţi naturale în evoluţia economică, socio-demogra fică a societăţii în
diferite epoci. I
Alături de consecinţele materiale ale acesto1· fenomene in general
mai evidente şi mai u şor de reconstituit - implicaţiile profunde şi de
durată asupra „celui de-al treilea nivel", al sensibilităţii şi mentalităţii
colective m erită o atenţie deosebită din partea specialiştilor. Considerăm
că un asemenea ·studiu poate oferi lrepcre însemnate .în reconstituirea
imaginarului acestei epoci, a co ncepţie i despre lumea înconjurătoare carecteristică omului din cel de-al XVHI-lea veac, aflat undeva 1Ia pragul
dintre evul mediu şi modernitate.
~u

I Lucien rebvre-Lioncl B<itaillon. La terre et l'ei;olutinn Trnmainr. Introduction geographique a l'histoi1'2, Paris, 1922; Robert 1\landrou, Jntroduction a la
France moderne (l550-lG40). Essal de phychologie historique, Paris, 1001; Ernmarucl L(> Roy Laclurie, Histoire du climat depuis l'an mit, Paris, 1967 (cu o bogată bibliografie); Sanrue l GoldPnberg, Clima, climalologi.a, istoria, ln „Anua1·uz Institutului de Istorie şi Arheologie", Cluj, XVl, (1973), p. 431-H-l; Lucian Boia, Climatologia istorică, în „Revista d-e fatorie'", 32, (1979), nr. 6, p. 1119-1130: Paul Cernovodeanu-Pau l Binder, Reperes li une histoire de le~ climatologie roumaine, în
„Revue Roumai11°e d'Histoire", XIX, (1980), nr..2-3, p. 26'7-275.: Stefan Pascu,
Demografie şi ecologie, jn „Revista de istorie", 33 (!080) nr. 4, p. 707- 723; Demographie: epidemies, ecologie, în „Raport, I, Grand themes et metodologie XVe Congres InternationaL des Scicmces Historiques", Bucharest, 10-17 Aout, 1980, p. 587-71-1:
Paul Cc:>rnovodcanu: Lucrări recent·e din istoriografici străină. privind interdependenţa dintre d1miografie şi ecologie, în „A.natele Universităţii I3ucureşti. istori.e",
XXXI, (1982), p. 133- 135; Ecoistorie şi demourafie în „Reuista de istorie", 37 (1984),

nr. 5, p. 414-169.
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Secolul al XVIII-lea reprezintă şi pentru societatea românească ca
pretutindeni în Europa (o epocă de criză a conştiinţei tradiţionale. Dar
secolul al xvn1:1ea nu este în totalitatea sa imperiul raţiunii şi al luminilor.2 Cercetări recente au demonstrat existenţa „unui al doilea regat"
în care domină superstiţia şi misticismul şi care cel puţin în Europa rurală se prelungeşte pînă tîrziu în epoca modernă. 3 1n acest sens studiul
relaţiilor omului cu natura, studiul reacţiilor şi atitudinilor sale faţă de
fenomenele naturale (unele dintre acestea ieşite din comun chiar), este
în măsură să ne indice unde şi mai ales cîtă lumină au răspîndit ideile
generoase ale filosofilor luminători; mai mult decît atît un asemenea studiu ne poate revela clişeele mentale şi sîtereotipiile caracteristice mentalităţii tradiţionale ce manifestă rezistenţă, precum şi nivelele culturale cu
aderenţă şi ata~ament faţă de această mentalitate.
Variaţiile climaterice sau mai degrabă capriciile unei naturi resimţite de cele mai multe ori dusmănoasă si dură au contribuit într- o măsură
însemnată la dereglarea ritm'urilor de viaţă obişnuite, au întreţinut o atmosferă de nelinişte, incertitudine şi teamă în cadrul societăţilor tradiţionale, preindustriale. Între filele cronicilor, în însemnările lapidare pe
marginea unor cărţi şi manuscrise, în acte de familie, însemnări de călă
torie, scrisori sau rapoarte consulare etc., laolaltă cu ştiri despre invazii
străine, schimbări de domni, jafuri şi răzmeriţe îşi fac simţită prezenţa,
într-un adevărat „univers al catastrofelor", variaţii climaterice diverse:
ierni grele, bogate în zăpadă, cu temperaturi scăzute, veri călduroase şi
secetoase sau dimpotrivă umede şi reci, cu precipitaţii abundente, urmate
de inundaţii, furtuni şi grindină, zăpezi şi brume căzute prea devreme sau
prea tîrziu etc. Laolaltă cu alte calamităţi (invazii, războaie, ocupaţii stră
ine), ele au afectat într-o măsură considerabilă mijloacele de subzistenţă
ale comunităţilor umane şi au contribuit la perpetuarea atmosferei obsedante a „cumplitelor vremi" pînă în pragul sec. al XlX-lea. Ajw1gînd
la anii 1710-1711 Radu Greceanu scrie în Istoria lui Constantin Brîncoveanu: „O cît de greu şi păgubitoriu timp au fost acelea ! că cîte trei vremile cu nenorocire şi cu nici o rodire au trecut; primăvara cu multă ră
ceală şi stricâciune în roade şi nesocotite păgîneşti porunci, gătiri de oaste,
zahareli, cară, salahori şi altele; vara du lăcuste, pe alocurea cu secetă
multă cu lipsă de pîne, cu moarte în dobitoace, cu zarve şi grele răzmeriţe;
toamna cu multă lipsă şi pagubă. în obicinuit bişugul ei, cu împuţinare de
vin foarte în poame şi în tot felul de bucate."4
2 Pierre Chaunu, La CiviUsation ele l'Eu:rope de Lumieres, Paris, 1'971, p. 19.
Referindu-se la Franţa, Jean Delumeau afirma că studiile lui Frarn;ois Lebrun,
Pierre Chaunu şi ale sale au demonstrat f.aptul că ,,o mare parte a Vestului francez
nu a profitat de vîntul favorabil al sec. al XVIU-lea", în „Annal·es E.S.C.", 6, 1972,

p. 1399.
3

4

ediţie

Eugenio Batisti, Antirenaşterea, Bucureşti, ed. Meridiane, 1982, vol. II, p. 84.
Radu Greceanu, Istoria lui Constantin Brîncoveanu, studiu introductiv şi
critică de Aurora Ilieş, Bucureşti, 197-0, p. HJO.
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Consecinţele acestor fenomene erau inegale; în timp ce unele dintre
ele (grindina, brumele), erau de natură conjuncturală, cu efecte mai limitate, cele mai multe dintre acestea (seceta, inundaţiile, iernile prelungite
şi geroase), afectează zone întinse, ia r prin durata lw1gă în care se manifestă (citeva luni, 1- 2 ani) aveau efecte de-a dreptul catastrofale. Dar
mai mult decît atit, manjfestarea lor în adevărate „ciclur i infernale" după expresia lui Jacques Le Goff5 amplificau consecinţele lor nefaste
ş i le confereau in mentalitatea colectivă dim ens iuni catastrofale. Datorită
fragilităţii mijloacelor materiale ale subzistenţei şi a echilibrului precar
în care acestea se aflau variaţiile climaterice aduceau comunit ăţile umane
în situaţii limită. O anomalie climaterică avea drept conseci nţă directă
o recoltă slabă, scumpirea produselor de primă necesitate sau chiar dispariţia lor de pe piaţă, consumul unor produse improprii alimentaiiei cu
conţinut n utritiv scăz ut şi în ultimă instanţă dar n u în rare cazuri foametea cu întregul cortegiu de suferinţe. Un asemenea regim de perpetuă subalim entaţie slăbea rezis tenţa fizică a organismului ce devenea astfel o
pradă u şoară agenţilor patogeni de tot f elul, dintre care ciuma s-u dovedit a fi printre cei mai redutabili. Un asemenea „ciclu infernal" surprinde
şi Cronica Ghicttleştilor pentru anii 1739-17-!0: „Deoarece cum am mai
spus în anul 7248 de la zidirea lumii (1739) iarna au fost foarte aspră
~i lungă şi a pricinwt în această ţară multă pagubă, iar în vară cei. nevoiaşi f jind supăraţi de oşt ile ruseşti n-au putut să prţgă lească fin destul
pentru hrana vitelor lor şi întîmplarea făcînd ca iarna să fie cu zăpr zi şi cu
frig foarte mare încă de la luna lui octombrie vitele şi oile oamenilor mureau din lipsă de fin şi (din cauza - n.n.) frigului prea mare. înccpînd
iarna cum am mai spus încă din octombrie n-au îngăduit oamenilor să-ş i
îngroape viile şi a u degerat de aceia au fost lipsă şi de vin încît la vădră
ritul ţării nu s-au strîns nici a douăzccia parte din ce s-a luat în alţi ani.
Iarna n-a pricinuit numai aceste pagube, dar prelungindu-se cum am
spus pînă în luna lui aprilie nu au îngăd uit cdor nevoiaşi din cauza gerului ş i a slăbiclLmii vitelor pricinuită de iarnă să lucreze pămîntul 17i să
semene îndeajuns ,.a allădată, de aceia toată nădejdea lor a rămas în mei
din care au semănat destul deoarece acesta se seamănă mai tîniu. Dar
fie din pricina păcatelor noastre, fie că şi -a băgat dracul piez iş coada s-a
întîmplat ca în chip ciudat în luna lui august să cadă brumă groasă, fără
ca mai nainte să fi plouat. Druma aceasta a nimicit tot nwiul şi păpuşoiul
celor nevoiaşi şi mal ales a locuitorilor din Ţara de Sus. Din această pricină au fost primejdie de foamete marc că în partea muntoasă gerul distrusese totul încît oamenii n u nădăjduiau să culeagă nici un bob de mE>i şi
de păpuşo i şi de aceia au dat drumul vitelor să pască în semănături. Şi
desigur nu numai că ar fi mw·it foarte mulţi dt> f'oamc dar şi cea mai mare
parte a locuitorilor ţării s-ar fi risipit în difC'rile locuri unii trecînd in
Turcia, alţii în Ţara Leşească, ducînd u-sc fiecare acolo unde ar fi găsit
5

Jacques Le Gol'f, CivlliZClţia Occidentului MedîevaL, Bucureşti, 1970, p. 317;

Paul Cernovodeanu-Paul Binder, op. cit., p. 2·68-27:.J.
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hrana trebuinci oasă să trăiască, aşa cum se întîmplasc şi altă dată, ducă
domnul (Grigore al II-lca Ghica fo a doua sa domnie în Moldova (173~)1741) - n.n.) printr-o bună îngrijire cu merinde n-ar fi apucat să îndrepte
cil a fost cu putinţă ş i această nevoie a supuşilor săi. cca în astfel de circumstanţe psihicul uman - fragil şi permeabil cădea cu uşurinţă pradă
celor mai n('aşteptate rătăciri ale spiritului: vedenii, vise, halucinaţii, miracole, viziuni în care se amestecau laolaltă lumea reală şi cca fantastică .

.„
Din punct de vedere climateric sec. al XVIII-lea reprezintă o perioadă
în istoria Europei. Situat în faza de apogeu a „micii ere glacian'"
cum este cunoscut în limbajul specialiştilor în climatologie istorică intervalul cuprins între 1640- 1850, evoluţia sa climaterică a fost marcată de
un număr marc de ierni aspre şi prelungite, cu temperaturi scăzute şi perioade în care regimul pluviometric a atins cote ridicate, alternînd cu perioade relativ lungi {1-2 ani. uneori chlar 3 ani) de secetă.' în ce priveşte
evoluţia climaterică pe teritoriul românesc, dăm mai jos graficul principalelor variaţii climaterice manif0~tate în intervalul 1700-1830, conştienţi
că investigaţii minuţioase în a1·hivcle zonale şi locule vor putea aduce
noi şi preţioase informaţii:
1700 - secetă în Tara Bîrsei
1701
.
1702
1703
1704
1705
1706 - iarnă grea în Transilvania
1707-1709 - lăcuste în Moldova
1708 - primăvara şi vara secetă în Transilvania
- toamnă ploioasă în 'fara Birsei
- foamete în Transilvania. Moldova
1709 - iarnă grea în Transilvania
- secetă în Transilvania
- lăcuste în Tara Bîrsei
- epi7.0tie în ·Transilvania
1710 - secetă în Transilvania, Ţara Bîrsei
- lăcuste ( l6 august) Trans ilvania
- epizotie în :Moldova
- foamete în Moldova
1711 - secetă în Moldova
- lăcuste în Moldova, Ţai-a Bîrsei
- epizotie în Ţara Bîrsei
1712 - secetă în Moldova, Transilvania
distinctă

u Cronica Ghiculeştilor, ed iţie critică de ;\rindna Camariano-Cioran
Camariano, Bucure·şti, 1'966, p. 449. Vezi şi p. G2!l.
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17l3
1714
1715
17 J 6

-

1717 1718 1710 1720
1721 1722 J 723 1724 -

1725
1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734
1735 -

inundaţU

în Transih'ania
recoltC' slabe în Transilvania, Ţara Dîrsci
inundaţii în sudul Moldovei
iarnă grea în Ţara Românească
3 august zăpadă în Ţara Românească şi Moldova
ploi torenţiale, inunduţii în Transilvania, Ţ. Românească, Moldova
secetă în Transilvania (toamna)
cpizotie în Ţara Bîrsei
secetă în Ţ. Românească, Moldova, Transilvania.
foamete în Ţ. Românească
secetă mare în Ţ. Românească, Moldova, Transilvania.
foamete în Ţ. Românească. Moldova. Tranc;ilvania.
secetă în Ţ. Românească, Moldova, Transilvania.
foamete mare în Ţ. Românească, Moldova, Transilvania.
secetă,

sece tă în Transilvania
brumă timpurie, recolte

slabe în Transilvania.
epizotie în S@cuime.
grindină, 11 septembrie pc Valea Someşului Marc secetă în 1\Toldova
secetă în Moldova
epizotie în Moldova
inundaţii în sudul l\Joldovei
foamete în Moldova

Năsăud.

secetă

în Transilvania
foamete în Transilvania
inundaţii în Transilvania
secetă în Moldova, Ţara Bîrsei
iarnă grea, inundaţii în Transilvania
secetă în Moldova, Ţara Homânească
iarnă grea în Transilvania. Banat
inundaţii în Transilvania, Ţara Bîrsei, Bihor
foamete în Transilvania
foamete în :.VIoldova de nord
grindină în Transilvania
secetă (şoarecii şi melcii distrug recoltele) în
epizotie in Transilvania
foamete în Moldova
grindină în Trei Scaune
secetă în Moldova, Ţara Dîrsci
ploi prelungite (toamna) în Ţara Bîrsei
foamete în Moldova

Ţura

Birsei

grindină

în Transilvan ia
an nefavorabil, recolte proaste în

Ţara

Bîrsei, Moldova
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- omizi în Ţara Bîrsei
1736
1737 - iarnă prelungită în Transilvania
- grindină în Transilvania, Ţara Bîrsei
- epizotie în Ţara Bfrsci
1738 - brumă timpurie, recolte slabe în Bihor
1739 - iarnă grea în Moldov<l, Ţara Românească, sudul Transilvaniei
- lăcuste, epizotie în Ţara Birsei
1740 - iarnă grea în Maramurc!), Transilvani:.t, Moldova
- brumă în august, Moldova
- epizotie în Transilvan ia
- foamete
1741
1742 - inundaţii în Maramureş
1743 - foamete de proporţii în Maramureş, Satu l\Iare
1744 - epîzotic în Ţara Bîrsci
1745 - epizotie în Ţara Bîrsei
1746 - lăcuste în Ţara Românească, Moldova, Transilvania
- epizotie în Ţara Bfrsci
1747 - lăcuste în Ţara Românească, Ţara Bîrsei
1748 - epizotic în Ţara Bfrsei
- viscol în Ţara Românească
- secetă, foamete în Transilvania
1749
1750 - grindină în sudul Transilvaniei
1751 - inundaţii 1n Tara Bîrsei
- epizotie în Transilvania
1752
1753 - inundaţii în Moldova (primăvara)
- secetă, recolte proaste în Moldova, Transilvania
1754 - secetă în Moldova
- foamete în Ţara Homâncască, sudul Moldovei
1755 - iarnă grea, ger mare în Transilvania
- secetă, recolte proaste în Transilvania
1756
1757
1758 - grindină în Transilvania, Ţara Bîrsei
1759 - zăpadă mare, inundaţii în Ţara Bîrsei
1760 - grindină Valea Som eşului - Năsăud
1761
secetă, S('Cetă, recolte proaste în Transilvan ia
inundaţii pe Valea Som<'şului
1762
1763
1764
epizotie în Transilvania
1765 - iarnă grea în Maramureş
- cpizotic în Cluj
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1766
1767
1768 1769 1770 1771 1772 1773 J774 1775 J 776 1777
I 77B 1779 1780 -

iarnă

g rea în

Maramureş,

Transilvania

zăpad ă marc (11 oct.) Ţ ara Românească
secetă, recolte proaste Transilvania

epizotic în Arad
inundaţii în 1\foldova
iarnă grea în Transilvania

(Sibiu, Arad)
cpizotie în Arad, Bihor
inundaţi i mari (iulie, sept., oct.) Transilvan ia (H unedoara)
iarnă tirz ie în Maramureş
grindină în Moldova
epizotie în Arad
iarnă grea (?)
iarnă grea în Ţara Bîrsei
inundaţii în Ţara Bîrsei, Bucureşti
iarnă grea în Maramureş
epizotic (musca columbacă) Arad
lăcuste în Maramureş
secetă în Ţara Românească, Oltenia
lăcuste în Oltenia
inundaţii în Tara Bîrsei, Oltenia, sudul Moldovei
lăcuste în Banat, Mehadia, Transilvania, Ţaru Românească,

Mol-

dova
1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 -

in und aţii în sudul Moldove i
lăcuste, şourccii distrug recoltele
zăpadă mare în Moldova
lăcuste în Salu Mare, Bihor,
secetă în Tara Românească

în

Ţara

Bîrsci

Banat, Transilvania

iarnă grC'a· în Banat, Moldova
iarnă grea, prelungită în Moldova
inundaţii jn Ţara Bîrsei
lăcuste tn Ţura Bîrsei
lăcuste în Bunat, Transilvania
zăpadă (în septembrie) viile rămîn neculese în Moldova
inundaţii în Banat
iarnă grea, ger mare în Ţara Românească, Transilvania, Maramureş, Moldova
inundaţii în Banat
foame te î n Maramureş (17 OOO de victime)
foamete în Maramureş, Transilvania
foamete în Maramureş, Satu Mare, Transilvania (11 867 victime)
epizotie în Arad
lăcuste în Maramures
secetă în Moldova ·
foamete în '.fara Româneuscă, Moldova
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1789 1790 1791
1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801
1802
1803 -

secetă (primăvara, vara) inundaţii (toamna) în
foamete în Transilvania
iarnă grea, inundaţii în Moldova (Bacău)
inundaţii în Moldova

Ţara

Bîrsei

foamete în sudul Moldovei, estul Ţării Româneşti
cpizotie în A rad
secetă (primăvara, vara) Moldova, Banal, Ţara Românească
inundaţii (toamno) tn Moldova, Banat
iarnă grea în Ţara Românească
foamete în Banat, Ţara Românească, sudul Moldovei
iarnă grea în Danat, Satu Mare, Bihor, l\foram ureş, Ţara R omânească
secetă în

l\Ioldova
cpizotie în Moldova de sud
foamete în Banat, Dihor, Satu Mare, Maramureş, Ţara Românească, Moldova
grindină în Transilvania
foamete 'în Moldova
iarnă grea în Ţara Românească
secetă, recolte proaste în Ţara Bîrsei
grindină în Ţara Românească (de la Turnu Roşu pînă în sudul
Moldovei)
iarnă grea, epizotie în l\foldova, Ţara Românească
iarnă grea în Moldova, ger mare în Transilvania
grindină în Moldova (Cernăuţi)
foamete în Oltenia
lăcuste în Ţara Românească, Banat
secetă

în

Ţara Românească

inundaţii

1804 1805 1806
1807
1808 1809 1810 -

în Banat
grea în flanat
inundaţii în Ţara Birsci
epizotic, recolte neculese în Moldova
iarnă

inundaţii
grindină

în Ţara Românească, Ţara Bîrsei
în Transilvania, Bihor

recolte neculese din cauza zăpezii în Bihor
iarnă grea în Maramureş
inundaţii în Ţara Românească
iarnă grea în Banat, Maramureş, Transilvania,
cpizotie Banat, Dihor, Bucovina, Moldova
foamete în Moldova
zăpadă marc în Banat
inundaţii în Ţara Bîrsci
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1811 1812 -

1813 -

1814 -

1815 -

1816 -

1817
1818
1819
1820

-

1821 -

1822 1823 -

1824 -

1825 -

1826 1827 1828 -

1829 -

1830 -

grindină în Moldova
cpizotie în Arad, Beiuş
foamete la Cernăuţi
seminţele nu germinează din cauza lipsei de zăpadă, foamete
mare în Ţara Românească
iarnă greu în Ţara Românească
epizotie în Ţara Românească
zăpadă mare, ger în Banat
grindină, secetă în Ţara Birsei
epizotie în Arad
foamete în Transilvania
iarnă grea în Transilvania
inundaţii în Transilvania, Oltenia
foamete în Transilvania, Banat
inund aţjj în Banat
secetă, lipsă de fin, epizotie în Moldova
iarnă grea, inundaţii în Banat
foamete la Beiuş
foamete în Bihor, Satu Mare, Maramureş, Tara Românească
vara şi toamna ploioase în Ţara Bîrsei
epizotie la Arad
inundaţii la Bucureşti
grindină, mor albinele în Ţara Bîrsei
iarnă grea şi prelungită în Ţara Românească
inundaţii în Ţara Românească, Transilvania (Alba)
grindină în Ţara Românească
iarnă grea în Ţara Românească
grindină în Bihor
iarnă grea, temperatură foarte scăzută în Ţara Româneas<'ă
secetă în Ţara Românească
iarnă prelw1gită în Ţara Românească
inundaţii în Maramureş, Ţara Bîrsei
lăcuste în Ţara Românească
lăcuste în Ţara Românească
lă custe în Transilvania
secetă mare în Transilvania
epizotic în estul Transilvaniei şi sudul Moldovei
lăcuste în Ţara Dîrsei
iarnă grea în Ţara Bîrsei, Ţara Românească
inundaţii în Ţara Bîrsei, Ţara Românească
secetă în Ţara Bîrsei
epizotie (musca columbacă) Arad, Hunedoara

„
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Iernile grele. P1'in cantităţ.ile masive de zăpadă şi prin gerul excesiv,
iernile grele şi prelungite constituiau un pericol dintre cele mul ameninţătoare pentru viaţa oamenilor şi pentru mijloacele lor d e existenţă. Iernile prelungile provocau epuizarea rezervelor d0 hrană, iar frigul pătrun
zător o permanenţă dalorită condiţiilor relativ modeste de habitat slăbea rezistenţa organismului, aducîndu-1 într-o situaţie limită, din punct
de vedere fizic şi psihologic.
Iernile grele ciau re!>imţitc cu intensitate sporită de către comunHă
ţ,ile rurale; astfel o iarnă cu zăpadă multă ce începea în octombrie şi se
termina în aprilie provoca scumpirea excesi vă sau chiar epuizarea nutreţurilor şi prin uceasta moartea sau debiliwrea an imalelor, unul dintre
m ijloacclc esenţiale care asigurau existenţa sălen ilor. Însemnările de pe
marginea w1or cărţi şi manuscrise consemnează lapidar consecinţele nefaste ale unui asifel de fenomen: ,,Au fost o iarnă grea că toate vitele
au murit."8 Avem exprimată într-o formă lapidară întreaga dramă a unei
comunită1i. Cind autorii unor astfel de însemnări spun mai mult, sau
alte surse ne permit să cuno<1ştcm adevărul, 9 avem rn faţă reaUtatea tragică şi crudă cu care se confruntau comunităţile rurale, motivck de îngrijorare şi teamă cc marchea:lă psjhicul colectiv în timpul icrnllor lungi şi
geroasc. 1 0
În al doilea rînd iernile năpraznice aveau consecinţe nefaste şi pentru
semănături, celălalt sector la fel de important pentru asigurarea subzistenţei. O zăpadă căzută prea de\Teme împiedica stringerea recoltelor, în
timp ce alta vcnHă prea tîrziu, sau chiar lipsa zăpezii în timpul iernii
compromitcuu definitiv recolta viitoare. 11
Căderile masive de zăpadă constituiau, de asemenea, u n pericol direct
şi ameninţător pentru însăşi viaţa oamenilor, !'ămaşi izolaţi prin blocarea
căilor de comunicaţie, sau ameninţaţi să rămînă fără adăpost şi hrană
7
Vezi S. Goldcnherg. op. cit., p. 433, 435; Paul Ceirnovodeanu-Paul Binder,
op. cit., p. 270; Fcrnand Braudcl, Structurile cotidianului, Bucure5ti, cd. Meridiane,

J<l84, vol. I, p. 42-H.

Nicolae Iorga, Observaţii şl probleme bănăţene, Bucure$ti, 1·906, p. 116.
Un s ingur exemplu edificator: la 28-i29 ianua1·ie 181'6 u n viscol cu zăpaclf1
!ace în zonn de cîmpic a Banatului 54 victime omeneşti, 2100 OOO vite, 400 OOO oi.
Apud Rethly Antal, Idojcirasi esemenyek es elenii csapasak Magyarorszâgo11 17011800-ig, Budapcst, 1970, p. 84.
16 „Au fost iarnă grea (1744) cu multă zăpadă şi cu mare ger înC<'pîndu-se de
la 15 ale lunii lui octombrie ţin1n<l pînă la 16 ale lunii lui april, cit s-au spăriet
oamenii care au avut vite că se vor prăpădi sfir:-_.indu-se nutreţul şi ncgăsindu-se
să cumpere". Apud N. Iorga, Jnsemnări de cronică ale clericilor· din Sche!i Br<işo
vului (1515-1781), în „Buletinul cmnîsiei istorice a. Romdniei", XIT, (1933), p. 92.
Vezi şi idem, Seri.sor i şi inscripţii ardele şi maramureşene, Bucu reşti, 1006, p. 186;
Ilie Corius, Jn,ţemnări de demult, Iaşi, 1975, p . 117.
11 „Li1 J7.84, septembrie 2'3, s-au tîmplatu ploi şi pc• urmă au şi nins C'll di două
degite ş-au Unut ... zile. Cari nimc n-au apucat încă a culegi viile pe unele locuri
şi păpuşoi, un lucru care nu ţin minte să mai fi fost altă dată la accsti vremi".
Ilic Corfus, op.cit., p. 122; ,,Iară în anul 18J1' au dat iarna şi pămintul n-au îngheţat
şi zăpada a căzut foarte mare, iară primăvara cînd s-4:lu dus zăpada, holdele toate
au pierit că n-au fost îngheţat pămintul", ibidem, p. 130.
8
9
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în faţa intemperiilor, a frigului pătrunzător, şi a animalelor sălbatice. Viscolele şi gerul provocau adeseori victime omeneşti 12 iar în ce priveşte
teama de lupi avem din partea lui Ioan Neculce o mărturie revelatoare:
„Iară tot într-acestaş an 7240 (1731) arătat-au Dumnezeu greu bănat asupra creştinilor pentru multe păcatili şi fărădelegile noastre. Fără lispe de
pîne ce era au mîncat şi lupii oameni pre sub munte la ţinutul Neamţului
şi la Suceavă. Ce curînd s-au întors sfiinţia sa mînia şi ne-au trimis iar
linişte de către acele hieri sălbatice. Dar se spăriasă oamenii. (s.n.)1 3
Aşa cum ne s ugerează unele mărturii de epocă, iarna nici măcar nu
reprezenta un anotimp, ci mai degrabă o perioadă de aşteptare a timpului
favorabil, perioadă în care aproape toate activităţile se întrerupeau iar
oameni şi animale intrau într-un soi de cvasihibcrnare14 •
Ploi torenţi ale, furtuni, inundaţii. grindină. Zăpezile şi gerul nu reprezentau însă singurele calamităţi ce ameninţau în existenţa lor cotidiană comunităţile rurale. Ploile torenţiale urmate de inundaţii, furtunile
puternice, însoţite de vijelie> sau grindină punea adesea la grea încercare
soarta mult aşteptutei recolte. Umiditatea excesivă, verile reci, inundaţiile
produceau imense pagube materiale sau puneau în pericol însăşi viaţa
oamenilor. Cel mai adesea erau afectate de inundaţii aşezările de pe malul
marilor rîuri, dar nu erau ferite nici celelalte, deoarece în asemenea cazuri orice pîrîu sau gîrlă deveneau neîncăpătoare pentru puhoaiele cc
năvăleau la vale măturînd to iul în calea lort5. Viilurile îi surprindeau pe
oameni în situaţia de a nu-şi putea salva propria viaţă. „Tot în acelaşi an
(1723) în luna lui septembrie - notează cronicarul pseudo Nicolae Mus te s-au pornit ploi grele cît au venit apele mari afară de măsura lor pre
cum veneau altăd ată şi au în ecat multe dobitoace şi oameni mai ales în
ţinutul Tecuciului .. . şi prisăci şi stupi şi fîneţe, copiii mulţi, că a venit
aşa deodată Siretul fără veste şi i-a apucat pe oameni prin case, care au
scăpat prin copaci au scăpat şi nu puţină pagubă au avut, care nu se va
uita curînd ... "16.
12 „Au nins aşa cli au nămeţit oraşele, casele au acoperit de tot, cit oamenii
pe coş au eşit din că.~i". Apud, Coriolan Bura cu, D e pe marginea cărţilor biseriCefti, în „Foaie diecezană", nr. 11 (1924), p. 4. „Să se ştie că :într-acest an cu leat
7 248 ~1740) au fost iarnă mare foarte, cit au murit multe dobiloace. Şi au !ost
scumpele ln toate că au ajuns carul de fin tah~ri 25 şi ocaua de făină cite bani 12,
ocaua de vin bani 15. Şi s-au făcut multe minuni, cutremure mari ... Şi au Iost
şi vijălie cu furtunii prea grea încit mulţi oameni au murit care pc unde i-au găsit.
Ilie Corfus, op. cit„ p. ll7-4l18. Vezi şi p. 128-129.
ia Ion Neculce, Letopiseţul '/'ării Moldovei, ed. Minerva, Bucureşti, 1980,

p. 257.
H Vezi nota 4.
is Vezi Ştefan Meteş, Viaţa. agrară a r omdnilor din Ardeal şi Ungaria, Bucu-

reşti, 19211, p. 49, 64, 75, 113, 122, 140, Ho, 288 ; Nicolae Muste, Letopiseţul Moldovei
(1662-1729), în Mihail Kogălniceanu, Cronicile României .. III, ed. II-a, Bucureşti,
1874, p. 169.
16 Nicolae Muste, loc. cit., p. 70.

„

17 - Studil şi

comunlcărt,

vu-vm.
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Furtunile puternice însoţite de grindină provocau de asemenea pagube însemnate nu numai semănăturilor dar f?Î pomilor fructiferi, viţei
de-vie, zarzavaturllor17.
Seceta. Alternanţa dintre anii ploioşi şi cei secetoşi, trecerea de la
excesul d e umiditate la lipsa totală a apei din sol se dovedea de cde mai
multe ori fatală pentru soarta semănăturil or ş i a nutreţurilor. în perioadele de sece-tă prelungită produsele alimentare de primă necesitate se
scumpeau ex cesiv sau dis părcuu de pe piaţă, iar lipsindu-le nutreţul, animalele se îmbo lnăveau şi mureau; lipsa apei uvea drept consec inţă majoră
mari fluctuaţii demografice, st rămutarea, sau pustiirea a num crnase aşe
zări18. Seceta favoriza de aseme nea producer ea incen diilor şi facili ta activitatea distructivă a unor rozătoare (şoareci, şobolan i, melci, omizi, etc.) ce
distrugeau ş i puţinul ce mai rămăsese din rC'colta şi aşa compromisă 19 .
Foametea. Ca un corolar al acestui impresionant cortegiu de calamităţi îş i făcea apariţi a cu spectrul s ău ame nin(ător foametea, unul dintre
cei patru cavaleri ai Apocalipsului.
Foametea a fost o componentă cvasiend c mică în viaia comunjtăţilor
din societăţile preindustriale, în care înzestrarea tehnică era d t>fcctuoasă
iar creşterea economică aproape insesizabilă, in care -mijloacele de subzistenţă se afluu mereu într-un extrem de fragil echilibru, uşor de derai1jat de orice anomalie cUmatcrică:?O. Din acest punct de vedere societatea
sec. al XVIII-lea cu structurile sale încă medievale. C'aractcriza tă de o productivitate scăz ută nu dispun ea întotdeauna de mijloacele suficiente pentru a-şi asigura rezervele de hrană necesare, clecit pentru perioade relativ
17 „Furtun ă mare de la Dumnezc•u ~i cu pcatră multă, una c>ra cn aluna, alta
ca nuca. alta ca ouJ ... viile le-au prăpădH, pomii i-au 'icos din rudtlcini, bucatele
rle pe aiară (dln afan1 satului - n .n.) griul, porumbul, mL•iul, verde\u r ih.•, grădinile
s-au pustiit toat<>." apud. O. Furtună, lnsenmări, in „Miron Costin", 111, (1915),
p. 355. Vezi o:-i Jlic Corfus, op. cit., p. 126.
18 ·,,Cind au umblat văleatu l 17l!l fu seacet5 foarte mare fintini secară pe
multe locuri. Şi sate la cimpic pcntrn apă se pustiiră şi bucate de prim:h·a ră n u
fură ma_i iwmic, nici de toamn iL Şi ajunseră bucnlck La mare scum pt'te pînă la
seac.:ere. Gl"iul fc1·dcl 100 de fi. sernra de-al doil fi. (?), 1năla iu iar a!ia. ln T<u·a Bîr~Pi şi în Chiz.clova, Secui, Păducea le, au mikin<it ~i lobodă de mîncare l?i la cîmpie
fin de cucuru z (?) zdrobiră în piooă şJ l e măc ina făcind mămăligii. Fin nu fu !'l i
tăiară cracuri cu frunză de st<>Jari, de fag şi li:iia iarna pădw·ile şi tr<•rură şi in
Ţara Românea~că cu marha ele <'rnară acolo că acolo c:rcscu iarba toată iarna că
n-au fost zapaclă, iar foamete fu ~l acolo". Ilic Corfu<>, op. cit., p. 116.
19 „1732, 1n primăvară a u fo'>l secetă continuă. Şoaredi au făcut mare pagubă,
cela ce melcii au ierta t au distrus şoarecii". apud, 'I!. Topor. Ani ploioşi şi secetoşi
în R.P.R., Buc urr~ti, 19.56, p. 18; pentru ravagiile provocalc de şoareci ~i omizi vezi
şi T. Tartler, Cronica comunei Pr<'jmer, în „Ţara B itsei", VII (1936), p. 528.
20 „1'ot în necastă vară, lct 7,2'-l(l (1740) la august dat-au o brum €1 mare de-au
stricat µin e le, mă l aelc, păpu-:;oi, şi pînă la mnrt nu p ulură oamenii ara. $i s-au făcut
foamete în ţ1m1 şi de pîne şi de vin şi de vite. Scumpele mare că le cumpăra de
la Crî.m şi pînc şi vite şi de la Ţarlgrad şi elen toale părţile de se ..cumplră toate
lucrurlle.u Jon Neculte, o. cit., p. 333; s-a u făcut secc>l ă mare în Banat (179~) şi
în Ţara Ungurească, scumpete 1nare au fost pc la Timhoara şi în Vîr<icţ cii nici
bucate, nici vin n u i.-au făcut". Coriolnn Buracu. op. cit., p. -1.
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recoltă la alta, a fost deseori traversată de valuri
Comunităţile rurale mai ales resimţeau acut consecinţele aces-

scutte de timp, de la o
de foamete.

tui flagel atunci cînd variaţiile climaterice provocau 2-3 ani la rînd recolte proaste. Evident, capriciile naturii nu erau singurii factori care o
provocau, situaţia dovedindu-se a fi mult mai complexă. Ea survenea în
urma campaniilor militare, ca urmare a rechiziţiilor, jafurilor şi distrugerilor provocate de soldaţi, în urma invaziilor de pradă şi pustiire, în timpul
epidemiilor, ca urmare a întreruperii activităţilor productive şi comerciale21. Acestor factori de ordin general trebuie să le adăugăm faptul de
natură particulară, dar semnificativ, anume statutul politic deosebit, în
care se aflau cele două ţări române, care făcea ca o mare parte din rezerva de provizii să fie deturnată sub formă de zaharea pentru aprovizionarea Porţii, a trupelor otomane, ţariste sau austriece care au desfăşurat
numeroase acţiuni militare pe teritoriul ţări.lor noastre22•
•
1n aceste condiţii foametea şi-a făcut simţită prezenţa în num eroşi ani
din cel de-al XVIII-lea veac; au existat însă perioade de criză cînd ea a
luat proporţiile unui adevărat flagel. Astfel între anii 1717-1719 ca urmare a unei conjuncturi nefavorabile (s ecetă prelungită, campanii militare,
i.nvazii, ciumă), foametea s-a manifestat cu intensitate deosebită la dimensiunea întregului spaţiu românesc. Ion Neculce notează în LetopiseţtLl său:
„Fost-au pe atuncea (1718) şi o foamete mare în ţară cît ajunsese să se
vînclă mierţa de pînc la Iaşi 10 lei. Că numai din Ţara Leşe1;1scă şi din Ţara
Turcească aduceau oamenii pinea" 23. Foametea prelungită a provocat fluctuaţii demografice însemnate: „Tot într-acest an (1718) fost-au foamete în
Moldova şi în Ţara Muntenească şi s-au risipit ţara fugind oamenii unde
puti.a să găsească pită ... Şj mulţi dcn sărăcime care nu avea făină mînca
rădăcini de papură şi alerga pe drumuri certndu pită ca să-şi scoată viaţa
lor" 24 • Situaţia ia o întorsătură gravă încît domnul Mihai Racoviţă (17151726) este nevoit să ia măsuri radicale pentru a opri pustiirea şi depopularea ţării 25 • Şi în Transi.lvania situaţia devine extrem de gravă din pricina
lipsurilor de tot felul. Pc străz ile oraşului Bistriţa grîul şi ovăzul abia se
puteau cumpăra cu galbeni, iar clin cauza secetei oamenii se hrăneau cu
~ 1 „Cum au venit domn (Mihai Racoviţă 1711{)....,17!26) a u intrat In ţară nemţii,
au r obit, au prăclat. Adus-au Milrni vocvocl tălal'i ca să scoată pe nem.ţi ; era rob ie
şi pradă. După 1·obie fo<;tJnete mare cit au ajuns mlorţa ele mălaiu J.O lei; au m,urit
multe suflete ciţi nu s-a u dus prin alte ţiiri. După foamete ciumă, omor, bocete şi
vaete în toate părţile. Pe urm;1 lovit-au boala în dob.itoace. Era peste toate acestea
şj rocul năpraznic:." Nicolae Muste, op. cit„ p . 69.
~ 2 Constanti 11 Căzăn işteanu, Urmările războaielor ruso-austro-turce clin secolul
al XV I Ii-lea asupra TăriLor Române, In „Revista de istorie", 3! (19.81), nr. 2,
p. 259-269.
23
Jon Neculce, op. cit., p. 259.
2
• Cronica anonimă a iHoidovei (1662-1729), ed. crHică ele Dan Simonesc u,
Buc ureşti, 1975, p. 9.1-92.
~J Pom.nul îi adună pe cei l ipsiţi ele m ijloace ele subzistenţă şi-i împarte pe la
boieri „dînd fiştecăruia cite 30, cite .20, cite 10, cîte 5, căruia cum ii era cu putinţă
să-i poată hrăni". Ibidem„ p. 92.
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tulei şi coceni şi cu boabe de măcieş şi nu sînt rare cazurile cînd consumă
„cioare, coţofan e, pisici, carnea vi telor pierite ... " 26. 1n Ţara Bîrsci locuitorii au „mî11cat şi lobodă de mîncare şi rădăcină de papură şi la cîmpie
cucuruz zdrobit în piio şi le mînca făcînd mâmăligă" 27 •
Un alt moment cîncl foametea s-a manifestat cu o intensitate iesită
din comun este intervalul cuprins între unii 1785- 178'7 cînd întrc~ga
Transilvanie suferă cuplit de pe urma ei. In anul 1785 ca urmare a unei
ierni prelungite şi extrem de dure, recoltele sînt compromise şi numai în
comitatul Maramureş mor de foame îi.:i jur de 17 OOO de oameni. în perioada următoare între noiembrie 1786-noiembrie 1787 în comitatelc
Maramureş, Sătmar, Bihor foametea face l 1 867 victime 28 • In celelalte două
ţări române în timpul domniei lui Alexandru IVIoruzzi (1793-1796) „groaznecă foamete s-au făcut - notează în Cronica sa Zilot Românul 1ncît
t oată obştea a pătimit foarte, ajungînd cei mai mulţi a tră i cu coajă de
copaciu şi cu baligi de vită, ferească Dumnezeu, încît au şi murit de foame, lucru ce de multă vreme nu fusese pomenitm!!I.
Primele două decenii ale veacului al XIX-lca reprezintă o perioadă de
lipsuri de tot felul între care foametea a fost o prezenţă ameninţătoare,
manifeslindu-se cu intensitate mai ales în anii 1811, 1813-1814, 181730.
Consecinţele acestor fenomene au avut o rezonanţă profundă l::t nivelul psihologiei colective, a sensibilităţii şi mentalităţilor. Copleşit de nenumărate ori de această confruntare perpetuă, inegală şi dw·ă cu forţele ostile ale naturii omul veacului al XVIII-lea s-a aflat deseori in imposibilitatea de a intrep.dnde măsurL eficiente de apărare. Ca urmare a acestui
fapt prccwn şi n gradului de dotare tehnică şi şubrezen iei econom ice.
aceste „evenimente" au avut o rezonanţă şi o dimensiune catastro fală, un
ecou neaşteptat în psihicul vlăguit şi epuizat. Sursele vremii ne relevă un
psihic fragil şi permeabil, în care n esiguranţa şi t eama devin componente
cvasicotidiene a mentalului colectiv. Războaie, epidemii, invazii, calamităţi n aturale întreţi n o stare de nesiguranţă, o stare confuză de speranţe
ş i nelinişte, o atmosferă apăsătoare, în care locul primordial îl ocupă o
spaimă colectivă, cu nimic deosebită de marile spaime medicvale 31 . Conscmnînd evenimentele de la sfîrşitul domniei lui Dimitrie Cantemir, Ion
Neculce red ă atmosfera de confuzie şi spaimă: „Ţara se băjenise dintr-acea svaimă ce se făcuse . Boierimea mai toţi fugiră de pre lîngă dînsul,
de-1 lăsaseră singur, socotind unii că se vor mazili din pricina turcilor.
26

Vir gil Sotropa,

Răboa;e

din trecut, in ,,Arhiva Someşană", Năsăud, T, 1924,

p. 63.

Ilic Corfus, op. cit., p. 116.
Apud, Anton Cserveny, Cronica calamităţilor şi epldemiil01· fn Ardeal, Banat şi teritoriile mărginaşe de la 1007-1872 (teză de doctorat), Cluj, 1934, p. 20.
29 Cronica lui Ztlot Românul, in „Columna lui Traian", IlI, 1882, p. 289.
30 Vezi 1.Jadislau Gyemant, Două tipclrituri rnmane$ti clin Transilvania privind
foametea in primele cumă decenii ale sec. ai XIX-Zea, în „C1isia", 1979, p. 422; Ilarion Puşcari u, Documente pentru limbii şi istori.e, tom. J, Sibiu, 11889, p. 181, 187.
31
J acques Le Go!f, op. cit., p. 264.
27

28
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Alţii

socotie că or veni muscalii şi or lua ţara şi n-o mai fi Dumitraşcu
domn stăpîn. Bucatele se scumpiră la Iesi că nu aducea nimeni de
nici o parte că fiind bejenii ... Şi feluri de felurimi ele spaime umbla"32.
lntr-un asemenea climat marcat de neajunsuri de tot felul soarta recoltelor a reprezentat una dintre marile obsesii ce a tulburat liniştea comunităţilor rurale. Lucru explicabil pentru o soeietate care s-a aflat de
nenumărate ori la limita ultimă a posibilităţilor de subzistenţă, pentru o
societate mereu ameninţată de spectrul foametei. Lipsa seminţelor sau
timpul nefavorabil în perioada semănatului compromiteau de la început
viitoarea recoltă. Excesul de umiditate sau frigul împiedicau germinaţia,
iar inundaţiile, seceta, grindina, bruma sau chiar o zăpadă căzută devreme
compromitau total sau parţial producţia încă înainte ca recolta să ajungă
la maturitate. Dar aceasta nu era totul: lăcustele, şoarecii sau melcii reprezentau duşmani de temut care - în lipsa insecticidelor - produceau pagube enorme33. In ·cazmile fericite în care culturile ajungeau la maturitate o altă primejdie plana asupra lor: imposibilitatea strîngeril şi punerii
la adăpost a recoltei din cauza brumelor, a ploilor sau a zăpezilor venite
prea devreme. Ca să nu mai vorbim de campanii şi jafuri care goleau pivniţele, distrugeau hambarele şi incendiau holdele, precum şi de obligaţiile
senioriale. Şi astiel de la un an la altul se consuma dramatic un ciclu de
iluzii şi speranţe, de teamă şi deznădejde. insemnări lapidare vădesc profunda dezamăgire a celor ronfruntaţi cu asemenea realităţi. „Acest an,
atîta de rău şi nenorocos au a fost cit nu-i condei care să poată scrie fără
numai pe scurt ", notează un David Tomă din Oradea la 180534 • Obsesia
unor recolte îmbelşugate este mereu prezentă la nivelul climatului mental
cotidian iar nevoia de siguranţă şi certitudine privind evoluţia favorabilă
a vremii este evidenţiată de interesul manifestat faţă de cărţile de prevestire în general35 şi faţă de calendare în mod deosebit 36•
Studiul implicaţiilor profunde a capriciilor climaterice şi a evoluţiej
imprevizibile a vremii în durată lungă ne permite să pătrundem în imaginarul omului din pragul epocii moderne. Ca o primă concluzie putem
desprinde faptul că foametea şi frigul sînt două componente materiale ale
vieţii ce marchează rezistenţa fizică a organismului uman şi în egală mă
sură psihologia sa. Zilele „de viscol cumplit" ce făcea „să nu se vadă om
cu om de viscol cu ninsoare" în alternanţă cu „cel mai nesuferit şi mai
cumplit ger" manifestate pe durata unei ierni întregi oboseau şi epuizau
vodă

n Ion Neculce, op. cit„ p. 191.
33

Aurel

Mieluţa, Contribuţii

la o

cunoaştere istorică

a invaziiior de

lăcuste

fn nord-vestul Român~i, în „Marmaţia", 4 (1980), p. 430; vezi şi nota 19.
34
Ilie Corfus, op. cit„ p. 128.
35
Nicolae Cartojan, Cărţile populare în literatura românească, ed. II-a Bucureşti, 1974, I, p. 217-.236; M. Gaster,' Literatura populară română, ed. a n-a, Bucureşti, 1983, p. 327-352.
_
36 Mircea Tomescu, Calendare româneşti, 1733-1830, Bucureşti, 1957.
37
G. T. Kirileanu, lnsemnări istorice, în „Convorbiri literare", 192•3, nr. 1,
p. 51.
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psihicul asfel că „pe la mijlocul lui februarie făcuseră pe fiştecine a se
Foametea prelungită duce tensiunea nervoasă la paroxism
determinînd comportamente ieşite din comun. 1n asemenea sHuaţii izvoarele ne sugerează chiar şi cazuri de ·antropofagism38 .
Mijloacele practice ele care dispunea societatea pentru combaterea
efectelor de;zastruoase ale acestor calamităţi erau extrem de fragile şi in
cea mai mare parte lipsite de eficienţă. De fiecare dată acestea erau dublate de practici magico-religioase dintre ce1e mai diverse: talismane, incantaţii39, pelerinaje, procesiunj cu relicve sacre40 , etc. Astfel pentru a
înlătura seceta care „speriase locuitorii", Constantin Mavrocordat a poruncit să se facă „htanie pe la toate bisericile şi ele multe ori (s.n.) stingea
icoanele de pe la biserici scoţînd şi sfintele moaşte ale Sfintei Paraschiva,
mergînd şi mitropolitul cu toţi vlădicii şi domnul cu toată boierimea şi
slujitorii strîngînclu-i pe toţi la un loc în gtădinâ cca mare de sub cm·ţilc
domneşti, făcînd agh i azmă, cetind molifte de ploaie, trirniţînd pc toţi zapcii să strîngă norodul, bărbaţi, femei, copii şi fotede le aduceau ca să asculte rugile"41.
Este cert că pentru marea majori taie a oamenilor secolului al XVIII-lea
aceste fenomene - a căror cauzalitate scapă puterii lor de înţelege1·e reprezentau încă un mister ins011dabil, un mare semn de întrebare. Ele
nu erau percepute ca fenomene naturale - în sensul pc care îl acordăm
noi acestei expresii - ci dimpotrivă ele erau considerate „semne" ale
unor forţe supranaturale, în spatele cărota se întrevedea un anume sens
mistetios. Acest clişeu de provenienţă ancestrală a marcat mentalitatea
colectivă pînă tîrziu în epoca modernă. Scrierile sacre, mai cu seamă literatura apocaliptică - canonică sau apocriftă - de largă circulaţie42 prezintă aceste calamităţi ca soli ai. mîniei divine „semne" ce vin să anunţe
inspăimînlătoarea Judecată de Apoi 43. însăşi termenii de sorginte biblică
ce desemnează impropriu aceste fenomene sugerează ideea pedepsei dumnezeieşti. Căd erile masive ele zăpadă sînt desemnate prin expresiile „so"domă", „sudam", „era să ne sodomască", ce aduc tn. imaginaţia colecti.vă
spăiniinta"3 7 •

38
Anton .Cserven y, op. Cit„ p. 29; „Dar n-au fost oare pieirea ţării de tătari i)Î
de leşi ~i foamete mare doi trei ani l n ţ.at'ă c:ttu mînca omu pre omu, precum mul ţi
-spuneau despre aceasta că nu foamete c i Q.5ÎtH:la lui Dumnezeu asupra acestui pă
m înt". Apud, J\!I. Kogălniceanu, op. cit„ p. 6:.' .
39
Vezi Rugăciunea vrnjă, pentru ccmbaterea grindinei publicată de episcopul
Melchisedec în „Revista pentru istorie, a.rheologie ş·i filologie", vol. ITI. 1884,
p. 381-382.
• 0 I!le Corfus, op. cit., p. 121; Al. L-ăpcd()au, ·O proceşiime religioa,ţă La Bucureşti în 1765, în „Un mănunchi ele cercetăTi istorice", Bucureşli, 19tl:.5.

Kogălniceanu, op. cit., p. 241.
Vezi Nicolae Carto;ian, op. Cit., I, p. 236~239.
43 Luca, 2'1, Marcu, 13, Matej, 24, Joan, 5, 9, 10. Cu un secol în urmu Tudor
P amfil ie culege această tradiţi e apt'oape neschimbată: „ ... dar cică Dumnezeu ne
va aduce multe semne cînd se apropie vremea de apoi. Aşa vor fi foamete mari,
pe tot pilmîntul dln pricina secetelor ... şi vor fi cutremure dc~c de pi1mînt si se
vor. arăta stele cu coacli:i ... ". Tudor Pamfilie,- Sărbătorile de vară la români, Bucureşti, 1910, p. 197.
•i
42

M.

I
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pedeapsa divină de proporţii a anticei Sodoma44 . Elementele dezlănţuite
ale naturii (furtuni, viscole, inw1daţil)„sugerează în mentalitatea colectivă
haosul primitiv de .dinainte ele creaţie45 sau chiar o posibilă extincţie universală4G. Fmtunile şi ·inundaţiile aduc fo minţile oamenilor ca un laitmotiv pedeapsa divină asociată cu imaginea unui diluvju universal sugeJ:'în.d sfirşitul lumii. „Şi s-au făcut· poto1'.> mare peste toată lumea încît au
înecat şi în Bucureşti şapte mahalale iar în ţară nu se ştie cîte sate şi
oameni au înecat c'ît şi dobitoacele şi bucatele" 47 .
În pofida faptului că studii recente au cvi.dcnţiat predispoziţii spre
mentalităţi moderne 48 in domeniul politicului şi al vieţii cotidiene la nivel
elitar, vizittnea despre Zttme - pe care Robert Mandrou o considera unul
cUn elementele esenţiale ale s tructurilor mentale 49 rămînc în străfundu
rile sale medievală. Avem de-a face cu o m entalitate tradiţională după
care întreg universul vizibil are un sens dublu, iar în spatele acestuia trebuie bănuită o lume jnvizibiJă populată cu forţe ostile. Impactul calam ită
ţilor n aturale evidenţiază o mentalitate magică după care puterea miraculoasă a moaştelor nu c nicidecum pusă la îndoială, iar incantaţia şi talismanul au încă w1 rol hotărîtor. Mediile popul;;1re, rurale şi urbane, şi într-o măsură însemnată şi cele aulice evidenţiază credinţa în prezenţa
„semnelor" şi într-un cod ce permHe traducerea acestora in termeni de istorie individuală sau colectivă. Pentru lumea aceasta care crede în pre„Atlta sudam a fost dl la martie 2 pînă la aprilie în 8 cît au perit şi vacik,
... , şi
au
de pe
ciirf i!e noa!;tre vechi, în „MitropoL·i a Banatului", X:V, 19.65, p. 77:2..
5 Jean Dellllneau, La peur en mer dans ia civilisution vreindustrielle, în
„Sy11thesis", II r, 1976, p. 12'5.
•<; O însemnare pc carte reli gioasă reţine că „la 23 iunie, 18121 a fost un vifor
grozav ... incjt gfncleam c<:1 se va strica tot pămî.ntul". J\pud N. lorg:a, Manuscrisele mănăstirii Cernica„ în „Biserica Ortodoxii Română", 26, 1902-41903, p. 21'4; „Au
dat vijălie mare cu peatn1 şi cu pJoae ce nu s-a mia:i pomenit şi multe dobitoace
au murit. Jar tunete groaznlce şi fulgere pînă la ziuă uu ţinut de socoteam că
acesta este sf!rşitul". Jlic Corfus, Cronica nieşteşugaruLui Ion Dobrescu 1802-1830,'
'.in „Stud?i şi (trticole de istori.e", VIII, J:966, p. 3.'5<5. „Că era v ijelie şi potop foarte
tare cît se speriase!'ă oamenii că or să pie cu toţii. Jdem, Însemnări de d emult,
4

cai

;

şi porci, animalele şi pc'1sările sălbatice, clt numai de sămînţă au rămas
ţinut încă suctam cinci săptăm!fn i". Ion Nicola, Culegere de însemnări

p. 126.

41

l/Jidein, p. 16'1; „ .. . în acea zi şi noapte s-au început un mare potop Ja

Bruşov şi in toată Tara Bît·sci
semnări de cronică ... , p . 9:3;

înecîndu-sc casc !;>i oameni şi fînaţe". N. Iorga, ln„cîncl au fost potopul cel m<'lre să se ştie şi să se
pomenească ~i să Jugă cine a 1n'ai a junge pritl tate ţări (prin alte ţări?)". Idem,
::>tudii şi documente, XVII, p. 209.
48
Vezi culegx,"l·ea de studii En.7.ighc.enment and Romanian Society, edited by
Pompiliu Teodor, Cluj-Napoca, 1980, Al. Duţu, Sinteză şi originalitate în cultura
română, Bucureşti, 197:2; id<>m, Cultura română în civilizaţia europeană modernă,
Bucureşti, 197'8; Pompiliu Teodor, interferenţe Uuministe europen·e, Cluj-Napoca,
1 98~.

p.

235~24.6.

•0

Robert Mandrou, Introduct'ion a la France moderne. Essai de vsychologie
hislorique, 1550-1640, Paris, 196·1, p. 335-33'6.

https://biblioteca-digitala.ro

264

18

ves ti1·i şi apariţii extraordinare natura rămîne încă o carte de citit şi de
descifrat ce anunţă oamenilor viitorul şi destinul. Elementele naturii dezlănţuite depăşesc puterile de control şi de stăpinirc a omului datorită mijloacelor fragile de care dispune şi rămîne încă copleşit de acestea. Natura
înconjurătoare este o lume ostilă şi misterioasă ce rămîne încă o creaţie
divină, creaţia lui Dumnezeu. Abia noua sensibilitate a secolului următor
o va percepe într-o manieră profund diferită.

,
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vestiri şi apariţii extraordinare natura răminc încă o carte de citit şi de
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DOUA SCRISORI INEDITE ALE LUI
IOSIF VULCAN
VIOREL CIUBOTA -

IOANA RUSU

Personalitate multilaterală, mare animator al culturii româneşti din
Transilvania, cel pe care Octavian Goga îl aprecia ca fiind „cea mai r eprezentativă figură culturală din jumătate a a doua a veacului trecut la
noi" (Transilvania n.n.)', Iosif Vulcan a întreţinut strînse relaţii cu meleagurile sătmărene. Aceste relaţii s-au concretizat atît prin 1rnmărul mare
de articole referitoare la Satu Mare, publicate în revista „Familia", principalul periodic :editat de Iosif Vulcan, cit şi prin numărul destul de însemnat de colaboratori originari de pe meleagurile sătmărene. Printre
colaboratorii sătmăreni de frllnte ai „Familiei" îi putem cita pe Petru
Bran, Ioane Marcu, George Marchiş, Vasile Pop, Ioan Buşiţa ş.a. 2 •
Prima scrisoare pe care o publicăm este adresată de Iosif Vulcan în
anul 1866 lui Toma Şerban din Carei, prin care îi cere să-l ajute în răs
pîndirea unor publicaţii editate de el în mijlocul sătmărenilor. Că acest
apel a lui Iosif Vulcan nu a rămas fără răspuns, dovadă este numărul
destul de mare de abonaţi sătmăreni la revista „Familia", în primii ani
de apariţie: George Marchiş din Homorod, Magdalena Catoca din Borleşti ,
Ioan Dărăbant din Vetiş, Nina Napoianu din Bixad, Terezia Ferenţiu din
Satu Mare, Teodor Pop din Portiţa, Lucreţia Iuhas din Supuru de Jos,
Elisabeta Szabo din 'I'.iream, Ladislau Pop din Satu Mare şi alţii3 . Toma
Şerban s-a bucurat de multă preţuţre din partea lui Iosif Vulcan, care în
anul 1879 inserează în paginile ,,Familiei" un articol intitulat „Un jubileu
în Sătmar", în care este relatată sărbătorirea lui Şerban de către intelectualitatea sătmăreană5.
încă din primii ani ai activităţii sale în.fluenţa lui Iosif Vulcan în
Satu Mare a fost deosebit de mare după cum reiese şi dintr-un doc~ment
.din 5 septembrie ~870 cDre relatează că la Conferinţa ţinută la Carei a
reprezentanţilor· celor '72 de parohii sătmărene în scopul alegerii unui
Octavian Goga, Precursori, Bucure.şti, 1930, p. 24-25.
Vezi pe larg Nae Antonescu, Revista „Familia" şi părţile sătmătene (1).
(1865- 1884) în „Satu Mare, Studii şi comunicări", III, 1'975, p. 111-120.
3 CI. N. Antonescu, op. cit., p. 1'16.
4
Cf. G. Em. Marica, Studii d-e i~toria şi sociologia culturii române ard~lene din
se'colttl al XIX-Zea, vol. I, Cluj-Napoca, 1977, p. 86.
5
„Fan1ilia", anul XV, 1879, nr. 60, p. 430.
1

2
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delegat mirean, Iosif Vulcan a obţinut numărul cel mai mare :de voturi, 7326•
Cea de a doua scrisoare este adresată de Iosif Vulcan lui George
Marchiş în 22 iulie 1881 şi se referă la probleme legate de adunarea generală a „Societăţii pentru crearea unui fond de teatru românE!Sc" ce
urma să se ţină la Baia Marc în zilele de 7-8 august 1881. După cum se
ştie „Societatea pentru crearea unui fond de teatru român", întemeiată
în anul l 870 a avut strinse legături cu meleagurile sătmărene. Pritna aci unare generală, după şedinţa de constituire din anul 1870 ţinută la Deva,
a avut loc la Satu Mare în ziJele de J-2 mai l 872, constituind prima marc
adunare românească ţinută în acest oraş, adunare ce s-a bucurat de o
numeroasă pa1ticipare şi un mare entuziasm 7 •
După cum reiese din scrisoarea lui Iosif Vulcan, George Marchiş ceruse în numele intelectualităţii sătmărene, aminarea adunării generale
programată pentru zilele de 7-8 august 1881 Ja Baia Mare pentru zilele
de 10-11 august. Această amînare era cerută deoarece intelectualitatea
românească sătmăreană trebuia să se întîlnească în prjmele zile ale lunii
august pentru a vota statutele Reuniunii învăţătorilor români şălmăreni 8 •
Constituirea „Reuniunii învăţătorilor români sătmăreni", s-a hotărît intr-o adunare convocată la Satu Mare în data de 9 lunie 1881 pentrtu a
asculta raportul făcut de Ioane Marcu în pumele delegaţilor sătmăreni la
conferinţa Partidului Naţional Român ţinută la Sibiu in luna mai 1881:
„Cu însufleţire şi în unanimitate a aderat conferinţa la condusele acolo

aduse; partida

naţională română (sătmăreană

n.n.)

primeşte într~u

toate

punctele programei naţionak, ereale la Sibiu9 • S-a propus apoi înfiinţarea
unei Reuniuni învăţătoreşt i, propunere primită cu însufleţire creindu-se
si o comisie însărcinată cu redactarea statutelor reuniunii. Djn comisie
făceau parte printre alţii: Ioane Maecu, George Marchiş, Dr. Vasile Lucaciu, Ştefan Bilţiu, Iosif-Silviu Sălăgeanu, Gavril Lazăr dt~ Purcăreşti,
George Pteancu şi alţii1o.
La sugestia lui Iosif Vulcan şi Ştefan I3ilţiu u principalul o r·ganizator
al adunării de la Baia Mare, adunarea pentru constituirea „Reuniunii învăţătorilor români sătmăreni" a fost convocată tot la Baia Mare, în dimineaţa zilei de 7 august. Se păstrează şi un „Apel către cultivatorii poporului român" întocmit ele Gavril Lazăr de Purcăreţi, în can~ acesta
l\.1uzeul judeţean Satu Marc, inv. nr. 20.225 f. 2.
Cf. Ştefan Mărcuş, Thalia română, Contt'ibuţii la istoricul teatrului românesc din Arclec1L, Banat şi părţile Ungurerie, 'T imi şoara, 1945, p. 289- 290. Despre
adunarea de la Satu :Mare vezi pe 'larg N. Antonescu op. cit., p. U2-115.
6
7

8

George Ptcancu, XXV ani clin

diaconatului

viaţa

Reunit.mei

învăţăto1·ilor

gr. cat. ai arhi-

piirţilor sătmărene, Şimleu .

.J..907, p. 4-5.
9 „Gazeta Transilvaniei", anul XLIV, nr. 6:J din 4/14 iunie 1-831.
10 Ibidem.

11 St:risoarea lui Ştefan Bilţiu datează din 2.1 iulie J.S81 şi este adresată lui
George Marchiş. ln ea sint înfăţii:mte motivele pentru care nu se poate am.îna adunarea programată pentru zilele de 'i'-<8 august de la Baia Mare. Cf. Muzeul judeţean Satu Mare, inv. nr. 20.143, 2 f.
·
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lansa o chemare înflăcărată către intelectualii români sătmăl'C'ni ele a se
aduna în număr mare la Baia lVlare pentru „ţinerea consultărilor în trebi

cultural-naţionale" 12 .

Ca urmare a celor două intervenţii, ale lui Iosif Vuknn şi Ştefan
august l 881 s-a ţinut la Carei o conferinţă care a hotărît convocarea adunării de constituire a „R<'uniunii învăţătorilor sătmăreni" în
ciuta de 8 august, dimineaţa, la Baia Marcia.
Adunarea ele la Baia Mare a fost „impozantă şi însemnată din toate
punctele de vedere ... " 11 Vkcnţiu Babeş şi Iosif Vulcan au sosit în Baia
;,\lare încă în scara zilei de 6 august fiind „însoţiţl dC' numeroşi intelectuali sătmărC'ni ... " ':;·
!n dimineaţa zilei de B nugust intelectualii sătmăeeni s-au adunat într-o şedinţă ad-hoc, car'e u votat statutcl0 reuniunii învăţătorilor români
sătmăreni, sta tute trimise apoi spre aprobarea guvernului, de unde au
_
sosit după multă întirzie1·e abia la 7 decembrie l 882 10•
Credem că prin publicarea celor două scrisori ale lui Iosif Vuican,
vom contl'ibui Ja elucidarea unor aspecte mai puţin cunoscute ale vieţii
<'Ulturale românefjti de pe meleagurile să tmărene.
Dilţiu la 1

ANEXE
1866 ianuarie 2, Pesta. Scl'isoarea lui Iosif Vulcan către Toma Şe1·ban 17,
arhidiacon al părţilor sătmărene, în legătură cu răspînclirea unor publicaţii editate de el în mijlocul sătmărenilor.
Reverendisime Domnule!
Ca la un zelos

părtinitor

al literatw·ei române. mi-eu libertatea

a-Ţ i

trimite

z<'Ce călindare umoristice18 1li zece „Columbew 19, cu aceea rogare, ca împărţindu-le

stl

binevoieşti

a-mi trimite

preţ.iul

lor.

I.oe. cit., Apel către cultlvatorii poporului român, inv. nr. 20.H.5 f. l .
ia Loc. cit„ in·v. nr. 20.14<i, f. 2 v.
14 „Gazeta Trcmsilvanioei", nr. 87 din 1/ 13 august li!81.
15 lbiclem.
10 G. Pteancu, op. cit„ p . 5.
17
Toma Şerban (1806-1881) s-a remarcat alături de PC'tru Bran, Joane Marcu~
Gcroge Marchiş, in lupta pentru progresul cultural al românilor sătmăreni, în a
12

doua

Jumătate

a secolului al

XIX-I~.

„CalendaruL mnor·istului'' pe anul 1&65 a1 apărut în două ediţii epuizate într-un timp foarte scurt. Cf. Iosif Vulcan, Publicistica, Timişoara, J883, p. 25.
19
Este vorba de traducerea in româneşte a lui Iosif Vulcan după romanul
lui Al. Dumas, La ColombP, apărută la Budapesta in anul 1865. cf. Andrei Radu,
Cult ura franceză la românit din Transilvania pînă la unire, Cluj-Napoca, 1982,
p. 134 şi losil Vulcan, Publicistica ... , p. 89.
JS
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Totodată

mai îndrăznesc a Te ruga să binevoieşti a cîştiga cîţiva prenumepentru foile mele. Cu exemplare complete mai pot încă servi „Familia" coastă
pe 112 an pa tru .fl. Iar „Umorlslul" 20 3 fl.
Cu tot respectul al Rds Tale.
ranţi

Stimatoriu Iosif Vulcan

II.
1881 iulie 22, Oradea. Scrisoarea lui Iosif Vulcan clHrc George Mnrchiş21 dln Carei
in care ii răspunde Că ad unarea gC'nerală a Societăţii pentru crearea unui .fond de
teatru român, programată pentru zilele de 7-8 c:lUgust Hl81 la Baia Marc, nu poate
fi amînată.

Iubite frate,
Indată

cc .am primit scr isoa1·ea ta, îndată am scris la Baia Marc propunînd
ca adun.arca pentru teatru să se s trămute pe zilele indicate de tine, adL'Ca pe 10 şi
11 august ; însă de acolo mi s-a rllspuns, că nu se poate că ei ţin ln tcrminul de 7
şi 8 august, invitările pentru concert-bal s-au şi fflcut, prin urmare nu se mai poate
strămuta!

Vezi dară, că ceea ce cloreşcl nu atîrnă dela min<'.
Observ insă, că ziua de duminecă nu v-a forma marc pedecă pentru ca preoţii
să poată vini. Din depărtare mare tot nu -vor vini ori pe ce zi am pune adunarea,
wr din giur vor putea vini pe la 11 ore, pe cind se va deschide adunarea.
Cei interesaţi vor vini şi pc duminică din depărtare sau din aproplerc, cei ce
nu se interesează, nu vor vini pe orice zi am fi p us acea întru nire.
Aşa claru convocă şi lu C<>nfcrlnţia despre care vorbeşti. Ar Ii mal b ine să o
convoci pc 7 (IUl'fust clupă miază zi. Dar ncsmlntit, căci astfel claro'.'1 vor vini şi
ci-aceia, care pentru teatru ,n-ar Ii mers.
Fi-va permis să te fac atent, că abonamentul tău la Familia e espirat?
Te salut

frăţeşte,

Iosif Vulcan

.. ~o „Umoristul „R;ev~stă sa lirlcă. edi.~ată de . G. Ardeleanu şi Iosif Vulcan între
anu 1863-1866. Cf. Dicţionm·ui Lîte1·aturii române de La origini pînă La 1900 J3ucu~
reşti, 1979, p. 870-871.
'
21
• • Geor_ge !"far?hi~ (1836-1884}, frurttaş a l mlşcilrii naţionale şt culturale a
romamlor sat:rnareru dm .a doua Jumătate a ·sec. al XIX-lea. Colaborator la perio~
dicele româneşti transilvănene ale vremii: „Fouie pentru minte, inimă şi literatură", „Familia", ,,Aurora română", „Muza română". Cf. DicţwnaruL literaturii române de la origini pînă la 1900, Bucureşti, Editw·a Academiei, JB79, p. 552.
nr.
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IMBOGAŢIREA

BIBLIOGRAFIEI

ROMANEŞTI VECHI

(Sugestii exemplificate)
IOAN

1.1. Bibliografia

românească

CHINDRIŞ

veche, lucrare de mari

proporţii scoasă

în patru volume de tot atît de mari bibliologi1 între 1903-1944, a avut

şi are încă soarta unui idol devorat de adoratori. Această
tată carte din cultura noastră a fost, este, în acelaşi timp
versată, mai amendată. Şirul nesfîrşit al completărilor cu

cea mai consulcea mai controtitlul invariabil:
Contribuţii la Bibliografia rornânească veche, întrec, poate, ca volum, cele
patru masive tomuri ale lucrării de referinţă, putînd duce la o impresie
de moment că însăşi raţiunea de a fi acesta este sub semnul întrebării. Această impresie capătă maximum de acuitate în momenful în care
cercetătorul se află în situaţia de a compara la modul concret calitatea
descrierii unei cărţi în B .R.V., cu aceea a celui mai modest autor de „contribuţii" . ulterioar e. Balanţa înclină categoric în favoarea celui din urmă.
Faţă de vechea lucrare, noile sau puţin noile descrieri dar, oricum, ulterfoare! - sînt incomparabil mai bogate, mai de amănunt, mai „sinoptice''", în pofida opulentei ilustraţii din B.R.V., pe care noii autori n-au putut nici măcar spera să o egaleze. Completarea Bibliografiei româneşti
vechi a devenit pe parcurs o adevărată specializare, cu metoda, mecanis-.
mele şi subtilităţile ei, creînd în ultimă instanţă chiar destine istoricoliterare distincte. Cazul cel mai cunoscut este al Danielei Poenaru, a cărei
iconoclastie s-a materializat în nenumărate „contribuţii", încununate cu
o carte întreagă pe care o destinează insolitei preocupări1. „Contrtibuţionişti<'
redutabili s-au dovedit şi Dan Simionescu2 , Iosif
1

Cîteva

tipăritttrii necunoscute,
Cărţi vechi româneşţi

în MitropoUa Olteniei, I{(, 1957·,
din Biblioteca Patriarhiei Române, în
Glasul bisericii, XVII, 1958, nr. 6-7, pp. 560-564; lndreptări la Bibliografi.a românească veche, în Biserii;a ortodoxă română, LXXVII, 195!), nr. 11- 12; Compk:
tări şi îndr.eptări la Bibliografia românească veche, în Jbid, LXXVIll, 1960, ·nr. 5u, pp. 54.5-6159; Contribuţii la Bforiografia românească veche, în Ibid, LXXIX, 1961,
nr. 9- 10, pp. 921--039; Contribuţii la Bibliografia românească veche, tn Glasul
oiseridi, XXI, 1962, nr. 3-4, pp. 372-402; Contribuţii la Bibiiogrnfia românească
'Veche, Tirgov1şte, 11973; Contribuţii la Bibliografia romanească vech,.e în perioada
1944-1972, în vol. col. Tîrgovişte, cetate a culturii româneşti, Tîrgovişte, 1974,
pp . .61-<57 (a se urmări sub numele: Daniela Bărbulescu, Daniela Bratu şi Daniela
Vezi:

nr. 9--10, pp. S00-671;

Poenaru).
2 Un calendar de ia
Buda necunoscut; în Arhlva românească, IV,, 1940,
pp. 355- 356; Contribuţii. La Bibliografia romanească veche, în Studii .5i cercetări
de bibliologic, I, 1955, pp. 246-256.

https://biblioteca-digitala.ro

270

2

Naghiu:i, Mircea Tomescu\ D. Şandru\ C. Lacea 6, Virgil Cândea7 şi mulţi
alţii, în vreme ce, pe alt plan, r epe1tol'iul de acte oficiale tipărite în
Transilvania între 1701- 1847, lucrat de Aurel Răduţiu şi Ladislau Gy<>mant8 vine să reglemen teze ma!'>iv şi definitiv soarta unui compartiment
şovăielnic al B.R.V.: foile volante. Mai apoi, soarta Bibliografiei româneşti vechi a fost obiectul a numeroase sesiuni i?i reuniuni ştiin ţiJice, dintre care cea mai ele răsunet a fost aceea de la Tîrgoviştc, clin 21-23 decembrie 19729 • Nu puţine luări de cuvint au avut, cu aceste pl'ilejud,
tendi nţe concluzive ş i normative, din care s-a putut desprinde ideea eă
monumental a c:.arte a lui Ioan rnanu, Nerva Hodoş şi Dun SimionescLt
este un moment ştiinţific depăşit. Din ('Xigcnţă în exigenţă şi ele Ja autor
la autor, ceea ce numim descriere de cart.e a evoluat, într-adevăr, atît de
mult faţă de copierea ch irilică n titlului, indicarea formatului, a număru
lui de pagini ş i a depozitului, la care se reduc L'C le mai multe poziţii din
B.R.V., încît greu se poate crede că este vorba ele unul şi acelaşi lucru.
Pină la w·mă, s-a acred itat o concluzie care circu lă intens! - : că întreaga operă trebuie refăcută, pe baza noilor criterii şi acum ulări de informaţie, mai conccet, că trebuie să se lucreze o nouă bibliografie a cărţii
româneşti vechi.
1.2. Dar B ibliografia româ nească veche sugerează exemplul acelui
uriaş pe~te al lui Santiago din nuvela lui Hemmingway, Bătrinul şi marea,
care, sfîşiat cu frenezie de rechini cale de mii de kilometri pînă la ţărm,
rămîne, totuşi, mai marc decît îl?i puteau imagina pescarii acelui colţ de
lume. Rezultat al unei mentalităţi culturale şi '11 unor condiţii care nu se
vor puteta egul:l, probubi.1, nici odată, B.R.V., întruneşte con diţiile produsului unic, că!'u ia demoJiţiunilc vremii nu-i pol altera calitatea de fair
într-un peisaj de cercetare plin de riscuri şi pericole. Dealtminteri, toţi
autorii serioşi de contribuţii ulterioare î5i recunosc şi proclamă filiaţia
din marea carte, care rămîne r0perul comun şi termenul de referinţă al
tuturor. Şi acest lucru nu din simplă complez anţă. Contri buţi il e, luate în
parte, sînt fă rîm e infime pe lingă monumentul literat· ş i grafic pe care
îl constituie vechea bibliografie. Luate împreu nă, pur mecanic, nu depă3 Cuntribuţil

la Bibliografia

românească

veche, în Revista

istori~ă română ,

>..'V, 19-15, !ase. IV, pp. 500-503.

4 Precizifri şi adăugiri la Bibliografia românească veche, în Studii şi cercetă ri
de bibliologie, I, H\55, pp. 256-261; Calendarele româneşti, 1733-1830, Bucureşti,
1957.
5 lnclreptărl lei Bibliografia românească
veche, în Revista istoricii româna,
19-17, voi. XVJI, rase. I-Tl. pp. 138~J 56.
~ Contribuţil la Bibliografia românească veche, în Dacoromania, IIT. 19221923, pp. 79Y-801.
7 Completă1·i la BibUograf'ia românească veche, în St ud i i şi cercetări de bibUologie, I. 1955, pp. !!61-262.
8 fl~pertoriut ncteior oficiale privind Transilvania tipărite hi limba română
1701-1847, Bucurt'$ti, 1ies11.
9 Luc rări le s-au publicat într-un volum masiv intitulat : ']'i1·govişte, cetate a

culturii

româneşti. Lucrările Sesiunii ştiinţi/'ice
şi ce1·cetări de bibliologie, Tirgovişte,

tea I. Studii

din 21-23 decembrie 1972. Par-

1974.
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şese înţelesul unui maldăr de hîrtie tipărită, pe care tJici un resort n-o investeşte cu unitate şi coerenţă. Senzaţionale sau puerlle, inedite sau pur şi
simplu erori ele slăbiciune la prima impresie, toate contribuţiile ulterioare,
în parte şi ansamblu, îşi au raţiunea suficientă nuniai raportate la lucrarea-mamă. Căci

este prîma şi unica viziune închegată, în flux istoric;
asupra celui mai preţios eşantion din cartea românească tipărită. Pînă
la ea, demersul cronologic şi aspectul cantitativ al cărţii româneşti vechi
erau noţiuni nedare, şi acestea doar la îndemina cîtorva iniţiaţi. Sub
acest aspect, compJetările survenite sînt va loroase doar în calitatea lor
de pîrîiaşe care îşi au confluenţa între file le marelui repertoriu naţional,
realizat pe parcursul a cîteva decenii. Mai rămîne de meditat asupra comparaţiei calitative care se insinuează în această ordine de idei. Lucrare de
cursă lungă, B.R.V., s-a configmat în sens dinamic, prin ameliorări progresive în cadrele unei metodologii constante. Se a bsfrage din discuţie
aspectul de antologie istorico-literară al întreprinderii, aici întresînd doar
atitudinea analitică faţă de unităţile bibliografiate. În acest sens, volumele
III şi IV se detaşează printr-o descriere mai amănunţită a cărţilor, prin
inse:--arca unui mare număr de referinţe> bibliografice, ca şi printr-o vigilentă depistar0 a depozite-lor, în măsura în care se puteau identifica ele
Ja acea dată. Contribuţiile ulterioare dezvoltă în logica progresuJui ştiin
ţific aceste tendinţe, fără a ieşi din aria metodologică a vechii lucrări. În
principiu, tot ce s-a adăugat corespunde structurii analitice consacr'ate de
B.R. V., în cîteva liniamente simple şi clare: redarea cît mai exactă a titlului, a'naliza tehnico-sinoptică a cărţii, eventuala rezumare a conţinutului,
referirile bibliografice şi indicarea depozitului. Cele mai atrăgătoare „contribuţii", şi cele mai recente, nu ies cu nimic din oceastă modestă schemă,
dar care, aplicată de la carte la carte, a dus în final la cef'a ce este marea
bibliografie a cărţii rnmâneşti vechi.
1.3. Dimpotrivă, abaterile de la acest drum consacrat sînt mai degrabă slăbiciuni decît calităţi. Acesta este, ce] puţin, cazul celei mai vizlbile „ revoluţii": renunţarea Ja a reda cu chirilice titlul cărţilor care au
apărut în această ortografie. În toate cazurile de acest fel se exclude iniţiativa autorului contribuţiei, şi se incriminează pur şi simplu pierderea
îndemînării tipografice de a lucra cu literă chirilică. Este, fără îndoială,
o mare stavilă pentru cercetător şi o pierdere pentru cultură, mai ales
în eventualitatea unei accentuări viitoare a fenomenului. Cazul Danielei
Poenaru care a editat un întreg volum de contr.ibuţii. 10 cu titlurile chirilice caJigrafiate de mînă, căci tipografia n-a avut literă chiriJică, ar trebui să constituie un semnal de alarmă. Căci scrierea cu alfabet chirilic,
prin fonetismul ei aproape perfect, este indbpensabilă pentru reconstituirea fazelor evolutive ale Jimbii rnmâne, pe care le redă cu o uimitoare fidelitate. Or, după cum se ştie, sîntem departe de a avea bune ediţii critice,
fie măca r din operele de vîrf ale vechii noastre literaturi. Mai apoi, nu
lO Contribu:ţii

la Bibliografia nnnâneaseă "t>eehc, Tît'goviştc, 1973.
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puţin lipsite de inspiraţie sînt acele imbolduri contributive, care exploatează punctele slabe, erorile Bibliografiei româneşti vechi. De pildă,
în volumul IV al lucrării, dintr-un zel de ultim moment, Dan Simonescu

mai

a deplasat în rîndul cărţii româneşti vechi toate foile volante cunoscute la
acea dată. Gestul contravenea scopului şi metodei proprii, căci se alăturau
cărţilor cu adevărat româneşti, izvorîtc din resorturi culturale conştienti
zate şi intenţionalizate, un număr mare de ucazuri, hatişerifuri, sau „or~
donanţli" ale uneia sau alteia dintre puterile imperiale vecine, tipăritw·i
cu spiritul stl'ăin frnomenului cultural naţional. Cu toate avertismentele
mai vechi ale lui Al. T. Dumitrescu11 şi Andrei Veress 12, care au detaşat
foile volante ca domeniu aparte, ultimul volum al Bibliografiei a comis
greşeala acestei aglomerări fără rost. De aici a urmat, apoi, un şir lung
de semnalări de foi volante, sub titlul de contribuţii la cartea românească
veche. Enumerarea lor nu mai este ne cesară, căci , odată cu editarea excelentului repertoriu al actelor oficiale româneşti privind Transilvania,
tipărite între 1701-1847, Aurel Răduţiu şi Ladislau Gyemânt1 3 au definit
teoretic şi bibliografic familia follor volante, evidenţiind clar deosebirea
faţă de cartea veche l'omânească. Puţinele unităţi bibliografice de competenţă egală a ambelor domenii, nu fac decît să întărească definiţia. Iată
de ce, repertoriul pomenit se poate considera ca o cm·ectare definitivă a
acC"stei confuzii de noţiuni, acreditată de B.R.V. Mai puţine şanse dC' îndreptare se întrevăd, cel puţin deocamdată, pentrtu o altă eroare, nu doar
mai tenace, dar şi mai mult periculoasă decît cea precedentă. Este vorba
de includerea în B.R.V. a unui mare număr d~ cărţi greceşti, care nu au
nici o legătură eu literatura noastră. Patima racolării tipăriturilor greceşti
trebuie să fi fost enormă la vechii autori pomeniţi, căci aceste cărţi se
bucură de descrieri şi excerptări cum puţine dintre cele româneşti le au.
Discernămîntul a suferit aici o gravă oclusiunc. Dacă Adunarea de poezii
encomiastice, tipărită în greceşte la Leipzig în 1777, mai poate fi tolerată,
prin prezenţa între autori a unui Nicolae Vilara, ai cărui descendenţi vor
deveni români, alte multe cărţi nu oferă nici măcar această firavă clauză.
Titluri ca: Manual despre purcederea Sjintului Duh, a lui Hristofor Embrocomitu (Bucureşti, 1728), Mreaja apostolică a lui N. Mauroedis (Bucureşti, 1756), [nvăţătu'ră creşt·inească, în gt'eccştc şi turceşte (Bucureşti,
1768), Tnsemnări fizice, a lui Iosif Misiodax (Bucureşti, 1784), Noul Erotoctit al lui DionisiC' Fotino (Viena, 1818) şi foarte multe altele, sînt tot
atîtea cărţi grece~ti, prezente cu siguranţă, în bibJiografiile literare ale
grecilor. Elementul comun: acela că au fost tipărite în Principatele Române, nu le conferă nicidecum calitatea de cărţi româneşti. Căci, să nu
uităm, cel puţin jumătate din cărţile vechi rnmâneşti din Transilvania
s-au tipărit la Vkna şi Buda, răminîncl, toluşi cărţi româneşti. Iar atunci
Foi volante dtn colecţiunea Academici Române 1642-1866, Bucure.şti, 1911.
Orîndulc/.i romdneŞt·i tipărite iii Ardeal (1744-1848), în Revista arhivelor,
II, 1·926, nr. 3.
ia V. nota 8.
11

12
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cînd autori ca Petrik Geza le numără cu nonşalanţă în rîndul cărţilor unpe baza localităţii tipografiei - ceva mai mult, sînt bibliografiatc
ca ungare chiar şi cărţile româneşti tipărite la Blaj, Braşov, Cluj, Oradea,
Sibiu sau chiar ... laşi !14 - , lucrul ni se pare hilar şi reprobabil. Bibliografia maghiară nouă a preluat ca bună metoda lui Petrik.
1.4. Quod unj justum, alteri aegum. Oare să fie valabil acest proverb
şi în domeniul bibliografiei? Exemplul Bibliografiei româneşti vechi, cu
numeroşii autori greci, dimpreună cu o reluare în atenţie a felului cum
s-a procedat la catalogarea cărţii ungare, a ispitit în vremea din urmă
la redefinirea termenului însuşi de „carte românească veche". Noua definiţie, schiţată deocamdiltă pe la diferite reuniuni .ştiinţifice de provincie,
ar fi: totalitatP.a cărţilor tipărite pe t eritoriul României, de la începuturi
pînă la 1830. Tentativa este vulnerabilă din nenumărate unghiuri, dar mRi
cu seamă din acela care poate apropia noul punct de vedere, de cel al Jui
Petlik şi al emulilor săi. Respectiv, inserarea în rîndul cărţilor româneşti
vechi a tuturor tipăriturilor maghiare şi săse!;)ti ieşite în Transilvania pînă
la 1830. Dacă ideea ar fi răm as doar în stadiul de pium desiderium al unor
bibliologi rău orientaţi, ea n-ar merita, fireşte, atenţia unei consemnări.
Dar există de pe acum şi o întrupare tipografică a ei, în paginile catalogului de carte românească veche, scos la Braşov în 1980 1 &. Publicaţia oferă
prilejul unei analize in sittL a efectelor metodei care se propune: aceea de
cuprindere geografică. Ea bibliografiază 262 ele unităţi ele carte, existente
în diferite depozite din Braşov. Din acest lrnmăr, doar 56 sînt tipice bibliografiei româneşti, după canoanele consfinţite pînă acum de minţi grGu
eludabile, ca Vasile Pop, Timotei Cipariu, B. P. Haşdeu, Gaster, Bianu,
Dan Simonescu. Celelalte? Oare s-au descoperit la Braşov 208 titluri de
carte românească veche, pe care românii încă nu le cunosc? Nu, ci s-a
aplicat în mod mecanic principiul amintit, geografic, după similitudinea
procedeului istor ico-geografic al bibliografilor ungari. Rezultă etichetarea
ca româneşti a 208 cărţi care aparţin în mod evident culturilor maghiară
şi săsească din Transilvania: cărţi în limbile maghiară şi sasă, de autori
maghiari şi saşi, despre maghiari şi saşi şi, mai cu seamă, în spirit maghiar
şi săsesc. Fiindcă ce altceva este cultura, dacă nu ansamblul acelor formae mentis pe care le îmbracă spirituaJitatea unui popor, al unei naţiuni,
naţionalităţi"? Exemplele sînt, unele, atît de izbitoare, încît orice comentarii devin de prisos. Autori maghiari: Antonius Bonfinius, Dar6czi Gergely, Geleji Katona Istvan, Heltai Gaspar, Huszti t\.ndnis, Koleseri Samuel, Lazăr Janos, Papai Pariz Ferenc, Szent-Pali Nagy Ferencz, Verboczi
Istvan. Cărţi maghiare: Approbatae Constitutiones Regni 'l'ransylvaniae ... , Cluj, 1696, Catechesis. Az az Kereszteny Vallăsra val6 tanitas,
Cluj, 1698, Decretuni Tripartituni, Cluj, 1698, VerbOczi Istvan Torveny
Kănyvenek Oompencliuma, Cluj, 1701 ş.a. Autori saşi: Johann Heinrich
g1:1reşti,

14
Magylirorszâg bibiiographiâjCL [Bibliografia Ungariei], I-IV, Budapesta, 188-6,
1890-:1892; continuare cu vol. V, Budapestn, l9711.
10
Tipărittfri româneşti 1539-1750 e.rist.ente la Bra.~ov. Catc1log, Braşov, 1980.
18 - studii şi comunicări, vrr-vm.
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Alsted, Franrisc Fasching, Vi:llentin FranC'k von Franckenste in, Johann
Honterus, Johann Schulerus, VaJentin Wag1wr. Cărţi săseşti: t.oate tipări
turile lui IIonterus (între C'arc: Compendi'Um ittris civilis i n 1isum civ'itatum. ac seclium. Saxonicarum in Trcinsylvania collectum, Braşov, 1544),
Kirchenordnung aller Deutschen in Siebenbiirgen, Braşov, 1547, cu Yarianta ci latină: Reform.a tio ecclesiarim Sa.xonicarum in ':l'ransylvania,
SiebenbUrgischer Wiirg-Engel, Sibiu, 1670, Der Sachsen in Siebenbiirgen,
Sibiu, 1684 ş.a. În totalitatea lor, cărţile stră ine strivesc pur şi simpJu.
cantitativ, număl'ul de că r ·\i româneşti. Ş i , doar, bibliografia braşoveană
se opreşte la :mul 1750. Spre anu] 1800, ş i mai a les după, producţia de
carte maghi a r ·ă şi gel'mană din Transilvania a intrat într-un sist0m modern, similar celui care ~e prad i că astăzi. Cărţile din această perioadă n u
sînt nici „vc-cbi", nici „rare'1 • Bibliografia ungară veche SC' opreşte la 1711.
tn acelaşi timp, tipografiile l'Omâneşti, ca şi tipăritura că rţil or, rămîn tributare unui ritm manufacturier, datorită condiţiilor i&toricC' îndeobşte
cunoscute, pînă după 1820. Raportate la statutul de naţiune> iobăgească a
românilor clin Transilvania, de entitate n ega tă oficial, prin legile şi constituţia ţă t'li , cărţile român eşti apărute aici sînt ad evărate miracole, explicabile in egală măsură prin tenaci tatea ş i spirilul de sacrificiu al arhie r·eilor greco-catolici, ca şi prin politica indir ectă de sprjinire clin partea Cul'ţii de la Viena, peste capul Stăl'ilor şi Ordinilor din Principat. Dar, în
comparaţie cu n umărul cărţil or scoase de bC'neficiarii constituţi ei tripartite, maghiarii şi saşii, C'1C' sînt infime ca număr. Un catalog ipotetic, cuprinzînd că rţile vechi „româneşti" după acest prfocipiu geogl'al'ic, pînă
la 1830, a t· prezenta - J'ăr·ă exagerare! - tabloul unui repertoriu în care
o carte cu adevărat român ească ar· surveni ln 100 de cărţi străin e . Ar fi ,
practic, un catalog 'de carte st1•ăină. Or, cele mai elementar<' reguli de
utilitate şi normalitate ştiinţi fică trebuie să descurajeze o astrel de întrepl'indel'c nvcnturistă. Cărţii<', ca destin ind ividual, se împlinesc într-un
spaţiu-cadru C'are este cultura unui popor, şi care este un fC'nomen strict
original, in•petubil în timp !'ii spaţi u. Hibridări neinspirate, d0 genul catalogului de la Draşov, pot suscita comparaţii cantitative P<' cît de goale
ca sens, pe atît de nocive• ca J a tenţă de exploatare. CJasic accident dnd
imitarea se răzbună pc imi tator .
2.1. Tendinţe ca cca ana li zată mai sus sînt cu atît mai inutile, cu cît
Bibliografia românească v<>che rămîn<', şi probabil \'a rămînc încă multă
vreme pcrf ecli bilă şi în aspectul ci cantitativ, în măsura în care acest
lucru poate constitui un deziderat ştiinţific-. De altmintel'i, cunoaşterea cit
mai multor că r·ţi din acest preţios eşantion nu poate fi indHe rcntă pentru
cercetători, căci fiecare nouă revelaţie ne apropie de tabloul genuin al
vechii noas tre Jiteraturi. Ne apl'Opie doa r, căci o recuperare integrală a
tipăriturilor· de pînă la 1830 c-ste de neconcC'put, la noi, ca ş i în oricare
cultmă. Dar aceas tă îmbogăţire poate fi salutară sau primejdioasă, în mă
sura în care se păstrează sau nu ca reper cul tura naţională, privită în calitatea ei de act unitar, con~lic-nt şi finalizator. Autorii marii bibliografii
româneşti rc-spectă acest gh idaj, cu excepţia tipăritutilor greceşti, care
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n-au cc că u ta înfr-o ev icl cniă p ul'tînd a<'est titlu. În ceea ce p ri VC!?te cartea tipărită în Transilvania, ci au cultivat, dimpotrivă. o excesivă, dar salutară prudenţă, încît nici măc:ar o carte ca Orocliada de la Oradea din
1804, la care Gheorghe Şincai este coautor cu drepturi morale egale, nu
i-a tentat suficient ca să o includă. Pe făgaşul aceste>i vigilenţe oneste,
opera lor se poate îm bogăţi can titativ cu atît mai mult cu cit bibliotecile
noastre sînt arhipline de cărţi necunoscute ele B.R.V., necunoscute sau
ignorate de bibliologii ulteriori, deci inedite. Cond i ţia reuşi tei este să se
păstreze principiile trasate de V<'chii autori. Acestea sînt şi bogate, şi con~ctc ştiinţific, şi deschise îmbunătăţirilor.
2.2. O cal<' fa('ilă o con~tituie identificarea uno1· ediţii necunoscute
din seriile consemnate de B.R.V. Acest e gol uri se repercu tează asupra
cunoaşterii istol'ice a med iului cultural, în care succesiunea cronologică
joacă !'olul seismografului. Umplerea lor este, îndeobşte, cea mai bine
primită dintre reuşitele bibliografilor. Exemple:
I. Silvius TannoU, Poema tion . .. , Cluj, 1768.

P o E M A ·r 1 o N I o E ] o R T u l E T f P R o G R E s s u
I n c I. M i I i t i a e L i m i t a n e a e I V al a c hi c a e I i n I
M . P r i o c i p a t u I T R A N S I L V A N I A E.
C L A U D I O P O L I, I T y p i s A c a d e m i c i s S o c. J e s u,
A n n o M O C C L X V I I 1.

I

Jn-8° (26,5X21 cm.; oglinda textului 16X l2 cm.), de 12 file nenumcrn tatc. Hîrtie filignm cu vărgături la 2,8 cm distanţă una de alta. Pc recto
primei file e foa ia de titlu, acesta cules din mai multe caractere de litere.
Intre titlul propriu zis şi indicarea locului de tipărire c un ornament grafic de compoziţie tipografică. Verso foii de titlu e gol. F. 2r. a1·e sus un
frontispiciu dreptunghiular de 10,5 X 3,3 cm , realizat de asemenea din diferite motive curente în tipă d turile iezuiţilor cluj eni. La sfîrşit, o vig netă
elegantă, din moti ve geomeit'icc, de 2X2 cm. Iniţiala primului cuvînt din
poemă, U, e omată în negru, cu flori stilizate şi un soai·e strălucind deasupra. Fiecare pagină are la mijloc - sus cîte un ornament tipografic.
Titlul de intrare în materie:

SECUNDA LEGIO I Va' la c hica I sub I CAROLO
b a r o n e I E N Z E N B E R G I O.
Urmează cele 309 versuri latineşti ale poemei, semnate la sfîrşit:
„Canebat comes Silvius Tannoli". Este ediţia I (cu alt titlu), îndelung
căutată de cercetători, a scrierii lui Tannoli pe numele adevărut Antonio Cosimeli, ofiţer în Regimentul r omânesc de gran i ţă de la Năsăud - ,

Poemation de Secunda Legione Valachica sub Carolo Barone Enzenbergio,
tipărită

ad ed. II Sibiu, 1768; 111, Oradea, 183orn

şi

a ltele post B.R.v.n.

16

B.R.V., lU (1496), p . 700-70.7; lV, p. :.121.
Arhiva Someşană, 1925, nr. 2, p. 13-19; nr. 3, p. 47-65; 1926, nr. 4, p. 5180; 1939, nr. 2'5, p. 447-4811.
11
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Deţinător: Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, cota
B.R.V. 363/D, inv. 1701/1969 (unicat pînă la această dată) 18 •

II. Vasile

Nemeş,

Catehismul cel Mare, Blaj, 1797.

Ediţia

a II-a.

lNV AŢATU ·RA C R EŞTINEASCA I sau I CATEH I S M U L C EL M A R E I C u î n t r e b ă r i ş i R ă s p u n s u r i.
I Alcătuiti'i' şi întocmit~ ş i acum cu 1 stihuri din
S f lîl n t a S c r i p t u r a a d u s ă î n - I t ă r i t, p e n t r u f o tosul ş i procopsala l Şcolalelor Norm a li ceşt i a
N e a m u I u i I R o m â n e s c.
lN BLAJU [Cu .l'ypariul Săminarului l 1797.

In-8° mic (18 X ll cm), de 3 file nenumerotate +235 [-236] pag., litere corp 8, iar la note corp 6, 27 rînduri la pagină textul. Foaia de titlu
cu mai multe caractere de litere. Pe mijlocul titlului, un ornament grafic
înfăţişîncl un candelabru sti I i7.at, din motive floral-geometrice (imagine
folosită mi;ii ales ca vignetă, în alte publicaţii ale epocii). Verso titlului
e de asemene'-' ornamental: sus un front ispiciu din motive de compoziţie
tipografică. Jos, o vignetă-gravură cu imaginea unui buchet stilizat, simbolizînd un arbore. Intre cele două ornamente e tipărită aprobarea cărţii,
dată în mod excepţional de chiar episcopul Ioan Bob: „Această Învăţătură
Creştinească, sau Catehism mai înainte pentru Şcoalele Normaliccşli Typă
rit, iară acl.\m prin Prolopopul Nostru, şi Directorul Şcoalclor Normaliceşti V A S I LI E NE A ME Ş din nou aşeza L, şi · cu stţhuri din Sf[î]nta
Scriptură adusă întărit, ş i răvidălu.it a să typări s-au dat 'voc. Blaj. Martie 5. 1797. IOANN DOB Vlădica Făgăraşului". La p. 1 un frontispiciu dreptunghiular (7X1,5 cm). cu medalion rotund, retezat bipolar, la
mijloc, în care este înfăţişat Duhul Sfînt în chip de porumbel coborînd
spre pămint, iar de două părţi ornamente din frunze puternic curbate
şi palmate. La foaia l iminară 3 se repetă, ca vignetă, gravura de pe foaia
de titlu. Paginile nu merotate au fiecare la mijloc-sus cîte UT). ornament
grafic de compozlţie tipografică.
Cartea a re următoarele capitole: lndreptare cătră catehism (p. 1- 2);
Despre credinţă (p. 2-58); Despre nădeajde (p. 59-74); Despre dragoste
(p. 75-131); Despre Sfintele Taine (p. 132-189); Despre îndreptarea creş
tinească (p. 190-224); Adaogere despre patru lucruri mai de pre urmă
(p. 225-236), întreaga carte are ca note la subsol citate, „stihuri" din
Biblie, în care se confirmă cele spuse în d iferitele probleme ale confesiunii greco-catolice. Ma teria este expusă în formă catehică, cu întrebări şi
răspunsuri.
18 Vezi şi Daniel Cornidcs, Bibliotheca Tiungai·ica, sive Catalogus Scriptoru.m
de Rebus omnis Generis 1-lungariae adnexarum proviriciarum gentiumque finitimarum tam typis publice editorum, quam manu .exaratorum, P esta, 1792; Andrei Veress, Bibliografia română-ungară, I (H73-1780), Bucureşti, 1931, p. 2D4; Ioan Chindriş, Taina domnuiui de Cosimelll, în Steaua, XXXII, 1981, nr. 10/413, p. 46-47.
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Deţinător: Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, cota
B.R.V. 363/D, inv. 1701/1969 (unicat pînă la această dată) 18 •

II. Vasile

Nemeş,

Catehismul cel Mare, Blaj, 1797.

Ediţia

a II-a.

l N V AŢ A T U ·R A C R E Ş T I N E A S C A I s a u I C A T E H I S M U L CE L M A R E I C u î n t r e b ă r i ş i R ă s p u n s u r i.
I Al că tuittÎ ' ş i în t oc mit~ ş i acum cu I s ti h uri din
S f [î] n t a S c r i p t u r a a d u s ă î n - l t ă r i t, p e n t r u f o l os ul ş i p roco p sa l a I Ş co l a l e l o r N o rmalice ş ti a
N e a m u I u i I R o m â n e s c.
l N BLAJ U [ C u .):' y par iu I Să m i na r u I u i I I 7 9 7.
In-8° mic (18X11 cm), de 3 file nenumerotate + 235 [-236] pag., litere corp 8, iar la note corp 6, 27 rînduri la pagină textul. Foaia de titlu
cu mai multe caractei·c de litere. Pe mijlocul titlului, un ornament grafic
tnfăţiş.înd un candelabru stilizat, din motive fJoral-geomPtrice (imagine
folosită mai ales ca vignetă, în alte publicaţii ale epocii). Verso titlului
e de asemenea ornamentat: sus un front ispiciu d in motive de ' compoziţie
tipografică. Jos, o vignetă-gravură cu imaginea unui buchet stilizai, simbolizînd un arbore. între cele două ornamente e tipărită aprobarea cărţii ,
dată în mod excepţional de chiar episcopul Ioan Bob: „Această lnvăţătură
Creştinească, sau Catehism mai înainte pentru Şcoalcle Normaliceşti Typă
rit, iară acum prin Protopopul Nostru, şi Directorul Şcoalclor Normaliceşti V AS I LI E N EA ME Ş din nou aşezat, şi cu stihuri din Sf[i]nta
Scriptură adusă întărit, şi răvidăluit a să typări s-au dat voe. Blaj. Martie 5. 1797. I O ANN BOD Vlădica Făgăraşului". La p. 1 un frontispiciu dreptunghiulat· (7Xl,5 cm). cu medalion rotund, retezat bipolar, la
mijloc, în care este înfăţişat Duhul Sfillt în chip de porumbel cqborînd
spre pămînt, i~r de două părţi ornamente din frunze puternic curbate
şi palmate. La foaia liminară 3 se repetă, ca vignetă, gravura de pe foaia
de titlu. Paginile numerotate au fiecare la mijloc-sus cite un ornament
grafic de compoziţie tipografică.
Cartea are următoarele capitole: lndrepiare cătră catehism (p. 1-2);
Despre credinţă (p. 2-58); Despre nădeajde (p. 59-74); Despre dragoste
(p. 75-131); Despre Sfintele Taine (p. 132- 189); Despre îndreptarea creş
tinească (p. 190-224); Adaogere despre patru lucruri mai de pre urmă
(p. 225-236). întreaga carte are ca note la subsol citate, „stihuri" din
Biblic, în care se confirmă cele spuse în diferitele probleme ale confesiunii greco-catolice. Materia este expusă în formă catchică, cu întrebări şi
răspunsuri.
18 Vezi şi Daniel Cornides, Bibliotheca Flungmica, sive Catalogus Scriptorum
de Rebus omnis Generis Ilungariae adnexarum provinciarum gentiumque finitimarum tam typis publice edltorum, quam manu •exaratorum, Pe.sta, 1792; Andrei Veress, Bibliografia ramâ11ă-ungară, I (1473-1780), Bucureşti, 1931, p. 264; Ioan Chindriş, Taina domnu1ui de Cosimelli, tn Steaua, XXXII, 1981, nr. 10/413, p. 46-47.
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Descoperirea cea clin urmă, această ediţie a Catehismului lui Vasile
(cea dintîi! ), completează seria catehismelor „mari" de la Blaj,
lămurind şi numerotarea ediţiilor anterioare şi ulterioare: Gheorghe Şin
cai 1783 (B.R.V. III, nr. 462, p. 281-282), Vasile Nemeş 1804 (lbid., nr.
667, p. 449) şi Dimitrie Pop 1815 (l bid., III, nr. 871, p . 115). Deţinător:
Biblioteca Filialei d in Cluj-Napoca a Academ iei, cota C.R.V. 379 şi 389
(defectuos.).
Ncm0ş

III.

Şematism şi

Calendar, Oradea, 1819.

SCH E MATISM U L I V c n e r a bilis I
c e s i s I M AGNO-VARDINENSIS I
C a t h o 1i c o r u m I p r o I A n n o D o m i n i I
M A G N O - V A R A D I N I, I T y p i s J o a

'CL E R! I DioG raec i-Ritus
1 8 1 9.
n n i s T i c h y.

A doua foaie de titlu:

C AL EN DARIU I i> e I ANNUL DE LA C HRIS TO S
e t a' I D i I e 1 e, D u m i n e c 'i I e, S e r b â t o r i I e,
ş j I S e p t î m â n e I e, ·p 11· e c u m a C a 1 e n d a r i u - I I u i v e c h i u, a s i a ş i a q u o I u i n o u u, l p â r t i 1 c• a n n u I u 'i,
s c h i m b a r e a L u n e i.
I N O R AD E MAR E , \ C u t y p a r i u I u .t J o a n T i c h y .

I 1 8 1 9„ l A r

In-8° mic (16,6X10,3 cm), de 1 foaie+78 pag., numerotate numai

de la p. 32-74. Tipar negru, cu mai multe caractere de litere

şi număr

fluctuant de rînduri la pagină. Copertele originale sînt de culoare gri-albastru. Coperta I, încadrată în chenar dublu-linear plus o bordură exterioară liniilor, formată din linii încrucişate în formă de X, are la mijloc
un ornament grafic înfăţişînd o carte deschisă cu o cunună de flori aşe
zată deasupra. Titlul de pe copertă este identic cu al primei foi de titlu.
Pe coperta IV, o frumoasă gravură ornamentală înfă ţ işînd o liră din care
ies raze, încadrată de motive florale. Prima foaie de titlu, care nu
intră în numerotarea calendarului, este încadrată cu chenar dublu-linear.
A doua foaie de titlu, formînd pagina nenumerotată [l], încadrată linear,
dar cu un ornament grafic la mijloc: o moară de apă. Frontispicii din linii
spiralate sau drepte la p. [311, (75], [77]. De la p. (31] pînă la sfîrşit, paginile au la mijloc-sus cite un ornament grafic (segment de linie spiralată). Paginile cu partea calendaristică sînt încadrate în chenar dublu-linear (oglinda 14,5 X 8 cm).
Cuprinsul: Sărbătorile, anotimpurile şi „eclipsurile", la p. (2-3]; lunile anului (p. (4- 27]); Schemaiism:us Venerabilis Cleri Diocesis MagnoVaracliensis Graeci -Ritus Catholicorum pro A rmo Domini 1819 (p. [29]);
Sub Gu.bernio Illu.st rissimi, ac Reverendissi mi Domini Samuelis VtLlcan Divina Providentia Episcopi Magno-Varadiensis Graeci-Ritus Carholicorum

(p. (30)); Venerabile Capitulum (p. [31)-33); Officium Diocesanum ( p. 3335); Officia in Re litteraria gerenles e Gremio Cleri Diocesani (p. 35- 36);
Series Districtuum viee-archi-diaconaliuni, et Parochianim (p. 37-70),
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cu înş iruirea parohiilor, preoţilor şi număi:ului poporenilor din cele 9 dis tricte ale episcopiei: Oradea, Ciriş, „Laksâg", Văşad, Lunca, Sfîrnaş, Sebiş, Beiuş şi „Partium Banaticarum": Summa Animarmn omnium intra
Ambitum Diocesis M. Varadinensis e:ristentimn (p. 71-72) ; Clerus junior
(p. 72- 74); I nclex Parochiamm (p. [77-78}).
Ediţia calendarului, complet necunoscută, corectează data apariţiei
primului şe m atism de tip occidental şi catolic din cultura noastră, instrume nt care s-a dovedit, în t imp, extraordinară sui·să documentară pentru
istoriografia culturală. Conţinutul rezumat mai sus va fi preluat şi menţin ut, cu micile schimbări survenite, de Ia an Ia a n, de toate şematismclc
orădene, dintre 1820-1830 (B.R.V. III, nr. 1085, p. 347; nr. 1163, p. 403;
nr. 1217, p. 444; IV, nr. 451, p. 153 şi 162; III, nr. 1325, p. 554; nr. 1378,
p. 603; nr. 1431, p. 660) şi post B.R.V. 19• După toate aparenţele, acesta este
anul cînd a început tipărirea de şematisme la Oradea. Deţinătorul unicului exemplar cunoscut: Diblioteca Filialei din Cl uj-Napoca a Academici.
cota C.R.V. 388.
IV. Calendar, Buda, 1820.
CALENDARI U I p e I ANUL D E LA H RISTOS I
1 Si 2 c;, ' I b i s e c t I ·' c a r e l e s e c u p r i n d e d i n. 3 6 6 d e
z i l e. I 1n t o c m i ~ p e G r a d u r i J e ş i c I i m a U n g a r i e ~.
a M a - I rr e I u i P r i n c i p a t a l A r d e I u I u i, a ţ ă r e i I
Român eş ti ş i a M o ldo v ei. I A Tea t ă I Zilel e, Du m i n ece le, S ăr b ă t o Til e ş i I Sep t ă m î nile p rec um
a C a 1 e n d a r i u l u i c c 1 u i I v e c b i u, a ş a ş i a c e 1 u i n o u,
P ă r ţ i I e a n u l u i, I s c h i m b a r e a L u n e i , IŞ i 'f ă r g u r i I e.
lN BUDA I L a C 1·ăiasca T y p ogra (i e a U ni ve r s i t a t e i I U n g u 1· e a s c ă .
In-8°, de 48 foi nenumerotate. Tipar negru şi roşu în partea calenda(f. 1-16 v.), negru în rest, cu 30 rînduri la pagină plină (ex. f. 46 r.).
Pe foaia de titlu, tipărită cu negru şi roşu, e s tema mare a Imperiului
Austriac. Titlul încadrat în chenar ornamentat de compoziţie tipografică.
Toate paginile sînt încadrate în chenare simple, lineare.
Conţinutul: Sărbătorile, şi altele, ce sănt schinibătoare (f. 2 r.); Pă.r
ţile anului (f. 2r.); D espre eclipsuriie sau întunrcimile Soarelui şi a Lunei
(f. 2v.); Hronologhia (f. 3r), după 18 sist eme de numerotare specifice epocii; calendarul cu cele J 2 luni şi caracteristicile lor (f . 3v.-15r.); Adaogere.
Pentru patru timpuri ale anului acestu.ia (f. 15v.); 'l'im,purile lunilor anului acestuia (f . 15v.-16v.); T<frguril e din ţearn Ungurească, şi din Ardel
(f. l 7r.- 23r.); lnţeleptia omenească (p. 23v. 48r), continuare dintr-un
calendar anterior, capitolele 13-18.
r' st ică

10

Georgeta

Rădui că ~i

Ni<'olin

Răduică,

Calendare

şi

1131- 1918. Dicţionar btbliogrofic, Bucureştj, 1981, p. 6fAI-652.
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româneşti,

l

,I

279

H

Dcscoperire<.1 numărului pe 1820 realizează încă o verigă din lanţul
p li n d0 hiatw·i al calendarelor greco-catolice de la Buda, care a u fost prezente puternice în viata culturală a românilor tran.si lvăneni la începutul
secolului al XlX-lca. Existenţa calendarului a fost dedusă din demersul
capi tolelor la articolul-foileton despre Tnţelepţia omenească, în numerele
pc 1819 şi 1821 20• dar nu s-a descris sau semnalat pînă acum vreun exemplar concret. Dctinătorul exemplarului analizat: Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, cota D.R.V. 1066 A.
2.3. Bibliogra'fia românească veche a acreditat cel mai plauzibil mijloc
de a defini cărţile româneşti, ca fiind, în primul rînd, cărţile scrise de români. Acest criteriu este primul, cel mai important şi mai larg cu putinţă,
el nefiind supus sau necesarmente asociat celorlalte. Cartea scrisă de un
român este, ipso fc1cto, românească, indiferent de limba,· locul şi cultura
în care a fost creată, ca şi de scopul sau finalitatea ideilor ei. Ea se subsumează culturii româneşti prin logica apartenenţei naţionale a autorului,
ljÎ orice observaţii asupra concentricităţii sau excentricităţii ei se pot conc~·pe num.ai in cadrul re!::ipectiv. Orice argument contrar acestui punct de
vedere nu poate fi dccît absurd.
Acest important liniament de definire este, în momentul de fa\ă, şi
cca mai bogată cale de completare a vechi i noastrc bibliografii. Autorii
B.R.V., cu toate că sînl precursori necontestaţi, au făcut extrem de puţin
în aceas tă direcţie. Pc cit de uşor au fost asumaţi aulori greci eviclent
st răini ele neamul ş i cultura noastră, pe am de timid s-au evidenţiat scriitorii români aparent afiliaţi culturii maghiare clln Trunsilvania. Singurul
autor din această categorie, restituit pc bună dreptate de 8.R.V. este juristul şi profesorul clujean Laclislau Vaida, autorul unor faimoase trutalc
şi cursuri de drept 21 • La acestea se poate adăuga o interesantă programă
dt• examen din 1830, ultimul an de profesorat al lui Vaida la Llceul academic piarist din Cluf2 :
V. P O S I T I O N E S I e x I P R A X I J U D I C I A R I A, I
I T E M C R I M I N A L l, J e t S T Y L O J U O I C I A LI,
I quas· I in Regio Lyc eo Claudiopolitano I Se·
mestri altcro I ann'i '1830 I ' Mens e Augusto I Ex am i n i p u b I i c o s u b t r a v e .r u n t I D. O. J u r i u m · a I ~ e r u m j n a n n u m A u d i t o r e s.
CLAUDIO POLI I Typis L yce i Regii.
.J U R E

ln-8°, de 8 file nenumerotate. Tipar negru, literă măruntă (corp 6), cu
33 rtndud la pagină. Titlul cules cu mai multe caractere de litere. La f. 2r.
frontispiciu dintr- un ornament tipografic modest. Vignetă de compoziţie
~0 Mircea Tom.eseu, Calendar-ele romdneşti (1133-1830), Bucurc.~ti, 1957, p. 117;
Gt•or.c:c>la Răduică şi Nicolin Rădui~ă. op. tit„ p. 207.
41 B.R.V., 11 (956). p. 196; (119~). p. 430; (1600-1502), p. 710-711.
22 Vezi Schemati.rn1us Dicasteriorum, et Officialium Magni Principatus Tm11silvcmlae pro Anno 1830, Cluj, 1830, p. 188-Hl!l.
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tipografică la f. Br. Pe verso
să fie examinaţi. Printre ei,

foii de titlu e lista studenţilor care urmează
cel puţin zece români. Capitolele programei
corespund celor indicate în titlu: Positiones ex Praxi .Judiciaria '.l'ranssilvanica (f. 2r.-5r.), Ex Jure Criminali (f. 5r.-7r.) şi Ex Stylo Judiciali
(f. 7v.-8r.). Subiectele sînt numerotate cursiv, de la 1-18. Deţinătorul
unicului exemplar cunoscut: Biblioteca Centrală Universitară din ClujNapoca, inv. 21.588/1969.
Dar Ladislau Vaida e departe de a fi singurul român cu activitate literară în alte medii decît cel românesc stricta sensu. E un adevăr comun,
cunoscut şi consemnat ca atare de celebrul bibliograf ungur Andrei Veress„
în urmă cu o jumătate de secol23, că literatura „maghiară" din Transilvania abundă, mai ales în secolul al XVIII-iea, de autori români, care sedeclarau şi erau recunoscuţi ca atare. Este un pas spre necesitatea radierii
un.ei confuzii de noţiuni: mediul cultural în care s-au manifestat aceştr
autori nu era unul maghiar, ci catoli9, în accepţiunea universalistă a epocii.
luminilor. Cazul iezuiţilor de la Cluj oferă exemplul in situ a unui asemenea mediu, în care pot fi întîlniţi maghiari, saşi, români, ruteni, şi armeni~
subswnaţi unei culturi luministe în limba latină şi în spiritul Contrareformei, dincolo de orice considerente naţionale. Cercetarea componenţei naţionale a iezuJţilor, de la Cluj ca şi de la Kosice sau Trnovo (Sîmbăta
Mare), ca şi a bogatei literaturi pe care aceştia au creat-o, poate duce la
nenumărate surprize în sensul îmbogăţirii bibliografiei româneşti vechi.
La Cluj, exemplele cele mai la .îndemînă sînt remarcabilii teologi şi dascăli
Ladislau Dobra24 , şi Petru DallyaP~5 , care figurează ca nobili români din
Zlatna, respectiv Daia Română de lîngă Sebeş. Scrierile lor, încă total necercetate, se încadrează exegeticii iezuite a vremii, la care trebuie adău
gate nume şi titluri noi, deci contribuţii noi, alături de cele aşa zis cunoscute ale lui Gavril Ivul şi George Buitul:
VI. Ladislau Dobra, Aureum Philosophiae caelestis Compendium,.
Cluj, 1737.
AUREUM I PHILOSOPIIIAE J CAELESTIS I COMP E N D I U M, J C I R C U L US ME NS T R U US, I P l'i m u m
i n G a' 11 li a e d \i t u m. I 1 ID e i n s a e p i u s r e p r e s s u m : I
Nune vero itferum I Duro in " Alma Regio-Princip a l i S o c. J e s u · I A c a d e m i a C I a u d i o p o I i t a n a A n n t>
I M D C C X X X V I I. I T b e s e s e x U n i v e r s a L o g i c a 11
N o b i l i s, a c E r u d i t u s D o m i n u s,, I L A D I S L A US DO B R A D E z A L A T H N A, I e c o n V i c t u N o b i l.i u m I
Bibliografia 1·omânii-ungară, I-III, Bucureşti, 19.Sl.
.
Despre Ladislau Dobra v. Katona Istvan, Historia Critica R egnum Hu.nganae„
XXI/XL, Buda, '1610, p. 713-1,74 ; Carlos Somnnervogel, Bibliotheq1~e de la ~,<nnpaQ,
nie ele Jesus, III, B•·uxelles, 1793, p. 108; Andrei Veress, op. cit., I, p. 222, 226„
233-234, 299.
25 Vezi Andrei Veress, op. cit., p. 198-199; Aurel Răduţiu, Daia Română la.
1785, în Aptlum, XVI, 1978, p. 311-32:?.
2a

~4
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Public e p ro p u g n iar e t. I PRA E S IDE R. P . LA DIS LA O NE D E C Z K Y I e S O C. J E S U, A A. L L., e t P b i l osophiae
I D o c t o r e, e j u s d e m q u e P r o f e s s o r e
O r d i n a r i o. I A u d i t o r i b u s d i s t r i b u t u m.
CLAUDIO POL I, T y I> i s Ac ad. S . J. Ann o 173 7.

+

In-16°, de 6 foi nenumerotate
67 pag. P e verso titlului, o dedicaţie
către Petru Dobra, desigur o rudenie, director fiscal în Zlatna. Frontispicii
de circulaţ1e curentă la f. 2r. şi 5r. Vjgnetă florală la f. 5v. Iniţială ornată
în negru la f. 6r. Ornamente tipografice despărţitoare de capitole pass.
Conţinutul cărţii: scrisoarea obişnuită către cel căruia i se dedică lucrarea:
Spectabilis ac Perilustris Domine! (f. 2r.-3v.). semnată „Clientem infimum
Ladislaum Dobra"; Theses Logicae (f. 4r. +v.); prefaţa Lectori (f. 6r.);
materia propriu zisă a lucrării, împărţită în 31 de capitole, „dies" p. 142); DicLamina Caelestis Philosophiae (p. 42- 44). La p. 44 o Approbatio,
care indică originalul prelucrat de Dobra: Christianarum Cogitationum
menstruum circulus, Paris, 1671. La p. 45 e cuprinsul cărţii , după care,
pînă la p. 67 urmează partea a doua, originală, cu diferite indicaţii practice de ritual.
Deţinătorul exemplarului analizat: Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca
a Academiei, cota C. 59209

VII. Petru Dallyai, Synopsis Vitae Sanct F rancisci Salesii, Cluj,
1738.
Synopsis Vitae I Sancti I Francisci I Sales 1 i, I E p i s c o p o i, e t P r l n c i p i s G e b c o e o s i u m,
I Du m I i n A Im a, a c R e g i o - P r i n c i p a I i S o c. J e s u
I Academia Claudiopolitana P osition cs Unîversa~ P hilosophiae I 1>ublicac 1nopugnaret I Nob i I i s, a c E r u d i t u s D. P e t r u s D ă I 1 y a i I A A. L L. e t
P h i J o s o p h i a e B a c c a l a u r e u s, n e c I n o n p r o s u p r e m :r e j u s de m La u re a C an - I 1d i d a tu s, c Sem. S. Jo se ph i. I Pra e s id e I R. P. N i c o I a o J a n o s i J e ,S JO c i e t. J e s u A A. L L. e t P h i J o s op h i a e I D o c t o r e, e j u s d e m q u e P r o f e s s o r e o r d i - I n ar i o, e t p. t. S e n i o r e.
I A u d i t o r i b u s o b I a t a. I A n n o S a l u t i s M D C C X X X V I I J. I M e ns e. . . d i e . . .
C J a u d i o p o l i . T y p i s A c a d e m i c i s S o c. J e s u.
In-8°, de 4 foi nenumerotutc + 190 pag. Tipar negru, cu 24 rînduri la
Ornamente grafice simple : frontispici i la f. 2r. şi p. 1; vignete la f. 4v. şi p. 171; iniţială ornată în negru, C, la pl. 1. Conţinutul:
Sanctissime Patrone!, dedicaţie către Sfîntul Francisc de Sales (f. liminare
2r.-3v.); '.I'heses ex Universa Philosophia (f. 4r
v.); biografia propriuzisă a sfîntului, în cinci părţi, totalizînd 44 capitole. Fiecare parte are
titlul ei.
pagină plină.

+
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Deţinătorul exemplarului analizat: Biblioteca F ilialei din Cluj-Napoca
a Academiei, cota C.58635 (2 ex. identice).
2.4. O situaţie aparte este aceea a autorilor cunoscuţi ca români, dar
necunoscuţi ca semnatari ai unor cărţi în limbi străine. 1n mod surprinză
tor intră în istoria scrisului nostru, cu această ocazie, fratele episcopului greco-catolic Petru Pavel Aron, mai tinărul Teodor Aron de Bistra:

VIII. Teodor Aron, Doctrina Ch1·istiana, Cluj, 1757.
DOCT RIN A( I C h r i s t i a n a I d u m I 'A S S E R T I O N ~ S I J> h i I o s o p h i c a s I I n A I m a, a c R e g i o - P 1· i n cipali l Academia Claudiopolitana l PubJ.iC1 e
Jl r o p u g 1n a r e f I P e r ,i I u s t r i s, a c E r li d i t li s 1 I D o m i n u s T H E O D O R U S A A R O N I d e B i s z t J' a, I e C o n v.
N o b. 1 I e x P r a e I e c t i o n i b u s I R. P. L a d i s J a i D o b r a,
e S o c. l J e s u, A A. L L. e t P h i J o s. D o c t. e j. u s - I
de m q u e Prof e s s. e m c rit i I R. P. Mat hi a e G ei ger,
e S o c. I '.J e s u , A A. L L. e t P h i J o s. D o c t. il\1 a t h e - I
s e o s P r o f e s s. P u b I . O r ci. I R. P. S t e p h a ni B i r o, e
S o c. I J e s u, A A. L L. e t P h i I o s. D o c t.. E t h i c e s I e t
J.· N. P r o f e s s. P u b 1. O r d. I A u d i t o 1· i b u s o b 1 a t a. I
Anno 1757 die„ . Mense ...
C l a u d i o p o I i, t y p i s A c a d e m i c i s S o c. J e s u.

+

In-16° (12,5 X 7 cm), de 5 foi nenumerotate
195(- 1981 pag. Tipar
două caractere de litere: 20 resp. 28 rînduri la pagină plină. Pc
verso titlului, dedicaţie către Ignaţiu Iosif Bornemisza, directorul Tezaurariatului. Cartea are frontispicii din elemente ornamentale de compoziţie tipografică la p. J, 139 şi 192. Patru vignete frumoase, cu gravuri în
lemn, la f. liminară 5v., p. 138, 190 şi 195. Ornamente din motivele simplificate ale frontispiciilor, ~a despărţitoare de capitole la p. 38, 46, 56, 61,
80, 89, 90, 97, 101, 118, 153. Iniţială omată în negru: prima literă a cărţii.
L. Conţinutul: Assertiones e:i~ Philosophiae (f. lim. 2r.-5v.), împărţite pe
trei discipline: Logica et Ars Cogitandi, Ex Mathesi şi Ex· Ethica; Doctrina
Christiana per Quaestiones, et Responsiones (p. 1-123), împărţită în 46
capitole; Appendix (p. 124-138); Colloquium DiscipuU cum Magistro de
Sacra Unione (p. 139-190); Epistola Clementis XI. Pont. Max. ad Cardinalem Kolonitz Primo.tem Hungariae (p. 191-195); Index, cu tabla de materii în paginile nenumerotate de la sfîrşit20 .
Aspectul surprinzător a] tipăriturli îl dă faptul că partea numerotată
conţ i11e exact acelaşi text cu lucrarea lui Petru Pavel Aron, Doctrina
Christiana, apărută la Blaj în acelaşi an 1757. Pînă şi amănuntele graficotipografice sînt identice. Diferă numai părţile introductive din foile liminare. Şi într-un caz şi în celălalt, este vorba de o variantă latină a lu-

negru, cu

~6 Menţionări anterioi>1ec fără descriere ştiinţifică: Pe1.rik Geza, Magyarorszaa
bluliogrcrphiaja, J, p. l; Andrei Vcrcss, op. cit., 1, 234.
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crării lnvăţălură creştinească, apărută

la Blaj în trei

ediţii

în J755-1756,

şi care conţine doctrina confesiunii greco-catolice româneşti. In faza actuală nu se poate stabili care dintre cei doi fraţi este adevăratul autor al
traducerii. Probabil Teodor.
Deţinătorul exemple.Irului analizuL: Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca
a Academiei, cota C.54883.

IX. Ioan Lemeni, A nagy vatsora, Cluj, 18H.
A' I NA GY VA TS ORA I mellyrol I a I K. Akade mia temp}, om ăba n I U r Nap utăn va i o vasarn a p I m e g s z 611 o t t I L E M E N Y J A N O S, I a z E g y e sil it Gorog S zer tart ăso n l evo Kolo's văr i Fo EsP c r est, e s p I e ban u s. I 1 8 1 4.
KO L O' S V A RT, I N y o m t a t t a t o t t a' K. L y c eu m
b e t U i v e I. I 1 8 1 4.
In-8°, de 35 pag. Tipar negru, cu 26 rînduri la paglnă. Pc foaia tit1ului, cules din mai multe curactere de litere, un ornament dintr-o linie ondulată. Frontispiciu linear la p. 3. Pc ultima pagină, vignetă dintr-o linie
ornamentală. Paginile au la mijloc sus mici motive ornamentale tipo··
grafice. Conţinutul: în rruntca textului, motto din Luca XIV, l 7: „Es elkl.ikle a' Szolgcijât a' Vatsoranak oraj<.ln meg-mondani a' hivatalosoknak
hogy el-jonnenek, med 111{1r mindcMk el-keszilt0ltC'k": o in troducere
(p. 3-7); Els6 resz (p. 8-15); Mcisodik resz (p. 15-31); Be- Fejeze.~ (p. 3235). La p. 23-28, note de subsol
Deţinătorul exemplarului analizat: Biblioteca Filialei din Cluj-1\apoca
a Academici, cota C.R.V. 555.
2.5. Noile semnalări B.R.V. sîni. cu atît mai interesan te, cu cîl sînt mai
lîrzii. În primul rînd prin raritatea lor. Este de lu sine înţeles că acum,
~i cu atît mai mult în viitor, sînt obic,ctul descoperirii tipăriturii care,
prin raritatea sau unicitatea lor, au scăpat cercetărilor anterioare. Cărţile
CLl un profil mai de ob!Ştc, cele de cult religios în primul rînd, sînt de
multă vreme cunoscute bibliografilor, şi ce;1zurile de unic itate sat.1 raritat0 severă intervin doar sporadic. Dar intervin, totuşi, ca în exemplul
următor:

X. Culegere a multe

rugă ciuni,

Viena, 1781.

CULEAGERE I a' l M ULTE RUG AC IUNI PENTRU I treaba pruncilor ce l o1· ru- I măn eş ti n e u n i ţ i, c a r i i I î n v a ţ ă.
C u d o v o i r e a s t ă p ă n i t o r i - I J o r.
S-au t y1>ărit în B ec iu la Io siU1 de Kurtbek u
I Răsăritului Tipog1·afu de la c urtea
l a ' Anul
1781.
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In-8° (15X9,5 cm), de cel puţin 15 şi maximum 16 file, numerotate
numai de la 3-15. Tipar uegru, cu 19 rînduri la pagină . Foaia de titlu,
culeasă cu caractere diferite de lHere, e încadrată cu chenar de compoziţie
tipografică, din linii paralele şi ornamente florale stilizate. Pe mijlocul
foii de titlu, un mic ornament grafic floral. La f. 2r. un frontispiciu
dreptunghiular (3 X 7 cm), format din linii paralele, meandre şi ghirlande
florale. O singură vignetă la f. 13r. Ornamente simple despărţitoare de
capitole la p. 5v., lOv.. llv., 12r., 13v. Cuprinsul: Rugăciunea de dimineaţă (f. 2r.-5r.); Syrnvolult~ alii. Pmvoslavnicii credinţe (f. 5v.-10v.); După
aceasta cîntarea opustului, a prea sfintei Născătoarei ele Dfu]mnezeu
(f. lOv.-llv.); Rugăcitmi~a inaintea mesii (f. llv.-12r.); Rugăcitmea
înaintea cinii (f. 12r.-13r.); Rugăciunea spre somn (f. 13v.-[16v.]).
Deţinătorul exemplarului descris: Bibliot eca Centrală Universitară
din Cluj-Napoca, cota B.R.V. 449 A. Exemplarul are ultima filă, 16, din
altă ediţie, lipită de posesori neidentificaţi. Fila poate fi din ediţiile cu
acelaşi titlu şi conţinut, apărute la Buda în 1799, 1815 şi .1821.
2.6. Literatura ocazională este bogat şi corect og1indită în Bibliografia
românească veche. Dar ea este, desigur, cel mai surprinzător capitol, dintre
cele „de mîna a doua" ale domeniului. Dimensiunile reduse, tirajul îndeobşte minim, interesul de moment al acestor cărţi, le-au destinat unei
existenţe efemere. Păstrarea lor este mai degrabă o operă a hazardului,
decît a unei depozitări conştiente. Pe de altă parte, se evidenţiază şi o altă
latură a lucrurilor: interesul scăzut al cercetătorilor, în comparaţie cu
acela pc care îl manifestă faţă de textele cu alt conţinut. Soarta de cenuşerese le-a aruncat nu odată prin fondurile „necercetate", „neinventariate" sau „etcetera" ale bibliotecilor, iar pentru depistarea lor tocma·i
spre aceste unghere trebuie aruncată privirea. Căci, la o analiză mai deferentă, această efemeritate le conferă virtuţi inestimabile, ele picături din
viaţa vie a epocii apariţiei. Ceva mai mult, ele ar merita, în ansamblu, o
analiză aparte, în aspectul de cronică dinamică a psihologiei socio-istorice.

XI. Necrologul lui Moise Dragoş, Oradea, 1787.
Foaie volantă în limba latină (39X 24 cm); oglinda chenarului negru
de 31X 16,8 cm), din 2 file nenumerotate, cea de a doua goală. Textul necrologului c pc recto primei file. Incipit: „Cccidit Corona Capitis nostri,
dum Illustrlssiomo, ac Reverendissimo, Domino Moysi Dragossy ...".
Arată data morţii: 16 aprilie 1787, ora 1 după amiază. Apoi obişnuitele
formule de regret cu astfel de ocazii. La sfirşit, datarea : „M. Varadini
dic ... Aprilis 1787".
Deţinătorul exemplarului analizat : Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca
a Academiei, cota C.R.V. 700.
XII. Ororo enek Vulkan Samuel o Nagysagah oz, Oradea, 1807.
A I Nagy -Vâ ra di go r og I eggyes illt m egye n ek
I or o m eneke I VU L KAN S AMUEL I O N agysăgâ 
h o z, I m i d o n. I p ti s p o k i s z e k b e, I S z e n t J a· k a b h a -
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vânak 11-ken
pompasson b eve zettetett I
18 o 7.
NA G Y - VĂR AD O N, I M a r a m a r o s s i G o t t l i e b An t a 1 • b e t u i v e l.
In-8°, de 2 foi nenumerotate. Pe verso foii de titlu, următorul motto:
„Ipsa quidem Virtus pretium sibi, solaqu e late I Fortunae secura nitet, ncc
fascibus ullis, I Erigitur plausuve petit clarescere vulgi, I Nil opis externae
cupiens, nil indigna laudis, I ClancliantLS ele Mallii 'Theodori ConsulatiL".
Pe foaia de titlu sînt două linii ornamentale, de două lungimi. Cea mai
lungă (6,5 cm) e şi frontispiciu la f. 2r. Conţine 40 de versuri în limba
maghiară, din partea „Provinciei greco-catolice de Oradea-Mare", cu ocazia instalării episcopului Samuil Vulcan, în 1807.
Tipăritură sesizată, fără descriere ştiinţifică, de Andrei Veress,
193127 , care indică şi un virtual <lutor: magh.iarul Varga Marton. Deţină
torul unicului exemplar cunoscut la noi în ţară: Biblioteca Filialei din
Cluj-Napoca a Academiei, cota C.R.V. 711.
XIII. Cîntarea nemeşilor Tomâni, Oradea, 1808.
C A N T A R E A . n e m e s i l o r r o m a n i, I q u a n d • s ' a u
a s i e d i a t I i n I s c a u o u 1 ă d m i n i s t r a t o 1· \i i I · 'f o s p a nesti I preluminâtul I domn I LUDOVIC RHEDEI
I c. c. c a m e r a r i u, I s h i a c e t e i I S. L e o p o I di v i t e a z. I I n 2 8 M a r t h i e, 1 8 O 8.
IN ORADEA MARE. I Cu Typâriul lui U-oânn
F r a n ci s c u T i c h y. I 1 8 O 8.
In-8°, de G pag. + 1 filă goală. Tipar negru. Foaia de 1.itlu, culeasă din
mai multe caractere de litere, arc pc verso ca motto: „Generosa in ortus
Semina exurgunt suos. Seneca". La p. 3 un frontispiciu: gravură înfăţişîncl
un capitel doric, pe care sînt aşezate instrumente muzicale şi flori.
Pag. 4-6 au la mijloc-sus mici ornamente tipografice. Conţine 24 versuri
româneşti cu ortografia latinizantă a lui Samuil Vulcan şi a diecezei sale
(ortografia Şcolii Ardeleiie, cu cîtcva elemente maghiarizante).
Deţinătorul exemplarului analizat: Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca
a Academiei, cota C.R.V. 71228.
2.7. Unele clintre cărţile analizate aici sînt menţionate de autori anteriori, mai ales maghiari 29 • Dar pentru scopul propus, ele pot fi considerate inedite, pentru că: a) nu beneficiază de descrieri ştiinţifice; b) la unele
nu li se cunoaşte identitatea autorului, ca în cazul Poemationului lui Silvius Tannoli descris la nr. I; c) nu se face nici o legătură cu bibliografia
românească veche, d) în care n-au putut fi pînă acum încadrate, în lipsa
unor exemplare cunoscute de cercetă torii români, pe baza cărora să se opereze această încadrare. Or, o trecere plauzibilă în eşantionul B .R.V., nu
21

Ibicl.,

n,

p. li57--(1'58.
anterioare: l.Vl>Arki Sândor, Bihari 1·omân ir6k, Omdea, 1.881, p. 96;
Andrei Veress, op. dt., II, p. 167, fără descriere ştiintiiică.
29 Vezi notele lt8, 25-.28.
'
28 Menţionări
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se poate face fără o reluure analitică de genul celor destinate ve>chilor cărţi
româneşti, în plus cu o necesară intenţie de quod erat clemonstranclum.
3.1. Arhivele nu sînt mai puţin darnice în revclatil pasibile să îmbogăţească Bibliogrnfia românească veche sau, cel puţin, să contribuie la
limpezirea unoT detalii şi aspc-cte incerle ale aceste ia. Dar, în ciuda male-rialului fabulos de bogat, c<'rcetările de pînă acum sînt puţine şi sărace.
Un model de referinţă rămînc cercetar ea mai veche a lui Liviu Patachi,
Cărţi vechi româneşti în Ţa ra Haţegului ele pe o listă din 185730, unde se
reproduce pentru prima dată un document musiv cu adresă 0xpresă lo
13.R..V. Există cîtcva categorii de documente aproximativ accesibile, ca:
r<'gistrc>le d0 intrări, ieşiri şi încasări ale lipografolof', corespondenţa acestora cu autorii , oficialităţile, cenzura sau distribuitorii tipădlurilor, registrele de cărţi a le vechilor biblioteci, registrdf' sau listele difc>ritilor t:olecţionari, de unde se pol flştepta informaţii inedite de mare interes în ac0astă
pl'oblemă. În momentul de fată, cel mai marc ajutor care se poate sperB
în legătură cu documenlele de arhivă este identificarea autorilor. Spre
deosebire de alte culturi, în vechea noastră literatură, clar mai cu sN1111ă
între 1730-1830, abundă cărţile ai căror autori. prelucrători sau traducă
tori nu sînt cunoscuţi. Un exemplu foarte la indemînă sînt cărţilf' de popularizare a cun oştinţelor <'Conomicc, a căror tipărire în. toate limbile lmperiului a fost iniţ i ată de Curtea de la Viena mai ales după 1800. În mod ciudat, în vreme ce la variantele latineşti, germane, ungureşti, sîrbeşii. slovace, croate !j.a. se indi că constant numele autorului sau al celui care o fă
cut versiunea respectivă, cu tot atîla constanţă lipsesc numele acestea din
foile de titlu ale celor româneşti. Un precedent de modestie, sau o stare
impusă de cineva dinafară? Greu de hotărît! Aceste nume care, odată
aflate, sînt pasibi Ic să ducă la o explicabilă efervescenţă istorico -literară,
e.1·istă fără îndoială în actele epocii, de unde aşteaptă să fie scoase la lumină. De pildă, o lucrare ca Povăţuire cătră economia de cimp, tipărită la
Buda în 1806, este atribuită lui Gheorghe Şl11cai 31 pe baza unor „dovez.i"
atrăgătoare, dar nu ferme. Calea spre cNtitudine trece prin arhive.
3.2. După semnalarea de cărţi necunoscute şi identificarea de autori,
cel ele aJ treilea mare serviciu pe care documentele de arhivă îl pot aduce
bibliografului B.R.V. este durificarea ediţiilor. Vechii autori s-au lovit de
nenumărate hiaturi în acesl sens, unele um plute de atunci pînă astăz i ,
altele rămase ca atare. Căci, în lipsa unui exemplar din ediţia vizată. sa11
a unei menţiuni documentare, orice tentativă de estimare cronologică a
unei ediţii necunoscute este o av0ntură riscantă. Dimpotrivă, orice menţiune veche, fie şi aproximativă, dubitativă, poaţe declanşa o rezolvare instantanee a cazului, prin alăturare de elcmenlc. In acest sens, es te uşor de
înţeJes cît de binevenit poate n un document de arhivă, care arc ca obiect
tocmai linia cronologică a ediţiilor din cartea românească veche. Un docu3~

ln Studii

SC'xtil
J!J20-192L
31

de bibliologie, IIJ. 1950, pp. 282-287.
Bconom!Gi clin 1805 de Şinrai, In Dacoromania,
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ment de acest fel este lista întocmită de Tjmotei Cipariu aproximativ în
1855, pe o fîşie de hîrtie albăstruie, de 34,5 X 7,8 cm, scrisă pe ambele părţi,
in care încearcă să dea un desfăşurător al e9iţiilor din principalele cărţj
româneşti de cult, clupă criteriul alfabetic 32. fo cunoştinţa unui impresionant număr de cărţi româneşti vechi, ul căror colecţion ar şi cercetător pasionat a fost, marele filolog înşiră toate ediţiile cunoscute sau bănuite pînă
la el. Pentru exactitatea ştiintiHcă, a însen111at cu asterisc acele edi'ţii pc
care nu le-a consultat în mod nemijlocit. Documentul este clin plin valabi l şi astăz i . Din comparaţia lui cu ediţiile specificate în B.R.V. aproape
un secol mni tîrziu, reiese că Cipariu a in tuit, sub asterisc, multe ediţii
confirmate ulterior. Ceea ce nu s-a confirmat pînă acum, rămîn e ca o
sugestjp pen lru cercetători, din parh'a unui exeget care arareori a dat
greş în materie de exactitate. Iată această listă:
Apostol.
Blaş 1767. 1802. 1814. 1821.
Bucur[eşti] 1683. 1743* (7251).
1774. 1784.
Buzeu 1743 (7251).
Rîmnic 1745*. 1747. 1794.
Tergov[işteJ 1743 (7251).

Ciaslov.
Blaş 1751. 1766. 1769*. 1786*.
1793. 1804. 1808.
Bucur[cşti] 1777. 1787 (7265).
(Iaşi) 7258 (1750).
Rîmnic 7272 (1764)
Tcrgov(işte] 7223 (1715) Anth[im]
Iv[ireanul].
Sabiniu 1809.

Biblie.
Blaş

1795.

Bucur[eşti]

Evanghelie
Blaş 1765. 1775*. 1776. 1815*.
1817.
J3ucur[eşti] 1682. 1723. 1742.
7258 (17 50). 1760.
Rîmnic 1746.
Sabiniu 1806.
Sneagov 1697.

1688.

Catavasieriu.
Blaş 1762*, 1769, 1775*. 1777.
1779*. 1793. 1814*. 1824.
Bucur[eşti] 1724 (ed. 2).
Buzeu 1768.
Hurezu* 1768 (7270).
Rîmnic 1754. 1759.
Sabiniu 1817.
Tergov[işte] 1714 (Anth[im]).
Cazanie.
Belgrad 1699.
Bucur[eşti] 1732. 1734'~. (1]768.
[1 ]776.
luşi 1640*. 1643.
Rîmnic 1771*. 1781.
ţia

Liturghie.
Blas 1756. 1765*. 1766* 1775
<ea. 2°). 1186*. 1801 *.
1807 (ed. 3).
Bucur[eşti] 1728. 1729*. 1741.
7255 (1747).
Rînmic 1733, 7267 (1759).
Tergov[işte] 1713 (Anth(im]
I vir[ can ul]).

3
~ Documentul se află la Arhivele Statului clin Cluj-Napoca, Fond. Blaj, ColecTimotei Cipariu, nr. 250·6.
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Margarit
Bucur[eşti]

1746 (ed. 2).

Mineu
Blaş 1751. 1781. 1838.
Bucur[eşti] 1736 (7244). 1766.
1775*.
Buda (în 12) 1804.
Rîmnic 1737. 1786.
Molitvenic
Belgrad 1689.
Blaş 1757. 1784. 1792*. 1807*.
1815.
Bucur[eşti] 1722*. 1729. 1764.
Buzeu 7255 (1747).
Iaşi 1747.
Rîmnic 1706 (Anth[im]
lvir[eanul]). 1730. 1759. 1702.
Sabiniu 1853.
Tergov[iştc] 1713.

Rîmnic 1742 (7251). 7258 (1750).
1763.
Tergov[işte] 1712 (Anth[im]
Ivir[eanul]).
Pentecostariu.
Blaş 1768. 1807. 1808.
Bucur[eşti] 7251 (1743).
Rîmnic 1743(7251). 7285 (1777).
Sabiniu 1805.
Propovedanie S. Klein.
Dlaş 1784.
Sabiniu.
Psaltire.
Blaş 1764. 1780*. 1786. 1809.
B uda 1802.
Rîmnic 7259 (1751). 1764.

Noul Test [ament]
Belgrad 1648.

Strasnic.
Blaş 1753. 1754*. 1773 (cd. 2).
1774*. 1783*. 1800. 1804*. 1817.
1821*.

Octoich.
Blaş 1760. 1770. 1792. 1825.
Bucur[eşti) 1709. 1720.
1745 (7254).

Triod.
Blaş 1771. 1800. 1813.
(Bucur[ eşti]) 7234 (1726).
Rîmnic 1731. 1761. 1782.

4.1. îmbogăţirea BibliograCiei româneşti vechi rărnîne şi în continuare
un capitol deschis cu generozitate cercetătorulu i interesat. Dar unica
modalitate infa ilibilă de a opera această îmbogăţire este o conduită care
să nu se îndepărteze de criteriile strict ştiinţifice. B.R.V., ca mare operă
culturală naţională, are o sumă de calităţi permanent valabile, din care
se poate reconstitui o metodă modernă, adecvată acestui scop.

l
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BEREICHERUNG DER ALTEN
RUMĂNISCHEN BIBLIOGRAPHIE
(Zusammenfassung)

Das Rcpertoire der allcn rumanischcn Druckschrlften, <las in den Jahrcn 1903-1944 unter dem Titel Bibliografia românească veche (Alte Rumănische Bibliographie) hcrausgegebcn worden ist, ist einer stiindigen
Vcriinderung unterworfcn, da die Bibliographen ungczăhlte unbekannte
Bucher in rumănischen Bibliotheken cntdecken. Dadurch erweist sich diesc hervorragende Bibliographle als eln Werk, das dynamisch und verbcsscrungsfiihig ist. Das Interesse fUr dic zahlenmăssige Bereicherung des
Verzeichnisscs alter rumănischer Bucher musseincr Methode unterworfcn werden, dic diesem bibliographischen Repertoirc auch weitcrhin den
rcprăsentativen Charakter fiir die rumănische Kultur sichern soll. Vorliegcnde Studie ruft einige G1·undprinzipie11 in Erinnerung, au'fgrund deren
die alten Btich<?r in dlescs uberaus wertvolle, besondere Kapitel rumanisclîer Kultur eingereiht werden sollcn, und fiihrt 13 Beispiele unbckannter Druckschriften an, der cn Aufnabme in dicses Verzeichnis vorgeschlagen wird. In Rumănicn erfreut sich doe Kategorie Alte Rurnii.nische
Drucke des Schutzes durch Gesetze und besondei::e Rcgelungen, da sie als
Tcil des natlonalen Kulturcrbes und -schatzes angesehen werden. Deshalb ist die Einbezichung dieser neuen bibliographlschen Einbeitcn in die
Kategoric dcr AUen Rumănlschen Bucher ein vcrantwortungsvolles Vorhaben.

19 - studll

şi comunicări,

vn-vm.
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LITERATURA ROMANA IN PĂRŢILE
SĂTMĂRENE (1918-1940)
NAE ANTONESCU

După realizarea idealului de unitate naţională, întîmplată în anul 1918,
s-a creat condiţii noi, mult mai prielnice decît înainte, dezvoltării culturii româneşti în părţile sătmărene. in atmosfera de dinaintea primului
război mondial posibilităţile de educaţie în spirit naţional erau limitate.
Nu avusesem în părţile sătmărene un ziar românesc, care să fi asigurat
posibilitatea unei informări culturale rapide şi susţirmte, puţinele biblioteci nu puteau asigura dorinţa de lectlJră sistematică a cititorilor, nu puteau servi investigaţiilor cercetătorilor. Cei mai mulţi cărturari erau preoţii, care alcătuiau cărţi de rugăciuni, pe acea vreme aproape singurele
texte la îndemîna poporului, în afara unor almanahuri, atît la ţară cît şi la
oraş. Pc teritoriul sătmărean au circulat asemenea cărţi de rugăciune, alcătuite de preoţi locali şi revista Fmnilia. le anunţa apropiata lor apariţie,
costul şi modalitatea de difuzare. Astfel în J 866 este anunţat preotul Vasile Vancu din Portiţa, cu o asemenea carte de rugăciuni intitulată, Lumina credinţei, care în anul 1875 ajunsese la ediţia a treia. În 1882 Vasile
Lucaciu tipăreşte în Satu Mare Pietatea (Editura tipografiei „Presa liberă'1), carte de rugăciuni, cu o Prefaţiune, în care se poate citi: „E vorba
acum să ne curăţim limba şi cea bisericească de elementele străine, să arătăm
că nu este pricina limba română şi expresiUJ1ile ei dogmatice, că nu se micşorează şi se înalţă frumuseţea dumnczeeştilor liturghii printr-un limbaj
curat românesc<<1 şi : „Să le vorbim româneşte şi româneşte vor şti" 2 • în
primul citat Vasile Lucaciu se referă la ideile din Liturghia lui Euho1ogie
monahul, tipărită la Iaşi în 1740, cure pretinde că Jimba română n-are posibilitatea să exp.rime adecvat frumuseţile dogmatice şi ele cult ale credinţei şi _ ca atare se impune păstrarea termenilor slavoneşti, ce nu pot fi
tălmăciţi adecvat în româneşte. Importanţa acestei cărţi de rugăciuni, care
se încheie cu un Imn pentru poporul român este aproape similară cu acea
Carte de rogacioni a lui Samuil Micu, tipărită la Viena în 1779, cu vestita
ei prefaţă privind sistemul de scriere cu litere latine. În 1884 Vasile Păt
caşiu (1844-1932) din Hotoan anunţă tipărirea cărţii de rugăciuni, Icoana
sufletului, cu cea mai largă circulaţie în părţile sătmărene. Acest preot
1

p. VII.
2

Vasile Lucaciu, Pietatea, Satu 1'.-lure, Editura tipografiei „Presa liberă" 1882,
Vasile Lucacin, Op. cit., p. IX.
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merită să

fie amintil alei şi pentru faptul că a scris o Cronică a llotoanuvorbeşte, iot.re altele, şi de moartea lui Mihai Eminescu şi
ecow·ile ei în părţile sătmărene. A participat la toate manifestările culturale şi politice româneşti şi în 1918 a fost delegat al părţilor sătmărene la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia3•
Un însemnat eveniment cultural al vremurilor noi, premiză a creării
unui climat favorabil manifestărilor literare, n constituie apariţia bisăptămînalului Satu Mare, organ al Partidului Naţional Român, în 24 scptembrie 1919, ce se tipărea pentru zilele de miercuri şi duminică. Director
era Dariu Pop (1887-1963) iar redactor responsabil dr. Augustin Szilaghi
Cel dintîi însemnat act de cultură pe care-l întreprinde acest ziar era
cultivarea limbii româneşti, greşit vorbită şi prea puţin scrisă: „Facem
parte din P artidul Naţional Român. Dar înainte de a ne grupa în partid
combatant ,avem menirea de a recuceri pe acei români, care azi nu-şi
vorbesc limba lor, de a întări în credinţă pe cei oscilanţi şi de a perfecţiona
pentru viaţa de mîine, în graiul curat pc acel, care au trăit izolaţi de
focarul tării noastre.
Acesta este programul nostru" 4•
Acestui articol programatic al ·ziarului îi urmează alte texte, scrise de
Const. Lucaciu (1869-1920), paroh al Sătmarului în aceea vreme, dr.
A. Racoţi, prefectul judeţului: „Luînd condeiul .în mină ca să scriu
adicolul meu pentru primul număr al celui dintîi ziar românesc din Satu
Mare, mărturisesc, mă cupr inde un simţămînt curios, un fior dulce, care
mă transportă în visurile, care îmi erau dragi în trecut, visuri pe care le
trăiam.fu singurătatea odăii mele. Astăzi aceste visuri le trăiesc de fapt"a.
Dariu Pop semnează o vibrantă pledoarie pentru invăţarea limbii române
în toate instituţiile şi în armată şi tot acest cărturar pregăteşte planul denumirii în româneşte a străzilor din Satu Mare, primarul oraşului fiind
a tunci Augustin Ferenţiu. Menţionăm că la baza începuturilor noii cultul"i
sătmărene au stat strădaniile cărturarilor Darlu Pop, Augustin Szilaghi şi
Augustin Ferenţiu, despre activitatea cărora va fi vorba, la locul oportun
în acest studiu.
Ziarul Satu Mare nu s-a putut tipări mai devreme din pricina situaţiei tulburi de la începutul anului 1919 precum şi a lipsei de literă românească în Satu Mare. Cel dintîi factor care trebuia să asigure dezvoltarea
culturii româneşti în părţile sătmărene era limba, ca mijloc de comunicare între oameni, folosită în scris, administraţie şi şcoală precum şi în încercările literare. La data de 5 octombrie 1919 se inaugurează solemn anul
şcolar la liceul ,,M. Eminescu(' din Satu Marc. O contribuţie de seamă are
învăţătorimea sătmăreană în acest proces de culturalizare sprijinind întemeierea primei tipografii româneşti în oraş, „Institutul de Arte Grafice
lui, în care

V. Ciubotă, Documente privind mişcarea cultural-naţională din Transilvania
secolului al XJX-lea şi începutul secolului al XX-tea, !n Satu Mare,
Studii şi comunicări, V-VI, 1981-19812, p. 3·7J).
4 Avizul Redacţiei, to Satu Mare; I; 1919, nr. 1 (24 sept.), p. 1.
5 Dr. A. Racoţi, Satu Mare, în Satu Mare; I; Hil9, nr. 1 (24 sept.), p. 1.
3
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merită să fie amintit aici şi pentru faptul că a scris o Cronică a J-Iotoanului, în care vorbeşte, între altele, şi de moartea lui Mihai Eminescu şi

ecourile ei în părţile sătmărene. A participat la toate manifestările culturale şi politice româneşti şi în 1918 a fost delegat al părţilor sătmărene la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iuliaa.
Un însemnat eveniment cultural al vremurilor noi, premi2lă a creării
unui climat favorabil manifestărilor literare, il constituie apariţia bisăp
tămînalului Satu Mare, organ al Partidului Naţional Român, în 24 septembrie 1919, ce se tipărea pentru zilele de miercuri şi duminică. Director
era Dariu Pop (1887-1963) iar redactor responsabil dr. Augustin Szilaghi
Cel dintîi însemnat act de cultură pe care-l întreprinde acest ziar era
,cultivarea limbii româneşti, greşit vorbită şi prea puţin scrisă: „Facem
parte din Partidul Naţional Român. Dar înainte de a ne grupa în partid
combatant ,avem menirea de a recuceri pe acei români, care azi nu-şi
vorbesc limba lor, de a întări în credinţă pe cei oscilanţi şi de a perfecţiona
pentru viaţa de mîine, în graiul curat pe acei, care au trăit izolaţi de
focarul ţării noastre.
Acesta este programul nostru" 4 •
Acestui articol programatic al ·ziarului îi urmează alte texte, scrise de
Const. Lucaciu (1869-1920), paroh al Sătmarului în aceea vreme, dr.
A. Racoţi, prefectul judeţului: „Luînd condeiul în mînă ca să scriu
articolul meu pentru primul număr al celui dintîi ziar românesc din Satu
Mare, mărturisesc, mă cuprinde un simţămînt curios, un fior dulce, care
mă transportă în visurile, care îmi erau dragi în trecut, visuri pe care le
trăiamjn singurătatea odăii mele. Astăzi aceste visuri le trăiesc de fapt" 5 •
Dariu Pop semnează o vibrantă pledoarie pentru învăţarea limbii române
în toate instituţiile şi în armată şi tot acest cărturar pregăteşte planul denumirii în româneşte a străzilor din Satu Mare, primarul oraşului fiind
atunci Augustin Ferenţiu. Menţionăm că la baza începuturilor noii culturi
sătmărene au stat strădaniile cărturarilor Dariu Pop, Augustin Szilaghi şi
Augustin Ferenţiu, despre activitatea cărora va fi vorba, la locul oportun
în acest studiu.
Ziarul Satu Mare nu s-a putut tipări mai devreme din pricina situaţiei tulburi de la începutul anului 1919 precum şi a lipsei de literă românească în Satu Mare. Cel dintîi factor care trebuia să asigure dezvoltarea
culturii româneşti în părţile sătmărene era limba, ca mijloc de comunicare între oameni, folosită în scris, administraţie şi şcoală precum şi în încercările literare. La data de 5 octombrie 1919 se inaugurează solemn anul
şcolar la liceul „M. Eminescu" din Satu Mare. O contribuţie de seamă are
învăţătorimea sătmăreană în acest proces de culturalizare sprijinind întemeierea primei tipografii române~ti în oraş, „Institutul de Arte Grafice
3 V. Ciubotă, Document·e privind mişcarea cultural-naţională din Transilvania
la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în Satu Mare,
Studii şi comunicări, V-VI, 1981-1982, p. 3-75.
4 Avizul Redacţiei, in Satu Mare; I; 1919, nr. 1 (24 sept.), p. 1.
5 Dr. A. Racoţi, Satu Mare, în Satu Mare; I; 1119l19, nr. 1 (24 sept.), p. 1.
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şi Editură" „Satu
rească ziarul Satu

Mare" (1919) în atelierele căruia a început să se tipă
Mare din data de 5 octombrie 1919 înainte se imprima
la tipografia „Mercur" din strada Mihai Viteazul nr. 20 (pl. IV/3).
In această perioadă a începuturilor nu se poate vorbi, în părţile săt
mărene, de o literatură beletristică în accepţia estetică a cuvîntului. Nu
existau încă asemenea condiţii şi activitatea literară era împreună cu actele de cultură generală şi educativă românească. Literatura beletristică
nu se desprinsese încă de formele de cultură ce-i asiguraseră existenţa incipientă. Inceputurile timide se ivesc totuşi. Dariu Pop îşi tipăreşte o comedie Şcoala de menaj, de o valoare artistică modestă, dar ea va servi r eprezentaţiilor teatrale ale „diletanţilor", o rubrică de satiră şi umor îşi face
apariţia în coloanele ziarului, numită Crestături. Profesorii încep să scrie
şi să publice. Vasile Herman îşi tipăreşte impresiile de la inaugurarea liceului amintit mai înainte iar învăţătorii i'?i ţin Adunarea lor generală.
Este perioada aşezării temeliilor noii culturi române. Lun 27 octombrie
1919 se întemeiază Societatea de lectu.ră a elevilor de la liceul „M. Eminescu" iar Dariu Pop aduce un vagon de manuale didactice şi tot in acea
vreme s-au acordat bursele pentru „Casa învăţătorilor". După modelul
Tribunei din Sibiu ziarul Satu Mare îşi deschide şi el o Foiţă, ce publică
impresii de lectură, note literare, primele de acest fel sînt semnate
de dr. Margareta Meşter din Baia Mare. Ziarul se organizează
tot mai mult în direcţia răspîndirii culturii româneşti, nu exista încă
o creaţie literară locală dar se făcea popularizarea celei existente în România. Aşa la moartea poetului Al. Vlahuţă (1859-1919) se scrie: „Pe
mormîntul celui mai mare gînditor al neamului nostru vărsăm o lacrimă,
deplîngînd în dînsul pe cel mai mare magistru al vremurilor noastre" 6 ,
apreciere luată din arsenalul militantist al lui N. Iorga. În aceeaşi zi se
comemorează scriitorul AL Vlahuţă la liceul „M. Eminescu" şi în felul
acesta mijesc zorile unor preocupări culturale cu accentul pe literatură în
părţile sătmărene la sfîrşitul anului 1919.
Noul an 1920 (stil vechi) aduce publicarea primei poezii, Ielele de
Dariu Pop în numărul de Crăciun al ziarului apărut în patru pagini iar
Augustin Szilaghi face un bilanţ al celor trei luni de cultură românească
răspîndită prin mijlocirea ziarului şi constată unele progrese, indemn pentru noi realizări. După o jumătate de an de apariţie ziarul îşi face un nou
bilanţ retrospectiv: „Azi se împlineşte un jumătate de an de cînd a ieşit
de sub tipar cel dintîi număr al gazetei Satu-Mare.
De şase luni încoace cea dintîi tipografie românească din acest oraş
revarsă din belşug slova tipărită în dulcea limba strămoşească" 7 •
Sosirea lui Onisifor Ghibu la Satu Mare în jumătatea lunii aprilie 1920
produce un reviriment deosebit în organizarea şi consolidarea învăţă
mîntului românesc pe aceste meleaguri. Atunci s-a discutat despre înfiin6 Dr. .Augustin Szilaghi, .Alexandru Vlahuţă, în Satu Mare, I; 1919, nr. 24
(14 dec.), p. 1.
7
Redacţia, Cv.vîntul nou, în Satu Mare; l; 1192(), nr. 15 ('25 februarie), p. 1.
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ţarca unei Şcoli normale l a Satu l\Tare, ai cărei elevi, viitorii învăţători ai
satelor, să fie recrutaţi din raza judeţului.
Dacă anul 1919 fusese vremea tatonări.lor cu privire la dezvoltarea
unei literaturi româneş ti in părţile sătmărene acum lucrurile încep să se
clarifice. Era perioada în care numeroşi intelectuali cum au fost: V. Papilian, G. 1\1. Zamfirescu, M. G. Samarineanu şi alţii au jucat un rol însemnat în această res urecţie din oraşele de nord ale Transilvanie i, angajindu-se în sprijinirea presei, teatrului, şcolii şi culturii româneş ti, cu rc~
zultate evidente, în eluda greutăţilor începutului şi a condiţiilor vitrege în
care-ş i desfăşurau activitatea. Doi intelectuali vin şi ci în Satu Mare, animaţi de acelaşi ideal de a servi cultura românească pe aceste meleagw·i.
Cel dintîi dintre ei este Anton Davidcscu, urmat la puţin timp de George
A P etre (1900-1958). Temeinic pregătiţi :în şcoală şi avînd desigur şi aptitudini literare, erau tineri şi plin de avint, Anton Davidescu şi George
A P etre vor desfăşu ra o vie activitate culturală în Satu Mare. înainte de
a veni în oraşul nostru ci şi-au făcu t ucenicia gazetărească la Cuvintul,
săptămînal „pentru luminarea minţii şi apărarea nevoilor obşteşti" , cc
apărea în 1919 la Tw·nu-Măgurelc. Au renunţat la regiunea lor natală şi
au venit în Transilvania, cu gîndul de a servi popor ul r omân şi cultura lui:
„Subsemnatul venisem în Ardeal plin de gînduri măreţe şi cum îmi spunea dl. Encscu-Stîlpeni, directorul Şcolii normale, cu multe iluzii. După
ce am stat o lună în în vă ţămîni, am renunţat la această carieră pentru
care a m o deosebită dragoste şi am intrat ln redacţia unui ziar românesc, ce-mi of eră o plată mai omenească"11 • Acel ziar românesc era SatuMare la care Anton Davidcscu devenise „ colaborator intern" încă din martie 1920 ş i din septemb ri e a acelui aşi an va fi redactorul responsabil al
blsăpiămînalului sătmărean. La A lexandria, Anton Duvidescu tipărise în
1919 revista literar-artistică Viforul, care de la al trcilt"'a număr s-a numit
Nufărul şi în paginile căruia au colaborat George A Petre şi G. l\I. Zamfirescu.
Anton Duvidescu scrie în Sa.lu Mare proză descriptivă, un soi ele gazetărie literară, fără pretenţii estetice, compuneri de încc•pător care puteau
fi alunei citite cu oarecare satisfacţie, în lipsa altora mai cleYate. Faţă de
cărturarii localnici avea un marc avantaj: minuirea unei limbi curate şi
expresive, ferită de străin i sme. Textele lui se inspiră din realită~il e locale,
seric despre parcurile oraşului , vizi te la Someş, semnează la Foiţă, alături
de George A. Petre. Cind în septembrie 1920 devine redactor rcsponsabil al ziarului se preocupă şi de problemele şcolare, militează mai cu
scamă pentru .înfiinţarea în Satu Mare a Şcolii normale şi este printre cei
dintîi care scrie despre pictorul Aurel Popp (1879-1 960).
La 15 aprilie 1920 apare la Oradea revista Cele trei Crişuri, al cărei
corespondent pentru Satu Marc va deveni Anton Davidescu, după ce
G. V. Botez va renunţa la Cronica sătmăreană a publicaţiei. Anton DaYi-

» A. Davidcscu, Scrisori din Ardeal.

lnvăţăto1·ii

I; 1920; nr. 30 (H mai), p. 2.
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dcscu salulă în termeni elogioşi apariţia revistei orădene: ,,1n jurul Celor
trei Crişuri (pl. IV/1-2), s-a strîns un buchet de elemente pline de talent
care sînt hotărîte să muncească fără preget în ace~t domeniu pentru a
purta în tot colţişorul Ardealului facla luminoasă a cuJturU ş i lileraturii
românesti" 11 •
tnalnt.c de a sosi în Sutu Mare cu elev al liceului „M. Eminescu",
Geo1·gc A. Petre s-a manifestat ca stalomie colaborator al Ciw·întultli din
Turnu-Măgurele. Dintr-un articol tipărit în CuvîntuZ reiese că George A.
Petre ar fi venit în Satu Marc şi pentru faptul că 1m ar fi beneficiat de
condiţii optime de stud iu Ja liceul din Turnu-Măgurele: „Ar fi un mare
bine pentru noi elevii ca să se voteze de către judeţ suma necesară celor
două clase ca să poată funcţiona, altminteri elevii ele cls. a VII-a şi a
VlJJ-a nu pot învăţa deC'lt în particular". Textul e semnat de George A.
P0tr0, elev cls. a V1I-a10.
Anton Davidescu este acela care-l aduce pc George A. Petre la Satu
Marc, unde-şi începe o prestigioasă colaborare la zim·ul Satu Mare. I se
oferă chiar o rubrică Note şi reflexii, pagini în. care se exersează cu ma i
multe compuneri lincrcşti, cu profunde accente de lirism, nediferenţiate
artistic încă: „Pe maluri cintul, zglobiul vînt de primăvară, îngînă hlînd
duioase melodii, cc se pierd indefinizabil ele vng în depărtarea necunoscută a altor sfcre"11• în oraşul Satu Mare George A. Petre participă la
şe7.ătorile culturale, declamă versuri la diverse manifestări şcolare, încit
la un moment dat putem citi în paginile ziarului: ,,talentatul George A.
Petre a citit clin poeziile proprii". Scrie versuri şi proză inspirate din frumuseţea cîmpiilor sătmărene, creionează portrete de oameni necăjiţi, publică multe pagini evocatoare cu urmările nefaste ale ră:t.boiului apoi
amintiri despre casa natală dintr-un sat de lingă Roşioru de Vede, descrie
anotimpurile, mai cu seamă toamna cu melancoliile ei prelungi, articole
de critică socială ~i poezia Garoafe. Dragostea pentru Transilvania a crescut în sufletul acestui poet încă clin vîrsta fragedă a copilăriei: „încă de
cînd am învăţat să silabisesc primele cuvinte mi s-a pomenit de cuvintul
Ardl'al" 1:?.
Textul acestu este scris în Oradea şi seri itorul nu uită să colaboreze
la ziarul teleormănean chiar din îndepărtatul Salu Mare. întreprinde o
scrie de călătorii în judeţul nos1ru şi transcrie impresiile pentru paginile
Ctwîntului. Astfel descrie o călătorie de la Salu Mare lu Carei, cu trecerea
peste podul Someşului, intinder€'a cîmpiei din faţă şi aminteşte de monumentul istoric de la Moftin, cc eternizează Pacea de la Satu ;\fare (1711).
Vi7.iiează Careiul cu un prieten ardelean, care cunoaşte oraşu l, „qealtfel
11
10

p. 3.

A. Davidescu, Cele trei Crişuri, în Satu 1\fare, I; 1920, nr. 46 (•16 iunie), p. 1.
George A. Pvtrc, Vo.-i: clarncmtis, în Cuvintul, I; I9HJ, nr. 112 (211 noiembrie),

u George A. Petre, Note

şi

reflexii. Pe

Someş,

în Salu Mare; T; 1920, nr. 33,

(2 mai), p. 3.
12

p. 2-3.

George A. Pt>lre, Dtii durerile trecute, în Satu J\fore, 1; 1920, nr. 45 (16 iun.ie),
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ntct mie nu mi-e necunoscut, căci am mai stat aici două zile prin luna
februarie". De la Carei pleacă la Şimleul Silvaniei spune textul, în realitate spre Zălau. 1 3.
Impresiile despre Satu Mare continuă: „Cînd am venit pentru prima
oară în Satu Mare era iarnă şi n-am putut observa frumuseţea deplină a
oraşului. Acum însă cînd întreaga natură e îmbrăcată in haină verde a
deosebitei sale frumuseţi, oraşul mi-apare sub o frumuseţe cum puţine
oraşe o au, cu toate că el nu e s ituat la poalele vreunui munte sau pe
o cine ştie cc poziţie pitorească, ci este aşezat în deplin şes". Descrie apoi
oraşul aşa cum era atunci: „Pe străzile oraşului şi chiar prin centru trece
un tren, care pune oraşul în legătură cu satele dimprejur pînă la distanţe
considerabile, ceea ce înlesneşte foarte mult circulaţiaH. Textul c datat:
Satu Mare, 30 mai 1920. într-un alt articol din acelaşi ziar teleormănean
descrie o călătorie în satul Cheja. Această colaborare a lui George A. Petre
era viu apreciată de direcţia ziarului Cuvîntul, ca necesară publicaţiei: „In
direcţiunea literară pe Ungă consacratul scriitor I. Ion Holban am format
şi remarcat doi talentaţi tineri teleormăneni ... Sînt George A. Petre şi
A. Davidescu, care conduce ziarul Satu Mare din Sătmar", text scris la un
an de apariţie al Cuvîntului15• Pe toată această durată de timp, George A.
Petre era încadrat în redacţia ziarului Satu Mare, după cum se anunţă la
rubrica de Ştiri din nr. 80 din 17 oct. 1920: „Prietenul şi colaboratorul
nostru, Petre A. George, care fusese angajat la ziar (s.n.) fiind numit în
direcţiunea învăţămîntului secu ndar Oradea-Mare, şi a luat noul să u
post în primire. Ne bucură că numitul a fost chemat într-un post de încredere, totuşi regretăm plecarea sa, din personalul de redacţie, deoarece
lasă un gol pe care cu greu îl vom mai putea umple".
în această perioadă începe să se discute insistent despre apariţia unei
reviste literare în Transilvania. La discuţii au participat profesori, scriitori
şi alţi oameni de cultu!'ă. La Oradea apăruseră în 1920 Cele trei Crişuri,
care vor deservi în multe privinţe şi părţile sătmărene, iar în ziarul Satu
Mare Anton Davidescu so întreba cine anume va tipări o revistă literară
în Transilvania? Patria din Sibiu tipărea un supliment literar, Patria literară începînd din aprilie 1919 şi l-a continuat şi după ce s-a mutat la
Cluj în septembrie al aceluiaşi an. George A. Petre aşteaptă şi el înfiinţa
rea unei reviste literare pe aceste meleaguri: „Am văzut că de cîtva timp ·
se ataşează în fiecare număr din zlaru1 Satu Mare o foiţă care conţine
cite o mică nuvelă sau cîte-o schiţă literai·ă, ceea ce dă alt farmec gazetei,
făcînd-o să îndeplinească rolul dublu. E o faptă lăudabilă pe care ar trebui
s-o îndeplinească toate gazetele, reuşind astfel să răspîndcască în masa
poporului şi frumoasa limbă literară care acum mai mult ca oricînd tre13 George A. Petre, Din carnetul unui pribeag. Note de drum, în Cuvfntul, I;
1920, nr. 25-28 (8 martie), p. 2.
u George A. Petre, Scrisori din Ardeal. Impresii de călătorie. Sătmar-Careii
Mari, în Cuvîntul, I; l!920, nr. 31 (3 iw1ie), p. 1.
J5 Cuv"mtul, Un an, în Cuvintul; II, 191.aO, nr. 1 (3 august), p. 1.
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buie răspîndită cît mai mult pentru uniJicarea limbli16• Pag. este pseudonimul lui George A Petre Dicţionarul de vseiLdonime al lui Mihail Straje
(1901-1978), apărut în anul 1973 nu-l cunoaşte în forma aceasta, decît
G.A.P. (pag. 541), îl indică ziarul Cuvîntul în numărul să u din 3 oct. 1920.
Ziarul SATU MA RE avea şi o rubrică Pe marginea cărţilor începînd
cu numărul 51 din 7 iulie 1920 cu recenzii despre cărţi şi reviste. Critica
lui E. Lovinescu era în mare cinste la foaia sătmăreană: „Cine doreşte să
aibă o frumoasă revistă literară să-şi procure Sburătorul" 17 • In octombrie
1920 George A. Petre este plecat din Satu Mare la Oradea unde va deveni
redactor la Cele trei Crişuri începînd din 1921 dar va colabora la presa
sătmăreană . 1n accsl timp apar noi colaboratori literari în ziarul sătmă
rean: M. G. Samarineanu cu Tablouri din Pind, poezii nostalgice şi evocatoare a locurilor natale şi G. V. Botez, care va tipări în Satu Mare foaia
'l'ribuna liberă în 1923 iar mai tîrziu va deveni secretar de redacţie al revistei bucureştene Universul literar şi va scrie despre problemele culturale
sătmărene. In ziarul Satu Mare publică mai multe articole despre Limba
românească, în spiritul cultivării ci. Anton Davidescu cere înfiinţaren unei
librării româneşli în Satu Mare: „înfiinţarea unei librării româneşti este
o necesitate vitală pentru oraşul nostru, neapărat trebuie să păşim la fapte.
trebuie bani puţini dar suflet mult." 16 • Moare în această vreme dr. Augusl:n Silaghi, cu o parte din averea căruia s-a scos ziarul Satu Mare. Fusese
ofiţer şi avocat, rănit pe front şi mort de tuberculoză. A scris două piese
de teatru, dintre care una tipărită, Logodna de la Sfîntul Ion, dramă
populară în patru acte, tipărită la Făgăraş, Editura autorului, Făgăraş~
1910, tipografia C. Popp, 80 pag.
Discuţiile despre apariţia unei reviste literare în Transilvania au
luat 'in considerare şi părţile sătmărene. Se pregătea deci apariţia unei
reviste în Satu Mare şi în nr. 101 din 29 decembrie 1920 citim un text
cc anunţă apariţia, în luna ianuarie 1921 a primei reviste în Satu Mare
după 1918. Dat fiindcă textul acesta este necunoscut îl reproducem în întregime: „Era necesar ca pentru ţinuturile noastre aşa de înstrăinate din
pw1ct de vedere naţional, să apară un nou astru strălucitor, ca să pătrundă
în masele populare, ducînd cuvîniul sacru al redeşteptării conştiinţei româneşti.

Un grnp de inlclectuali români, avînd în mijlocul lor cîţiva literaţi
de valoare, au hotărît ca să facă noi sacrificii şi să creeze o nouă revistă
lunară, în care să fie discutate problemele arzătoare, relativ la diferitele
chestiuni în legătură cu viaţa culturală, economică, şcolară etc. Primul
număr al revistei va apărea în luna ianuarie. Sîntcm convinşi că succesul
va fi desăvîrşit, avînd fn vedere concursul ce vor da toţi românii, .de la
ţăran pînă la cele mai înalte clase sociale pentru a i se asigura existenţa.
16

Pag., Rwistele literare în Ardeal, în Satu J\fare, I; 1920, nr. 45 (16 iunie), p. 1.
Satu Mare, I; 1920; nr. 52 (11 iulie), p. 3.
18
A. D(avideseu), Necesitatea înfi.inţă1·ii unei librării româneşti, în Satu-Mare,
11; 1920, nr. 100 (2 decembrie), p. 2.
17
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Afară de aceasta, revista va fi o călăuză pentru fiecare locuitor, deoarece
nu se va mărgini numai la literatură, ci va avea rubrici speciale pentru
discutarea tuturor noutăţilor din lumea ştiinţelor şi mai ales va fi scrjsă
într-un stil popular, ferită pe cît cu putinţă, de neologisme sforăitoare, de
care sînt pline multe din publicaţiile noastre periodice.
Intelectualul ca şi muncitorul, preotul ca şi învăţătorul, vor găsi destule lucruri frumoase de învăţat, din paginile acestei reviste.
Considerînd valoarea intelectuală şi mai ales puterea de muncă a celor
strînşi în jm·ul acestei reviste, ne vine să credem fără a ne înşela, că
succesul dcsăvîrşît al revistei este fapt împllnit.
Deocamdată primul fond îl va forma contribuţia lunară pe care o vor
face intelectualii sătmăreni, rămînînd ca ulterior să se găsească o modalitate pentru constituirea unei suma mai şolide" 1 1.l. Revista '.în cauză era
Ţara de sus, care n-a apărut totuşi în ianuarie 1921, ci o lună mai tîrziu.
În 26 ianuarie se aminteşte de un Comitet al revistei şi în 8 februarie
1921 apare mult aşteptata revistă sătmăreană (pl. V /1).
Ţara ele sus este deci prima revistă de cultură, apărută în Satu Marc,
după 1918 sub conducerea lui Dariu Pop, revizor şcolar atunci şi animator
cultural. Dariu Pop a urmat în tinereţe liceul grăniceresc din Năsăud, fiind
coleg de bancă cu Liviu Rebreanu şi apoi învăţător în mai multe sate din
nordul ţării, unde pe lîngă activitatea didactică propriu-zisă desfăşoară
o intensă muncă ele culturalizare. Colaborator al ziarului Românul din
Arad, în coloanele căruia sprijină revendicările învăţătoreşti, ajungînd astfel în conflict cu autorităţile vremii, fiind nevoit să plece peste munţi,
unde se va ocupa cu gazetăria; după întregirea firească a hotarelor se va
întoarce in Satu Mare, în calitate de inspector şcolar, numit în această
funcţie de către Consiliul Djrigent.
Pe vremea aceea se simţea acut nevoia unei reviste de cultură în
Orasul Satu Mare. Cititorii mai bătrîni îsi aducE>au am inte de Faniilia lui
Iosif Vulcan, de Familia română a lui Lu~ian Bolcaş, iar cei mai tineri de
Cosînzeana de la Orăştie, redactată de S. Bornemisa, toate trei fiind aştep
tate, la timpul lor, cu nerăbdare şi citite de generaţii întregi. Erau hrana
lor sufletească, de fiecare săptămînă, ei găseau în paginile lor idei însufleţite de realizarea idealului de unitate naţională, ce se apropia vertig;nos, pe ruinele imperiului habsburgic.
Ţara de sus este rodul unei harnice iniţiative a cărturarilor sătmăreni,
o publicaţie ce dorea să urmeze linia înaintaşelor surori. Pînă în anul
1921 situatia culturală si artistică a orasului Satu Mare era destul de
precară. Lipsa unei publ icaţU de cultură·, în afara ziarului Satu Mare,
care avea alte sarcini, a unul teatru în limba română şi a unei biblioteci publice creau dlficultăţi aceluia care ar fi. voit să se 1;.:idice peste
îngustul orizont al unor meschine preocupări negustoreşti. ln articolul
Cel din tîi cuvînt, redactorul responsabil se plînge că aceste ţinuturi mărl9

O nouă revistă, în Salu Marc, II; 1920, nr. 1100 (26 decembrie), p. I.

https://biblioteca-digitala.ro

~

l

~
t
i

I

9

299

ginaşe nu primesc ajutorul cultural ce l-ar merita, cu toate că oamenii
de prin părţile locului sînt doritori de cultură şi artă.
În aceste condiţii şi împrejurări apare Ţara de sus: „Nu rîvnim la
măiestria scrisului înalt, dar vrem să ne înfăţişăm tuturor cu graiul
limpede, luat din izvorul graiului simplu al poporului", rosteşte prefaţa 2 o.
Revista va milita pentru cultivarea limbii române literare, prea puţin
însuşită atunci de oamenii acestor părţi mărginaşe. Revista se adresează
tuturor, este scrisă „pentru toţi", un fel de publicaţie de familie, în genul
celor de la sfîrşitul veacului trecut din Transilvania, adaptată însă la
nevoile momentului.
Revista Ţara de sus a strîns laolaltă colaboratori locali şi pe cei. veni ţi de peste Carpaţi, imediat după război. Profilul ei este al unei reviste regionale, o publicaţie susţinută de cărturari, locali, unii cu bogat trecut publicistic, iar alţii care beneficiau doar de entu:tiasmul tinereţii.
Se respinge ideea de a tipări revista numai de scriitorii vestiţi, „de la
centtu"; colaborarea trebuia recrutată, în mare parte, dintre intelectualii
regiunii. Peste cîtva timp, unul dintre colaboratorii statornici fixează
p1'ofilul revisteL Astfel, Anton Davidescu scrie: „Cele trei Crişuri în
Dihor, Ţara de sus în Satu Mare au un rol dublu: în primul rînd fac operă
culturală pentru provincie, iar in al doilea rînd prezintă restul ţării,
unde sîntem foarte puţin cunoscuţi, viaţa de la noi în toate manifestaţiu
nile ei"21 . Ţara de sus ilustrează concepţia revuistică a lui Sextil Puşca
riu din articolul Literatura care ne trebuie, publicat în numărul din inoal ziarului Voinţa din Cluj: „Mă gîndesc la o revistă de familie, pe care
să o poată da cu folos oricine în mîna copiilor săi crescuţi şi care să
pătrundă în cele mai umile case ale funcţionarilor mărunţi, ale muncitorilor cu ştiinţă de carte, ale intelectualllor de la sate, care nu cer să
citească nici studii de specialitate, nici literatură prea subţire". Aceste
gîndw·i au fost în mintea celor ce s-au osteiiit să redacteze Ţara de sus.
Colaborările literare sînt puţine: Dariu Pop şi A Davidescu. Este
tot ceea ce astăzi ar merita un oarecare interes, fireşte documentar. Revista are însă preocupări culturale, de istorie, filologie şi folclor, Trecutul îndepărtat şi mai apropiat al acestor părţi mărginaşe o interesează
clin perspectiva documentării istorice şi lingvistice. Astfel, în chiar primul număr al revistei, Dariu Pop deschide o discuţie cu privire la denumirea oraşului, eliminînd o parte din argumente, care pledau pentru originea germană sau maghiară a acestui toponimic22 • Discuţia se continuă cu
argumente diverse, în numerele viitoare, de către G. V. Botez şi Eugen
Seleş, atunci directorul liceului „M. Eminescu" din localitate. Încă în
coloanele acestei reviste, Dariu Pop începe să pregătească acea utilă carte
întitulată Mărttirii strămoşeşti {Satu Mare, 1938.), cu semnificativul arti-

° Cel

2

dintîi cuvînt, în Tara de sus, I; !1921, nr. 1 (februarie), p. 1-2.
A. Davidescu, im.portanţa revistelor din noile provincii, în Ţara de sus; I;
W21, nr. 5 (iunie), p. 1'14.
22 Dariu Pop, Satu Mare sau Sătmar, în Ţara de sus, I; 11921, nr. 1 (februarie).
p. 6-7.
21
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col Răvaşuri din bătrîni, ce atestă temeinicia istoriei româneşti pe aceste
meleaguri23. Acestei preocupări îi e asociată şi studierea vechiului grai
românesc, urmărind evoluţia limbii române, pe marginea însemnărilor
de pe vechile cărţi bisericeşti.
O altă preocupare însemnată a revistei este de ordin cultural-pedagogic. Pe vremea aceea ţinuturile sătmărene erau pline de neştiutori
de carte. Revista începe o campanie de alfabetizare, cu mijloace proprii,
specifice. Pictorul Aurel Popp propune un premiu pentru acela care va
dovedi că a depus eforturi mari în privinţa aceasta şi chiar el a deschis
o listă de subscripţie, cu suma de o sută de lei: „Ne întoarcem către toţi
aceia care au în suflet dorinţa de bine spre neam, să se ocupe cu aceşti
orbi sufleteşti şi să încerce a strecura într-înşii binefăcătoarea lumină
a ştiinţei cititului şi a scrisului"24 •
,
Tara de sus a recenzat în mici note si însemnări critice cărţile de
literâtură beletristică şi revistele vremii. Este printre primele reviste din
ţară care au subliniat valoarea artistică a romanului Jon al lui Liviu
Rebreanu, „lucrare care face cinste scriitorului şi merită să fie citit de
toată lumea" 25 ; de asemenea au fost discutate unele luc1·ări ale lui Gala
Galaction şi revistele timpului, salutînd reapariţia Vieţii Româneşti, în
anul 1920. Revista mai cuprinde şi pagini de explicare a regulilor ort ografice ale limbii române, îndeplinind astfel operă de cultivare a exprimării scrise, foarte necesară atunci în părţile s~tmărene, publică poezii
populare din Ţara Oaşului, cronici culturale, pedagogice şi economice.
Pînă în prezent au fost identificate cinci numere ale revistei, deci a apă
rut puţin, dar eforturile ei stăruitoare au fost încununate de succes, mult
mai tîrziu în alte publicaţii periodice apărule în Satu Mare.

•
Un alt moment însemnat în dezvoltarea literaturii

româneşti

în

păr

ţile sătmărene îl constituie sosirea lui G. M. Zamfirescu în oraşul de pe
Someş în vara anului 1922, la sugestia lui Anton Davidescu. După primul
război mondial era destul de greu de trăit în Bucureşti, mai ales fără o

slujbă sigură şi căsătorit în aşteptarea unui copil. G. M. Zamfirescu şi-a
ales atunci un oraş îndepărtat de fierberea şi zgomotul Capitalei, pentru
a avea liniştea necesară creaţiei literare. Pregătirile sosirii s-au făcut
din vreme, încă din luna aprilie 1922, cind ziarul Satu Mare îi anunţă
colaborarea. într-adevăr în numărul din 16 aprilie 1922 i se publică poez'a Thais, versuri de inspiraţie erotică, în trei strofe. Deci debutul publicistic în Satu Mare îl face cu o poezie de dragoste, astăzi de importanţă
documentară. Este încadrat salariat la Casa cercuală, unde era director
atunci inimosul Gh. Enescu, autorul satirelor parlamentare din revista
23
Dariu Pop, Răvaşuri din bătrîni, în Ţara de su.~, I; 19121, nr. 1 (februarie),
p. 8-;10.
24
AuNl Popp, Alfabeţii, în Ţara de sus, I; 1:921, nr. 1 (februarie), p. IO.
25
A. D(avidescu), Nofi2 despre cărţile noi, în Tara de sus, I; W2,l; nr. 1 (februarie), p. 3·1.
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Săgeata (1923) şi tatăl scriitorului Radu Enescu, redactor şef-adjunct al
revistei Familia din Oradea. Ocupaţia aceasta i-a asigurat lui G. M. Zamfirescu un trai oarecum stabil, cu uneJe perspective de permanentizare.
A ajuns repede printre colaboratorii de frunte ai ziarului Satu Mare,
în paginile căruia a avut o rodnică activitate. 1ntre alte lucruri, scriitorul
este preocupat şi de progresul material şi cultural al satelor: „Cred că a
sosit momentul să ne gîn.dim şi la sate, să aruncăm o rază de lumină
şi-n noaptea colibelor umcde" 2 6. Propune un sistem efectiv de sprijinire
a şcolilor primare, înfiinţarea de biblioteci săteşti, ţinerea de şezători literare iar ministrului C. Banu (1873-1940) îi cere ajutor pentru reuşita ofensivei culturale la ţară.
1n timpul şederii la Satu Mare, în cei doi ani, G. M. Zamfirescu
a redactat şi articole de orientare politică, pe linia unei ideologii umanitariste, iosistînd pentru colaborarea tuturor oamenilor de cultură şi pledînd fierbinte împotriva războiului. In paginile ziarului Satu. Mare sprijină apelul lui Ioan Slavici şi Const. Rădulescu-Motru (1868-1957) de
a se în fii n.ţa un cerc umanitarist la noi27• Printr-o muncă susţinută şi-a
ciştigat un deosebit prestigiu în faţa personalu.lui redacţiei ziarului Satu
l\fore, ajungînd astfel, la începutul anului 1924 să-l conducă, în timpul
vacanţe i lui Anton Davidescu.
A cimentat prietenii cu pictorul Aurel Popp, cu intelectualii români
şi m aghinri, cu Ladislau Gr6f (1891-1971), om cult, instruit, actor talentat cu studii la Viena şi Budapesta, bun cunoscător al teatrului universal.
Cu aceşti doi artişti se sfătuia asupra problemelor culturale şi artistice,
petrecea ore întregi în atcli0rul pictorului (prieten $Î cu Emil Isac şi
N. N. Tonitza) sau asista la repetiţiiJe Teatrului Maghiar: „Toate clipele
libere, pe care reuşeam să le fur, orelor oficioase de birou, le petreceam
pe scena lui Ladislau Groff, în mijlocul actorilor unguri, cu care mă împrietenisem ulor. Asistam la repetiţii şi eram spectator nelipsit al spectacolelor ungureşti. Într-un an reuşisem să vorbesc corect limba lui Ady
Endre şi să-l descifrez pe Petofi"2s.
O altă prietenie leagă şi cu publicistul orădean Keresztury Sândor
(mai tîrziu Al. Olteanu, priceput comentator al relaţiilor politice şi culturale româno-maghiare). Acest ziarist a tradus în limba maghiară piesa
lui R. Roman, Mana.sse, viu controversată la apariţia ei iar în anul 1922
a alcătuit antologia numită Uj roman kolt6k, tipărită la Oradea, carte ce
cuprinde traduceri din Oct. Goga, Ion Minulescu, Lucian Blaga, Emil Isac
şi G. M. Zamfirescu. Antologia nre un motto din Ady în care se stăruie
asupra relaţiilor de prietenie dintre români şi maghinri.
~8

G. M. Zamiirescu, Lumina satelor, în Satu Mare, IV, 1922, nr. 61 (30 iulie), p. l.
G. M. Zamfirescu, Mişcarea umanitaristă, ÎlI Satu Mare; V; 1923, nr. 21
{14 martie) p. 2.
28 G. l\I. Zamfirescu, Oameni. şl fntîmplări la graniţa de vest, in Cele t-rei Crişuri; XII, 1931, nr. 5--6 (mai-iunie), p. 74.
21
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Parcurgerea acestei antologii Urice scoate în evidenţă două fapte
importante din viaţa lui G. M. Zamfirescu. Observăm mai întîi că sîntem
în peripada în care tînărul scriitor se manifestă ca poet, cu exerciţi i de
începător, dar cu aleasă simţire artistică şi farmec muzical, unele clin ele
viu înrîurite de lirica lui AL Macedonski, care i-a publicat, de altfel prima
compunere poetică numită Versurile mele în Literatorul din 1918.
Al doilea lucru pe care-l reţinem este faptul că G. lVI. Zamfirescu
era dintre acei scriitori, care militau pentru înfrăţirea oamenilor prin
cultură. Este acesta un curent ideologic viu, ale cărui idei au fost cultivate
şi în oraşul Satu Mare, în frămîntatele gînduri ale unor intelectuali şi
la realizarea cărora şi-a adus o importantă contribuţie G. M. Zamfirescu.
Mai tîrziu ideea a fost reluată, pe scară mai mare şi cu alte mijloace,
cu rezultate mai vizibile, concrete, de către grupul redacţional al Familiei
din Oradea de sub conducerea lui M. G. Samarineanu (1893-1959)
(pl. V/3).
Este arh icunoscută pasiunea scriitorului G. M. Zamfirescu pentru
teatJru. în v;remea aceea nu era un t:oeatru românesc 1la Satu ·Mare.
G. M. Zamfirescu s-a aşternut p~ treabă şi a adunat o mulţime de amatori, pe. care i-a entuziasmat cu ideile sale şi a participat la înfiinţarea
Cercului cultural al tinerilor români din Satu Mare, scriitorul nostru fă
cînd parte din secţia de presă, secretar al organizaţiei fiind Felician Zaciu,
cunoscut publicist sătmărean.
Prima piesă interpretată de echipa" de amatori a lui G. l\II. Zamfirescu a fost Patima roşie de M. Sorbul (1885-1966) în oraşul Carei,
în :seara zilei de 17 decembrie 1922. Repet1iţiile au fost conduse de
G. M. Zamfirescu care a jucat rolul lui Rudy. Tot pentru oral)ul Carei s-a
pus în scenă Ariciul şi sobolul de Victor \Eftimiu (1889-1972) iar la Baia
Mare s-a reprezentat Săptămîna Zum.inată de poetul emu M. Săulescu
(1888-1916). Cu aceste piese şi •, cu Se face ziuă de Zaharia Bârsan
(1878-1948), Curcanii de Gr. Ventura, Nevestele lui Cerceluş de P. Locusteanu, Nodul Gordian de Valjean (1881-1960), a cutreierat oraşele
Carei, Baia Mare, Baia Sprie şi comunele fruntaşe Şomcuţa şi Medieşul

A~l

La repetiţiile teatrale, scriitorul era actor, regizor, tipăritor de afişe,
decorator şi chiar electrician. Fiindcă ziua era ocupat cu slu jba, destul de obositoare, pentru că era şi după-amiază, toate aceste lucruri le
făcea noaptea. Entuziasmul tineresc îl înflăcăra del?i boala începea să-l
încerce încă de pe atunci.
Cercetătorul presei sătmărene îl poate găsi pe G. M. Zamfirescu şi
în coloanele ziarelor Szamos şi Sorneşul nou (acesta se tipărea în amîndouă limbile). În aceste ziare publica articole şi cronici dramatice, iar la
Casina română ţi.nea conferinţe despre literatura română, despre teatru
şi alte probleme artistice.
În anul 1923 devjne corespondentul pentru Satu Mare al revistei
clujene Culttira popomlui (1921-1930), editată de C. Racoviţă. in această
publicaţie tipăreşte Cronici sătmărene sub pseudonimul Mircea Lacrimă,
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relatează

3.03

despre dezvelirea

plăcii

comemorative a lui Vasile Luci:teiu, pe
interval de timp colaborează

faţada casei în care a locuit. Tot în acest
şi la Cele trei Crişuri.
1
După încetarea apariţiei revistei Ţara

ele sus s-au făcut mai multe
o nouă publicaţie periodică în Satu Mare. 1n toamna
anului 1922 Satu Ma,re (II; 1922, nr. 71 din 3 septembrie) aduce ştivea
îmbucurăt0<1re a apariţiei unei noi reviste Nufărul la care va colabora şi
d. M. Zamfirescu. Scriitorului i se face chiar o succintă caracterizare:
poet simbolist, vers plin de muzicalitate, bogat în imagini, ce aminteşte
de poezia lui Macedonski. Publicaţia cc trebuia să apară este o nouă serie
a revistei din Alexandria condusă de AL Davidescu dar ea nu a putut să
fie tipărită niciodată în Satu Mare. Reţinem doar strădaniile cărturarilor
sătmăreni de a avea o nouă revistă după dispariţia Tării ele sus.
Succesul echipelor de amatori conduse ele G. M. Zamfirescu a fost
evident, publicul încuraja o asemenea acţiune de educaţie şi in serviciu1
artei. Cu timpul au început să se strîngă fonduri materiale, care nu
asigurat, în parte, apariţia revistej Icoane marnmureşene. În numărul 78
din 3 octombrie 1923 a l ziarului Satu Mare, cu ocazia reprezentării piesei Se face ziuă, se poate citi: „Scopul reprezentării este stringerea unui
fo11d necesar edi tării revistei de cultm·ă şi propagandă, Icoane maramitreşene". Între acte scriitorul a vorbit despre scopurile urmărite de proiectata revistă.
Primul număr al revistei a apărut în luna noiemb.ric 1922, ca o „revistă de cultură", formulă obi~mlită ÎJ1 epocă, ce avea pe copertă figura
luminătorului. Gheorghe Lazăr, de la a cărui moarte se împlineau atunci
o sută de ani. În total au apărut zece numere, dintre care ultimile trei au
fost duble (revista apărea lunar). Publicaţia a fost doborîtă de dificultă
ţile materiale ale vremii. Ultimul număr, cel apărut pentru lunile iulie-august 1924 s-a tipărit în septembrie, după cum relatează documentele vremii, la Bucureşti, scriitorul fi inel deja pregătit să se restabilească
în Capitală, ca bibliotecar al cercului „Libertatea", lăsînd în Satu Mare,
în urma lui o valoroasă initiativă literară.
Apariţia acestei revist~ 1-a preocupat stăruitor pe G. M. Zamfirescu,
încă din primele lw1i de şedere în oraşul Satu Mare. În memoriile nepublicate decît parţial ale scriitorului, Florence Zamfirescu, ea însăşi autoare de versuri (pseudonime: Ioana Mihai şi Francisca Paul), se consemnează faptul că clin banii adunaţi de la reprezentaţiile teatrale ale echipei
de amatori, care întreprindeau turnee în oraşele nord- ardelene, din acei
bani păstraţi cu mare grijă a început să se împrimc revista 29• O scrisoare
a lui G. M. Zamfirescu adresată lui George Dorul Dumitrescu (19011972), pubUcată cu ocazia morţii autorului Barierei, îl arată preocupat
de formatul revistei, ele alegerea literei şi a colaboratorilor: „M-am oprit
la titlul Icoane maramureşene. O duc foarte greu şi nu pot să mă împac
încercări de a tipări

29 Ioana Mihail, Cu G. M. Zamfirescu la Satu lllfal'e, în Universui 1.iterar, LI;
1942, nr. 42 (17 oct.), p. 1.
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cu tipografii care cer sume enorme pentru cîteva pagini ele tipar. Cred

însă că vol găsi o soluţie posibilă. În cazul cel mai rău, îi dau formatul

Lumii literare $i ilustrate din

Iaşi"3°.

Programul revistei este lapidar consemnat în articolul Cîteva cuvinte din primul număr, în care redactorul adresîndu-se intelectualilor
din părţile sătmărene şi crişene, scrie: „Nu vom sădi în suflete ura, ci
dragostea de lumină şi adevăr" 31 . Nu ştim care au fost motivele pentru
care G. M. Zamfirescu s-a oprit la titlul Icoane maramureşene, care nu
exprimau întocmai peisajul locului d ar putem afirma că această publicaţie
sătmăreană nu a cultivat regionalismul îngust şi nici şovinismul, ea s-a
menţinut pe o poziţie demnă, în limitele unor concepţii umanitariste.
Prima grijă a redactorului a fost să strîngă în jurul lui colaboratori
locali, prin ei să susţină revista şi să promoveze o largă mişcare literară
şi artistică. De la început i s-a alăturat entuziastul Anton Davidescu şi
apoi alţii, doi-trei, în mod sporadic. Situaţia nu l-a mulţumit pe înflăcă
ratul redactor şi chiar a consemnat-o în scris, după trei numere, la rubrica Fulguiri, căutînd astfel, nu din vina lui, colaborarea prietenilor
bucureşteni.

Icoane maramureşene au făcut un pas înainte în direcţia culturalizării
maselor muncitoreşti sătmărene. începutul s-a făcut cu teatrul. De la
echipele de amatori s-a ajuns să se facă propagandă, în coloanele revistei,
Teatrului Naţional din Bucureşti, de sub conducerea lui Ion Marin Sadoveanu (1893-1964), ocazii destul de rare atunci în părţile nordice ale
ţării. Pasiunea aceasta îl aduce pe redactor să închine numărul al doilea
al revistei teatrului românesc. Reprezentarea• lui Hamlet, în înterpretarea
lui Aristide Demetriade (1871-1930), „luceafărul scenei româneşti" (aşa-1
numeşte revista) a fost o adevărată sărbătoare la Satu Mare. „Laolaltă,
majoritari şi minoritari am închinat cununi în faţa genialului interpret".
se exprimă un comentator, care mai aminteşte că limba română este perfect capabilă să toarne în formele ei, cugetul şi simţirea artistică desă
vîrşită. Două interviuri luate, unul lui Aristide Demetriade şi altul lui:
Ion Marin Sadoveanu, constată necesitatea imperioasă a înfiinţării unei
echipe de teatru românesc, care să cutreiere oraşele ţării de sus (aşa se
numeau atunci părţile nord-sătmărene, de aici şi numele revistei condusă de Dariu Pop). In acest conte}..1; de împrejurări Ion Marin Sadoveanu avansează unele promisiuni, dar, desigur, multă vreme aceste nobile idei au rămas în stadiul unor lăudabile intenţii. Menţionăm totuşi
faptul că toată această acţiune de înfiinţare a unui teatru românesc
în Satu Marc se duce înainte de a fi început faimoasa campanie de la
Oradea pentru întemeierea Teatrului de vest, susţinută de revista Familia„
prin sîrguinţa lui M. G. Samarineanu şi a celorlalţi colaboratori şi desigur a artistului Ştefan Mflrcuş.
30
George Dorul Dumitrescu, A fost odată George MihaiL Zamfirescu, în Universul Literar, XLVIII, 19'3·9, nr. 43 (28 octombrie), p, 5.
31 ,C îteva cuvinte, în Icoane marnmureşene, J; 19.23, nr. 1 (noi~mbrie), p. 11.
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Revista avea o mică rubrică, De la noi în cadrul căreia consemna
evenimentele culturale ale regiunii: reprezentaţiile teatrale, cinematograful, presa, urta plastică, cerea deschiderea unei săli de lectură iar turneele teatrale erau invitate şi la Sighetu Murmaţici în textul din cuprinsul articolului Nu ocoliţi Metramureşul3 2 • Revista înfiinţeaiă o sub'.redacţie la Sighetul Marmatici, pentru a strî11ge Jegăturllc şi cu celelalte
oraşe ale regiunii nordice şi publică folclor cu privire la acţiunile etoului
legendar Pintea Viteazul. intre comorile Ţării de sus se fotografiază
mănăstirea Bi.xad, al cărei istoric îl compilează chiar redactorul. Se cere
să se trimită pentru oraşele din nordul ţării revistele Viaţa Românească,
Gindirea, Ramuri şi Cugetul românesc, pentru că în acea vreme chioşcu
rile erau pline doar cu foaia, destul de vulgară în conţinut, Veselia.
Într-un alt număr se imprimă faţada liceului ,.M. J'.:mincscu". Această
rubrică primeşte şi un caracter documentar, în directă legătură cu preocupările lui G. M. Zamfirescu. Se anunţă reprezentaţiile echipei de amatori a scriitorului. Pentru Satu Marc se cerc înfiinţarea unui ateneu cultural, o bibliotecă publică 1 se recenzează revista maramureşeană Cămi
nul nostm, redactată la Sighet în. 1924 de către C. Ionescu-Olt.
Icoane maramureşene a promovat cultura generală clar, aşa cum a
arătaL şi Mircea Zaciu a cultivat şi literatura beletristică, uneori cu susţinute eforturi şi cu realizări vrednice de interes33• Simpatia mergea spre
proza scurtă, ce exprima viaţa necăjiţilor, a funcţionarilor umili şi lipsiţi
de perspective. Deci nu întîmplător se traduce Cehov, în două numere
ale revistei; există o anumită afinitate temperamentală cu viziunea prozatorului rus. Ceea cc se poate reţine astăzi din proza înserată în coloanele
revistei sînt unele fragmente din Flamura albă, Gazda cu ochii umezi
(nuvelă care dă şi titlul unui volum, scris la Satu Mare de G. M. Zamfirescu clar tipărit la Bucureşti, în anul 1925, în biblioteca „Dimineaţa");
poemele in proză ale scriitorului proletar I. lVIehedinţeanu (reda<;torul revistei pentru Bucureşti), cele ale lui Anton Davidescu, o hazlie povestire
de Savin Constant (1902-1928), scriitor mort în accidentul de cale ferată de la Recea din 1928, o schiţă semnată de Ion Pas (1895-1974) şi alta
de Ion Dongorozi (1894-1975). Restul colaborărilor şi-au pierdut interesul artistic astăzi.
Se parc că poezia e mai bine reprezentată în sensul că i se dă o
mai mare importanţă. în chiar pdmul număr i se reproduc două rondeluri
lui Al. Macedonski, apoi Elena Farago, Eugen Relgis, Traian Ulmu, Ion
I. Pnvelescu, Otilia Ghibu şi G . .M. Zamfirescu.
Rczumînd ideologia revistei Icoane maramureşene vom reţine predilecţia spre o literatură umanitaristă, ce aspiră la zugrăvirea suferinţei
umane, într-o manieră plină de duioşie, cu simpatie accentuată faţă de32

Nu oi:ollţi Maramureşu1, în Icoane maramureşene, I; 192.3, nr. 2 (decem-

brie, p. 30.
» l\Iircea Zaciu, George Mihail Zamfirescu
în Tribuna, l!I, 1959, or. 62 (30 decembrie), p. 3.
20 - Studll

şi comun1cărl,

şi

1·euista „Icoane

VII-Vlll.
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existenţele umile, doborîte de vitregia vremii. În timpul scurt cit a apă
r ut, această revistă oglindeşte zbaterea frenetică a redactorului de a crea
un climat prielnic manifestărilor literare şi artistice în Satu Mare.
Apariţia revistei Icoane maramureşene a incitat pe mulţi scriitori
să întreţină legături culturale cu părţile sătmărene. Astfel, poeta Elena
Farago (1878-1954) în corespondenţa sa tipărită ele istoricul literar
C. D." Papastate 3~, interesează destinul revistei sătmărene cu un număr
de şase scrisori importante din pricină că aduc unele lămuriri suplimentare faţă de ceea ce ştiam înainte şi faţă de ccrcetă1·lle ce s-au închinat
scriitorului G. lVI. Zamfirescu pînă în prezent.
Din cele şase scrisori amintite patru sînt scrise de G. IVI. Zamfirescu
din oraşul Satu Mare, între anii 1923-1924 şi două primite de la Craiova
de la poetă, în aceeaşi ani. Prima scrisoare este din noiembrie 1923,
după apariţia primului număr al revistei Icoane rn.aramm,reşene, prilej
cu care redactorul îi cere poetei colaborarea, după ce-i explică rostul unei
reviste literare şi culturale în oraşul Satu Mare: „Pentru noi, colaborart-'a
dv. ar fi un îndemn să muncim cu mai multă tragere de inimă, un ajutor pe care nu vom fi în stare să-l plătim cu toată bogăţia mizeriei
ce ne petrece şl o cinste de ca.re de-a pururi vom fi mîndri". 1 se ;uată
poetei că revista îşi are asigurată apariţia prin strădani a cîtorva oamcn i
de inimă ai Sătmarului şi i se cere, de asemenea, un clişeu al poetei,
trimis pe cheltuiala revistei sătmărene, „pentru a-l pune în revistă, o dată
cu mărgăritarul ce ni-l veţi dărui". G. M. Zamfirescu indică şi adresa
redacţiei revistei: str. N. Bălcescu~ nr. 22 Satu Mare, clădire identificată
de noi înainte cu cincisprezece ani, ]11că o confirmare că ea corespunde
adevărului. Poeta îi răspunde destul de repede solicitantului, în chiar
aceeaşi lună a anului. I se mărturiseşte că nu are deocamdată nimic inedit şi nici clişeu, poate fotografie. Este de acord să i se publice lucrări
mai vechi şi cere revista pe care n-o cunoaşte. G. IVI. Zamfirescu ii răs
punde la începutul anului 1924, dată la care revista Icoane niaramureşene
avea hîrtie cu antet, „revistă de cultură. Redacţi a", anunţînd-o că o să
reproducă poezii din volumele apărute, pînă va primi inedite. Noutatea
acestei scrisori ţine de descoperil'ea hîrtiei cu antet a revistei, este prima
de acest fel pînă acum. Elena Farago este de acord să i se reproducă
din poeziile publkate, cu condiţia să se indice acest lucru: „Tinerii cititori de azi le vor citi ca pe lucruri noi, volumele mele nemaiexistînd
nici la edHură". Corespondenţa îna intează, redactorul crezînd de cuviinţă
să-i reproducă poezii din revista Sbttrătorul lui E. Lovinescu, în numă
rul al doilea al Icoanelor maramureşene. Poezia tipărită este Vine toamna
(Anul I; 1923; nr. 2 (decembrie), p. 26, versuri clasice, muzicale, dominate ele sentimentul iubirii şi al maternităţii. Poetei i s-a trimis primul
număr al r evistei dar nu l-a primit din pricina deficienţelor poştei. Redactorul din Satu Mare comentează: „Vai! e vremea să exclamăm ca
nefericitul principe danez: păcătoşenie, astăzi numele tău e ... P.T.T .... ".
34

C. D. Papastate,

Corespondenţă, Edtt.

„Minerva", Buc. 1876, p. 22"1-226.

https://biblioteca-digitala.ro

307

17

în

aceeaşi scrisoare G. M.
redacţia revistei Năzuinţa

Zamfirescu îi cere poetei să intervină pc lîngă
(1922-1929) dfo Craiova să i se "facă cinstea
schimbului". Elena Farago era atunci în conducerea amintitei reviste craiovene.
Ultima scrisoare din cele identificate pînă acum aduce marea bucurie
a primirii poeziilor inedite ale Elenei Farago, care au sosit în mai 1924 în
oraşul nostru.
Iată scurta scrisoare de mulţumire a
redactorului
G. M. Zamfirescu: „Sărutăm dreapta pentru poeziile Uimise şi vă rugăm
să ne iertaţi că vremea ne-a silit să paginăm revista mai înainte de ziua
sosirii lor. Rezervăm cititorilor, pentru nr. viitor, bucuria de a le citi. Ne
închinăm în faţa spiritului veşnic tînăr şi îi aducem în dar prinosul laudelor noastre sincere". Această bucurie n-a putut fi simţită însă de cititoru
sătmăreni pentru simpul motiv că revista Icoane maran.,,ureşene a fost ncvoilă să-şi sisteze apariţia.
Tot în Satu Mare, G. M. Zamfirescu tipăreşte în anul 1923 revista satirică Săgeatu, scrisă aproape în întregime de cătr(} el. Publicaţia şi-a fixat
un vast program de satirizare a vieţii sociale şi culturale din oraşul Satu
Mare, să lupte prin mijlocirea umorului şi a ironiei caustice pentru însU··
şirea unei exprimări corecte, în SCJ'ÎS şi grai viu şi nrni ales de a arăta oficialităţilor culturale că s-a făcut prea puţin pentru propăşirea literaturii
în părţile sătmărene.
Revista publică parodii după creaţiile literare ale lui Eminescu şi
Oct. Goga, critică unele abuzuri ale administraţiei timpului G. M. Zamfirescu îşi redactează paginile tipărite cu multe pseudonime, dintre care am
identificat, pînă acum următoarele: Bucur Dîmboviţă, Mircea Someş, Radu
Lacrimă şi Constantin. Cronica rimată sub forma unei scrisori deschise
evidenţiază pregnant lipsurile materiale în care a trăit atunci G. M. Zamfirescu neputînd să obţină nici măcar o locuinţă. Cusmurile vremii erau
prinse în jocul acidulat şi sprinten al epigramei, specie literară foarte
apreciată în paginile revistei Săgeata. Titlul revistei devine simbolic prin
finalitatea lui precisă şi lipsită de ambiguităţi.
O mulţime de caricaturi îşi îndreptau ironUlc împotriva îmbogăţiţilor
de război. Se dau apoi modele de stîlcire a Jimbii româneşti şi se duce o
(;lprigă luptă pentru sprijinirea manifestărilor literare şi artistice. Astăzi
revista Săgeata este o raritate bibliografică, ca neputînd fi consultată decît în arhiva scriitorului din Biblioteca Academiei R. S. România. Ea devine un document revelator din viaţa plină de elan a lui G. M. Zamfirescu,
prozator ce a mînuit cu pricepere arma ironiei în scopuri de culturalizare.
Au apărut numai două numere, ambele în anul 1923.
Prima carte tipărită a lui G. M. Zamfirescu este Flamura albă (pl. V /2),
suflete şi chipurile prinse în vîrtejul morţii", cu o prefaţă semnată de
Eugen Rclgis, amic al autorului. Ea s-a imprimat în Satu Mare, în ,a nul
1924, la tipografia Simon şi Vescan, în editura revistei Icoane maramureşene. In vremea aceea scrie piesa Cuminecătura şi redactează prima versiune a romanului Maidanul cu dragoste şi volumul Gazda cu ochii umezi.
20"'
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O indicaţie de la sfîrr;ilul paginilor arată că lucrarea era concepută
din anul 1921. In Satu Mare autorul a meditat asupra ei şi i-a dat
forma definitivă. Falmura albă este importantă îndeosebi prin faptul că
afirmară ideologia umanitaristă a autorului, pe care o va servi toată viaţa.
Este o carte de debut care nu străluceşte printr-o valoare artistică deosebită, momentele evocate sînt disparate, dar ele mărturisesc consecinţele
războiului, prezentate realist. Aceasta într-o vreme în care războ iul fusese prezentat la modul idilic şi cînd nu apăruse încă literatura lui Camil
Petrescu. 1n acest sens iarăşi îi revine lui G. 1\1. Zamfirescu meritul de pionierat şi implicit şi părţilor sătmărene.
Prefaţa lui Eugen Relgis încadrează mesajul artistic al Plamurii albe
în cadrul literaturii umanitariste: „O carte care nu e un roman sau o coJecţie ele schiţe şi de impresii. E încă o carte vie, căci viaia e redată în desfăşurarea ei dinamică, cu aspectele ei contrare, cu strigătele ci fierbinţi ş i
cu faptele ei neprczăvute ş i calculatc"35•
Prozatorul imaginează o viziune sumbră, întunecată, a războiului:
convoaie de morţi dwşi la cimitir, soldaţ i înspăimîntuţi de frica mor\ii,
mizeria materială ce-i cuprinde, adăposturile improvizate, comentariile lor
asupra diverselor aspecte ale vieţii dar şi încrederea oamenilor într-un
viitor luminos. Chipul eroului pr.incipal Radu Trudă simbolizează tocmai
omenia acestor fiinţe simple, care au purtat pe umerii lor toată povara
războiului. El se revoltă împotriva unor fapte brutale, ceea C'<'-i aduce
moartea prin execuţie. Este un moment dramatic, palpitant al cărţii, un
episod zgudui tot'.
Paginile acestei cărţi ma.i scol în evidenţă şi modalitatea de lucru a
prozatorului. Aici apare pentru prima oară numele eroinei Nastasia şi a
lui Ion Sorcovă, ceea ce înseamnă că G. M. Zamfirescu încă din perioada
sătmăreană medita atent la crearea acestor personaje din viitoarea lui
încă

operă dramatică.

Flamttrci albă s-a bucurat de recenzii favorabile în presa literară a
'timpului. A apărut asemenea aprecieri în Dimineaţa şi OmuZ liber din
Bucurcr;ti, Năzuinţa clin Craiova, Mioriţa din Galaţi, Gîndul nostru şi
Opinia din Iaşi, Săplărnîna din Ploieşti, Cele trei Crişu.ri din Oradea, Icoane maramureşene din Satu Mare, scoţînd în evidenţă calităţile ci artistice
şi viziunea realistă asupra lumii3G.
In timpul cît a stat în Salu Mare scrlitbrul a locuit în strada Tudor
Vladimirescu, nr. 22. La despărţirea de oraşul Satu Mare. G. 1\1. Zamfir escu a publicat în ziarul Satu Mare articolul întitulat Lacrima plecării,
rînduri triste, duioase, de despărţire3 7 • In toamna anului 1924 se reîntoarce
la Bucureşti ca bibliotecar al cercului „Libertatea".
s6
3

S. M.

Znmlirescu,

Floal'aa albă, •1924, p. 7.

e Silvia Cucu, George Mihail Zamfirescu şt teatrul, Buc. 1967, p. 40.
G. M. zamifrescu, Lacrima plecării, în Satu Mare, VI; 11.924, nr. 64 (24 aug),

31

p. 2.
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In tot timpului cît a stat Ja Satu Mare, G. M. Zamfirescu a colaborat
la revista Cele trei Crişuri, cu poezii, dintre care amintim: Cîntecele vagabondului, Singura mîngîiere, Vină, Toamna, versuri fără o strălucire artistică deosebită, exerciţii ce-i ofereau o stăruitoare preocupare literară
prin mijlocirea căreia . se menţinea în actualitatea publicistică. începînd cu
numărul 3-4 (martie-aprilie) 1922 este trecut în rîndurile colaboratorilor
permanenţi ai revistei orădene. ln 1923 este autorul unor Cronici sătmă
rene la Cultura poporului din Cluj, semnînd cu pseudonimul Mircea Lacrimă: sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, tentativele de înfiinţare a unei
echipe de teatru român eşti şi dezvelirea unei pl ăci comemorative în amintirea lui Vasile Lucaciu sînt faptele despre care relatează.
Activitatea lui G. M. Zamfirescu la Satu Marc a fost viu apreciată de
Silvia Cucu, în cartea sa deja amintită: „Pentru G. M. Zamfirescu, cei doi
ani trăiţi la Satu Mare reprezintă etapa următoare din formarea ca scriitor
şi om de t eatru, etapă, care i-a adus primele reuşite adevărate.
Aici a definitivat texte mai vechi de proză şi dramaturgie, reuşind să
tipărească cel dintîi volum al său; a redactat prima revistă proprie $i dezvoltîndu-şi cultura teatrală prin contactul direct cu actorii profes ionişti,
a animat şi condus o trupă de amalori" 3s.
Mult mai tîrziu G. M. Zamfirescu îşi aminteşte de zilele petrecute la
Satu Mare, de prietenia cu pictorul Aurel Popp, anii de funcţionariat, redactor la Săgea ta şi director la Icoane maramureşene, actor şi director de
trupă ambulantă, conferenţiar şi lipitor ele afişe: „Lu Sătmar aveam un
singur prieten: Anton Davidescu, un alt temerar al faptei româneşti, care
nu trecuse munţii, „să facă avere". Davidescu era prim-redactor al ziarului românesc, singurul în acele ţinuturi sătmărene şi maramureşene: Satu
Mare" şi „La Sătmar mi-am tipărit înlîiul volum de proză Flamitra albă,
însemnări de război şi am revăzut Cuminecătura, pe care o scrisesem la
Ducureşti"3 9

Cu plecarea lui G. M. Zamfirescu din Satu Mare se încheie o etapă
pentru preocupările literare în aceste părţi, un interval de timp
bogat atît pentru scriitor cit şi pentru ceilalţi cărturari sătmăreni, în iniţiative şi realizări, ca şi în destule neîmpliniri, în urcuşuri şi coborîri: important e faptul că deja se crease un climat propice manifestărilor literare
şi artistice în aceste părţi, acţiuni cc vor rodi in perioada următoare. în
istoria preocupărilor litera1·e şi artistice din părţile s ătmărene, activitatea
lui G. M. Zamfirescu trebuie înţeleasă şi pc linia unui pionierat, al multor inceputul'i, un exemplu entuziasmat de idealuri şi pentru strădaniile
lui i se cuvinte acest însemnat paragraf din istoria culturii sătmărene.
rodnică

Silvia Cucu, Op. cit., p. 29-30.
G. M. Zamfirescu, Oameni .~i întîmplări la
XII; 1931; nr. 5--6 (mai-iw1ic), p. 73.
38
39
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de vest, în Cele trei Crişu1"i,
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ETNOGRAFIE
ASPECTE ISTORICO-ETNOGRAFICE
ALE SATULUI PRILOG (SFIRŞITUL
SECOL{JLUI AL XVIII-LEA
ŞI INCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA)
OGLINDITE lN DOUA DOCUMENTE ALE VREMII
LUCI.i\ N CUCUIBT

Examen ct Fassioncs ad Novem Puncta Possessionis Rosa Pallag (Intl'cbare şi măl't.urisiri la cele nouă puncte asupra satului Prilog)t constituie
un document care restituie ambianţa de viaţă, consemnînd aspecte economice şi sociale cc pot reprezenta date şi repere semnificative ale unui fond
comun istoric şi etnografic.
Textul este redactat de către Ernericus Eutvos, judele subslitut al
nobililor şi con~criptor urbarial trimis şi de către Ioannes Nagy, jurat (iurassor). în numele celor chestionaţi semnează Cosma Gabor, jude comunal, precum şi cei şapte jw·aţi ai satului înscrişi cu numele. Documentul
este întocmit sub forma unor întrebări şi răspunsuri. Declaraţiile celor întrebaţi fac cunoscute ell'mente de cultură malerială şi de raport.ud sociale
existente în satul Prilog. Acest text cuprinzînd şi formulări în limba latină este scris în limba maghiară şi datează din 6 ianuarie 1773 (PL VI).
Răspunsurile conţin şi comunică date pentru cunoaşterea unei realităţi
sociale şi etnice, într-un mod care are un nivel destul de înalt de adevăr şi fidelitat0 faţă de cele relatate. O prc7.t!ntan' cit mai corectă a sporit valoarea intrinsecă a mărturiei care a s0rvit ca bază pentru reglemcntarNt urbarială din anul 1774.
ln prjma parte ::i documentu lui se consla lă elemente sugestive care
reflectă starea ocupaţi il or de bnză: cultivarea pămîntului şi creşterea animalelor.
Despre terenul arnbil se menţionează calitatea acestuia şi se declară
că se cultivă grîu cural !?i orz de două ori pe an. Ca inconveniente ale pă
mîntului arabil se amintesc puţi nătatea acestuia şi exis tenţa ogornlui cu
un singur cîmp. Fînet('lc - prata - nu sînt supuse inundaţiilor şi se obţine fin de bună calitate, dar şi suprafaţa fîneţelor este destul de mică.
în ceea cc priveşte păşunea - pascum - aflăm că aceasta este corespunzătoare pentru toate vitele şi cu iarbă de calitate bună. Se mai spu ne
lji un neaj uns similar lC'gat de suprafaţa destul de i•estrînsă a păşunii din
hotarul satului. În aceste condiţii, locuitorii stnt obligaţi să plăteas~ă o
taxă dnd îşi duc vitele pe păşunea din hotarul satului vecin. ln adăpă1
FUinla J\rl1ivdor Stotului Salu !\fare, Fond 'fribunalul
Acte urbariale, nr. 1444., 6 lunuarie 1773.

Judeţean
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toare - odaquavatio - se găseşte apă bună şi îndestulătoare. Se arată
că se află, în apropiere, în hotarele aşezărilor învecinate.
Oraşele Satu Mare şi Sjghet, precum şi On:işu Nou, apar, în contextul
documentului, înscrise ca Urgw·i - emporium. Se include pentru puţinele produse pe care le duceau, plata \funii la podul de peste Someş din
Sătmar. Alte aspecte legate de vamă nu se precizează. Iar în baza dreptului „beneficium merencli'' de la Satu Mare şi Sighet se ac.lucea sare.
De la Oraşu Nou, cine.I se ţine tîrg, aflăm că locuitorii Prilogului îşi
pot procura obiecte de uz casnic. Deşi documentul este incomplet în ceea
ce priveşte consemnarea provenlenţei acestor obiecte de uz casnic aduse
din tîrgul de la Oraşu Nou, totuşi se poate adăuga în acest cadl'u argumentul logic al existenţei unei ceramici de Vama, localitate situată în apropiere de Ornşu Nou.
Alte date se referă la pădurile ce constituie sursă pentru apr0\1z:ionarea cu lemne - lignatio - atît pentru construcţii, cît şi pentru foc, declarîndu-se că lemnul este suficient şi drumurile sînt bune. Se mai completează şi faptul că lemnele pot fi transportate şi pe spate.
Despre pădurile producătoare de ghindă 2 - glandinatio - se însemnează locul lor în hotar împreună cu ale stăp1nului feudal. Această notaţie indică că nu se constată păduri alodiale.
Vii alodiale - vjneae - sînt înregistrate în hotarul salului unde sînt
dealuri cu vii numeroase. în textul documentului se mărturiseşte că fiecare gospodar o dată la doi ani, la culesul viiloe are obligaţia să dea un sac
(de strugud) şi cîte o gă i nă stăpînului feudal. Din vin 3, se spune că estcpermis pe întreg cursul anului locuitorilor să vîndă vin, înkucît stăpînul
nu-l comercializează, clar nici ei nu îl vînd.
în acest document se înregistrează amintindu-se şi dealurile de vii din
vecinătate - vicinia promontoriorum - de la Viile Oraşului Nou, Livada
şi Seini, dezvăluindu-se şi prin această observaţie, practicarea viticulturii
la sfîrşitul secoţului al XVIII-lea.
Despre grădinile de pomi - pomaria - din această localitafe, se înscrie că nu sînt specifice.
Se menţionează inexistenţa apei pentru topitul cînC'pii, care se gă·
seşte numai în apropierea hotarului, fapt care nu exclude existenţa preo·
cupării pentru cultivar<:>a cînepil.
O situaţie similară se remarcă şi în cazul morilor\ care se află construite în apropierea hotarului, în satele învecinate.
Din acest text se desprinde sub raport social că iobagii menţionaţi
sînt coloni veşnici - coloni perpetua obJigationes - şi jelc>ri cu gospodărie, numiţi - inquilini domos habcntes. In satul Prilog, în anul 1773
nu este în folosinţă nona5 şi dijma din nici un produs faţă de stăpînul fou2

acad. David Prodan, Iob<Igia în Trmu;ilvania în secolul al XVI-lea, vol. II.
Editura Academiei R.S.R. 1968, p. 3~8.
Ibidem, p. 348, p. 461.
Ibidem, p. 351, p. 300.
Ibidem, p. 346.

Bucureşti,
3

4

5
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dal. Dijma regală nu se dă6 • în contextul docwncntului, se exemplifică şi
cazul unor daruri periodice anuale, acela de a da cite o baniţă de unt7 •
Obligaţiile în muncă sînt legate de lucrul la vie, dar nu este exprimat
numărul zilelor de lucru. Mai există obligaţia de a merge o zi la cosit şi
la strînsul finului. Cine posedă animale are obligaţia de transport, cinel
apare această necesitate.
ln cadrul întrebărilor refcl'itoar<' la obligaţiile faţă de stăpînul f eu<lal, sînt redaţi cu numele proprietarii de pămînturi.
Sub raport etnic, satul Prilog este o aşezare cu populaţie românească,
distincţie care esle dovedită nu numai de specificul obligaţiilor, dar este
relatată şi în cadrul observaţiilor generale din Conscripţia contribuabililor din Prilog8, redactată în 7 iunie 1328, de Andrassy Samuel, conscriptor
de stat (Pl. Vll).
1n ansamblu aceste observaţii de la începutul secolului al XIX-lea,
privesc cîleva probleme, unele fiind asemănătoare cu cele din primul document descris. Sint consemnate amănunte despre aşezarea satului Prilog
din zona Oa~ului, calitatea pămîntului, producţia cîmpului arabil, fîncaţa,
cr~terea animalelor, păşunea, veniturile locuitorilor şi sursa acestora din
arat, semănat şi transport, tîrgurile (Sighet, Satu l\Iare, Carei).
Ceea ec este relevant faţă de primul text sînt cîteva date şi aprecieri
calitative asupra unor aspecte de cultură materială. De asemenea, în comparaţie cu documentul din anul 1773, sint formulate şi observaţii care pot
avea un caracter inexact.
Imaginea terenului arabil din Prilog este bine contura tă atît prin prezentarea pămîntului arabil, ca avînd o mărime mijlocie şi fiind mai slab
productiv din cauza solului argilos, cît şi prin faptul că menţionează apli~
carea sistemului de agricultură: ogor cu două cîmpuri la începutul secolului al XIX-lca, cultivarea numai a culturilor de primăvară: porumb şi
ovăz şi inexistenta sesiilor mbariale pustii.
în conţinutul documentului sînt introduse precizări privind aratul şi
folosirea coşurilor pentru fertilizarea pămîntului.
Pentru perioada cînd au fost redactate aceste observaţii, se constată
diminuarea preocupării pentru cultura viţei de vie, care este cultivată, aşa
cum se consemnează, mai mult pentru fruct.
Textul acestui document aminteşte şi însemnătatea activităţii manuale depusă -pentru preocuparea hranei şi pentru confecţionarea îmbră
cămintei de către locuitorii Prilogului. Specificîndu-se scurte referiri privind ocupaţiile, documentul pune în evidenţă agricultura şi creşterea animalelor.
6
7

8

Ibidem.
Ibidem, p. 347.

Filiala Arhivelor Stalului Satu Marc, Fond Tribunalul Judeţean Satu Mare,

Acte urbaria'1c, nr. 1447, 7 iunie 1828.
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Coordonatele celor două documente prczentnte oglindesc importante
aspecte istorico-etnografice ule unui sat clin Ţara Oaşului în ultima parte
a secolului al XVIII-lca şi primele <lcccnii ale secolului al XIX-lea. Ac0ste
mărtw·ii fac parte dintr-un context CMe reprezintă im;.1ginea tradiţională
a satului Prilog, cu accente economice şi sociale.
Reflectarea asupra elementelor care akăiuiesc acest cadru economic
şi social oferă posibiJ itatea de a ex trnge şi de a cun oaşte cîteva note istorice şi etnografice semnificative.
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HISTORISCHE-ETNOGRAPIDSCHE
ASPEKTE DES DORFES PRILOG
(ENDE DES 18. JHDS UND ANFANG
DES 19. JHDS.) WIDERSPIEGELTE
IN DEN ZEITGENOSISCHEN
DOKUMENTEN
(Zusammenfassung)

Diese Miltcilung beschrcibt und analysicrt zwci archivistischc Dokumente. Es sind historisch-etnographische Aspekte eines Dorfes a us dem
Oascher Land, am Ausgang des XVIII. J a hrhundcrts und in dcn ersten
Jahrzchnten des XIX. Jahrhunderts v crmerkt.
Dic zwei Dokwnentc ermoglichen das Kennenlernen des okonomichsoziaJen Lebens des Dorfes Prilog aus dem Oaschcr Land.
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CITEVA DATE NOI DESPRE
CERAMICA DE VAMA
GHEORGHE HAIDUC

Localilatea Vama, după numele ce-l poartă, dovedit de existenţa locaca punct vamal1 în decursul timpului, prin aşezarea sa geografică Ja
poalele munţilor Gutîi ş i mai ales prin meşteşugul olăritului, un subiect
d ezbătut şi apreciat de către etnografi şi istorici, această localitate a cunoscut şi cunoaşte un interes şi o actualitate speci fică pentru cercetare şi
studiu.
Siluată în partea de sud a Ţării Oaşului, ce constituie una dintre cele
mai interesante zone etnografice din ţară, alături de celelalte 23 de localităţi ale acestei zone, Vama prezintă un cadru istoric ce oferă multiple
date 2 (Pl. VIII).
Avîncl ca preocupare aducerea unor date inedite despre ceramica de
Vama, în acest context este necesar să completăm condiţiile3 dezvoltării
ceramicii, cît şi unele legături ale acesteia cu alte centre de ceramică.
Argila necesară confecţionării diferitelor tipuri de vase se aducea şi se
aduce şi în prezent din aproape tot hotarul Vămii şi, mai ales, din locurile
numite; Boboş, Locul Argilă, Locul Mestecăniş, Izvorul Roşu şi Imaşul
Tu renilor.
Pigmenţii coloraţi ai vaselor de lut au provenit şi provin din locurile
consemnate pînă în momentul de faţă în literatura de specialitatc4, la care
se adaugă şi următoarele puncte aparţ.inînd hotarului Vămii, numite în
toponimia locală: Tisagău şi Cîmpul Roşu.
Conslderînd relatarea lui Tancred Bănăţeanu· în legătură cu provenienţa culorii brun-neagră, tre buie reliefat faptul că acea piatră moale
folosită pentru obţinerea acestei culori se găseşte de-a lungul rîului Valea
Albă în locul numit Tuba din hotarul satului Tur. De asemenea, figurează
alături de satul Viile Apei recunoscut pentru argila albă, cea mai curată
şi de bună calitate şi localitatea Viile Răcşil, unde în locul numit „cimi tir" se găseşte în filoane cu diametrul de 3 m şi la o adîncime de 1 m.
lităţii

~

'

Matricola căsătoriţilor, născuţilor şi decedaţilor, 180'4-1·839, p. 68.
Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, Cultura pretraEditura Ştiinţ ifică şi Endclopedică, Bucureşti, 197·8, p. 130; Document'e
privind istoria României, veacul XIII, C. Transilvania, vol. II Bucureşti, 1952, p. 132,
1

i Tiberiu
cică şi lracică,

documentul 1~8; Conform mărturiilor orale, locul unde au fost descoperite fragmente
ceramice s-a numit Rusnicca şi care a format vatra satului; precum şi alte documente.
3 Tancred Bănăţeanu, Ceramtca popu.lară clin fora Oaşu.lu.i, Bucureşti, 1958, p. 8.
' Jbidem, p. 19.
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Din info rmaţiile culese:; rezultă că în hotarul l ocalităţii Vama, în locurile de numite Săscurn şi Pîrîul Lănţuşului se găsca o rocă de culoare
brun-roşcată, care, fiind arsă după un anumit procedeu, era rîşnită şi era
folos ită în tehui.ca ele ornamcnt<ire. 1ntrucît pro1.:cdcclc ele aplica re nu s-au
transmis, nu se mai cw1 oaşlc şi nu se mai practică .
Fiind întrunite aceste condiţii naturale, olăritu l de la Vama a evoluat
în timp, constatîndu-se modificări c:are au apărut în tehnică, formă, ornamentică, cromatică. Această evoluţi e este con firmată $i prin numărul olarilor care sînt atesh1 ţi documentar în matricolc.6 ln perioada 1772-1800,
a u praclicat olăritul la Vama un număr de 41 d e olari; în secolul al
XIX-lca au exercitat acest meştc-!?ug un număr de 49 de olari, iar în secolul al XX-lea, un număr de 48 de olari, dintre care 12 practică în prezent.
Numărul mare ele olal'i, precum şi cerinţele crescînde ale pieţii , au determinat o puternică concurenţă în rîndul acestora, incepîncl clin a doua
jumătate a secolului al XIX-Jea.
Faptul că aşezarea Vama, împreună cu alte localităţi din jur (Livada,
Ora5u-Nou, Prilog), a aparţinut în vechime castrului Mc dieşu A uri.l, a ofeJ'Ît posibilitatea legăturii care a existat între olarii clin Vama şi cei din
l\feclicşu Aurit. Această legătură se putea face p c jos calc de 5 ore, iar
călare sau cu căruţele putea fi s trăbătută în 3 orc.
lpotcza pr0c umpăniril ullcl'ioarc a centrnlui de olari de la Vama, este
susţinută şi l'Ciese din faptu l că meşterii olari din Medieş7 s-au aşezut la
Vama, unde au a vut materiC' primă abundentă.
însemnat centru de olari,'' Vama a creat variate obiecte ceramice
apreciate atîl prin valoarea lor documentară , ca mărturii a le unor relaţii
sociale în cadrnl familiei şi a comunităţii tradiţionale, cît şi printr-o aleasă
nlloare artisticău.
Dacă acC'st meşteşug a dus la u nele sa tisfacţii şi împliniri legate de valoarea de întrebuinţare şi orn amenta lă a vaselor de lut, sînt mai puţin cu~
noscute unele aspecte care au influen ~at viaţa meŞteşugal'ilo1· olari. Din
mărturir:.irilc ola rilor vfrstnici anchC'tati în răutările îndelungate şi cercetările de tPren făcute în cadrul acestui centru de olărit s-au constatat şi
rcferil'i în l egătură cu toxicitatea datorată, evident, folosirii oxidului de
plumb, în legătu ră cu umezeala permunentă a încăperilor amenajate ca
a telier, care multă vreme a u /'ost întrebuinţate ş i ca spaţii de locuil'e.
Aceas tă situaţie nu a împiedicat practicarea olăritului, în schimb a avut o
:; Jn f. Robolin Gheorghe, Vama, str. Coşb uc nr. 431, 69 ani ş i Rakoş Elemer ,
V<una, stl'. Olarilor nr. !152. 80 ani.
i. M;jlricole de şt.ire c i vilă, r-;ec. :\'VlllI, XlX, şi XX.
7 Robotin Flol'ca şi Miravischi Ioan, olari din l\Icdie~u Aurit, care s-au stabilil la Vama, la mijlocul sec;olului al XIX-lea·.
s Barbu Slăllneanu, Studii ele artă populară, Editura Minerva, Bucureşti,
1972, p. 1n
11 Susana Toth, Ceramica vecli·e de Vama clin colecţia Muzeului Ţării Crişurilor
in Bi/tarea, VIl-VllI, Oradea, 1980, p. 125- 1-15.
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înr'ÎLtrir·e negalivă asupra membrilor· familiei olarilor. 1n muJte familii au
cazuri ele dt'fi<'icnţe fizice ~i psi11icc 1o.
În acest context se scmn<Jka%ă în primele decenii ale secolului al
XX-Jea şi plecări ale olal'ilor din Vama în alte centre de olărit: Prundull3frgăului, l\faieru 11 (jud. Bistriţa Năsăud) şi peste hotare.
Necesitatea organizării producţiei ceramice sub fol'ma unor a teli0re
mori in care înainte vreme lucrau c<1lfc şi ucen ici, dt. ~i, de multe ori, întL·cuga familie ':! C'l'a impusă de nL1mărul mare de olad, cît şi de situaţia lot'
muterialkt şi socială.
Dove>zi care afirmă 1·calitaten 01·ganizării şi asodcrH meşteşuga rilo r ele
la Vama, sînl ară tate prin obiecte (Fig. 2) care au apurţinut acelor mari
ateliere menţionate, <'it şi prin informaţiile adunate.•~
lnlreaga produc·ţic ceramică - blicll' „albe"; vai:.e pentru dus mîncarc
lu ctmp „hîrgău"; ulcioare, oluri, oale, canceie şi altele, ocupă un loc impo1·tant în istoria ceramicii de Vomu, dezvăluind concluzii i;u privire lu
valoal'ca lor al'tlstkă (PL IX-X).
Diversitatea ceramicii şi ponderea semnificaţiei sale în viaţa socială
şi spirituală a locuitorilor din Vama, ca şi din întn'nga Ţară a Oaşului, au
fost strîns legale ele anumite obkciuri.
Ulcioarele „bukaşe•· L4 folosi te pentru păstrarea uleiului şi a unor bău
tul'i alcoolice ernu dăruite, cu ocazia unor sărbători, membrilor de familie mai nevoiaşi, după un vechi obicei al acestor locLLri.15
Fm·furiile ornamentale de Vama, pc lîngă faptul că erau dispuse în
frize decorative pc pereţii camerei din faţă, denumită „casa mare", se foloseau cu prilejul nunţilor, petrecerilor şi al înmormîntărilor. 16
Blidele cu fond alb, adincl, numite în graiul localnicilor „porţicre",
aveau o strictă utilitate în cadrul gospodăriei pentru servitul mîncăl'ii.
O categode ele obiecte care a atras un real interes în sensul consemnării acesteia în literatura etnografică a constituit-o cea a olurilor de
nănaş. După numărul olurilor de nănaş, care sînt aşezate de o parte şi de
allD a grinzii longitudinale a cusei, se poate determina numărul finilor,
apă1·ut

Inf. Rakoş l\clolf, Vama, 1890-1963 şi Oros Mihai, Vama, 1880- 1956.
Inf. Robotin Gheorghe, Vama, str. G. Coşbuc, nr. '431, 69 ani şi Morar Maria
(UH0-1984), care ne-au informat despre plecarea olarilor din Vama la Maieru ~i
Prundul Bîrgăului, .în urma îndc;mnu1·1lor dale de către inspectorul şcolar Da10

11

rlu Pop.
12
Tancred Bănăj:<'anu, op. cit., p. 9.
13 Jnf. Robotin Ana, Vama, str. Victoriei nr. 73, 83 ani; Rakoş Gheza, Vama
0894-19i8), Robotin Gheorghe (1870-197'1) în legătură cu existenţa unui statut al
olarilor.
14 I. Jurasciuc, Obiecte ceramice de capacitate din centrv.i de olărit Vama, în
Satu Mare, Studii ~i comunicări, Satu Marc, 1976.
l6 InL Contra luhana, Vama, str. Mică, 77 ani.
16 Susana Toth, op. cit„ vezi catalogul, p. 147-201.
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care au dus aceste oluri naşilor lor în semn de recunoştinţă, cu prilejul
„sărbătorii finilor".
O semnificaţie deosebită în viaţa mirilor o avea plosca, care era dusă
de către mire cu ocazia „încredinţării" - logodnei - viitoarei mirese.
Plosca era păstrată de către fată, care, în schimb îi oferea mirelui o batistă brodată „joljuţ", lucrută de cătr,e aceasta. „Joljuţul" era purtat în
ziua nunţii, înainle şi după cununie, de către mire şi mireasă, pînă la venirea în casa mirelui, unde se ţinea nunta. După nuntă, „joljuţul" era dat
din nou miresei pentru a-l păstra, ceea ce simboliza împuternicirea femeii
de a deţine comorile casciP
Hîrgăul constituia un vas a cărui utilizare primordială se referea la
ducerea mîncării, cnre era servită la munca cîmpului. Totodată, import<mia
acestuia deriva şi din folosirea de către naşă, pentru a duce mîncare, timp
de două săptămîni, finei lehuze. Vasul era păstrat de către mama copilului, fiind atîrnat la grindă, pînă cînd copilul devenea mare. 18
Folosirea ulcioarelor era remarcată şi cu ocazia înmormîntărilor, cînd
membrii familiilor unele era un deces, cumpărau 50-60 ulcioare pe care
le împărţeau rudelor apropiate pentru amintirea celui decedat. Aceste ulcioare urmau să fie aşezate la grinda casei, în semn de amintire.10 .Acest
obicei este semnalat şi în prezent, fiind practicat în Ţara Oaşului, la Racşa
şi Gherta Mică.
Din informaţiile care au fost adunate se pot alege şi alte aspecte ale
însemnătăţii sociale pe care o pl'ezentau vasele arse d in lut. Cele vechi,
simbolizînel, în concepl,ia populară, înţelepciunea, erau deseori utilizate în
încercarea vindecării unor boli socotite incurabile. Deoarece, în această
practică îndreptată pentru vindecare, multe vase vechi au fost sparte la
răscruci de drumuri, explică motivul pentru care din foarte bogata creaţie a ceramicii ele Vt.1ma s-au sacrificat şi multe vase vechi, în virtutea
concepţiei despre vindecare amintită în acest cadru. 20
Este semnalată în satele din Ţara Oaşului şi practica spargerii vaselor noi de lut în pragul casei, la miezul nopţii, de către tineri, cu ocazia
sărbătoririi unei zile ele naştere sau de nume a unui tînăl'. 21 Această acţiune se petrece după datele unui obicei tradiţional şi este însoţită şi de
felicitarea exprimată în rostirea „ca vasele să se spargă, for sărbătoritul
să trăiască întru mulţi ani" .22
Fiecare vas din lut este cuprins în viaţa socială şi spirituală a oamenilor, cu diferitele sale semnificaţii, înglobîndu-se armonios în tezaurul
17 Inf.
is lnf.
19 Inf.
20 Inf.
21
lnf.
22 Inf.

Pop Gustina, Vama, str. G. Coşbuc nr. 428, 75 ani.
Pintea Ana, Vama, 1891-198·1.
Mărincaş Irina, Vama, Hll2--IJ.972.
Robotin Ana, Vama, str. Victoriei, nr. 73, 83 ani.
Cseh Corol, Vama, str. Mlcă nr. 793, 78 ::ml.
Laslău Ileana, Vama, str. Principală, 76 nni.
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Aceste manifestări ale sensibilităţii şi respectului, ca expresii ale fondului popular tradjţ.ional , cu ecouri care se răsfrîng în istoria şi în atitudinile oamenilo1: clin această atrăgătoare zonă etnografică, a Ţă rii OaşuJu i ,
se încadrează 'in multitudinea aspectelor de cultură populară tradiţională .
Cernmica de Vama, prin toate datele pe care le cuprinde, se prezintă ca
un fenomen viu, bogat şi prezent în contemporaneitate, premisă a unor
viitoare cercetări şi studii.

23 Auzită

21 Auzită

2.1 - Studil

de la Pop Gustina, Vama, str. G. C~buc, nr. ~ 28. 75 ani.
de la Morar Vasile, Vama, str. G. Coşbuc, nr. 4:JO, 76 ani.

şi comu1~icări,

vn-vnr.
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QUELQUES NOUVELLES DONN~ES
SUR LA POTERIE DE VAMA
(Resmne)

A la suite des recherchc e ntreprinses durant des annees, on a pu r<1masser beaucoup de donnees concernant l'appred ee poterie de Vama, village situe au P ays d'Oas. Cettc etude contient surtout des references a
quelques donnees inedites.
Nous avons presente Ies conditions qui ont permis Ja pratique de lu
poterie â Vam a et n ous avons decrit en de tail quelques aspects concerna nt
le gra.nd nombre de p otiers attest es par les documents, ce qui confirm<\
<1 cote d'autres facteurs, le developpmcnt de la poterie populairc de Vamu,
L'Hude contient aussi des reft-!rences importantes qui devoilent lcs for mes et les relations sociales da ns l'utilisation des obje ts de poterie.

https://biblioteca-digitala.ro

.

'

MARIUŞ

- UN CENTRU NECUNOSCUT
DE MOBILIER POPULAR DIN ZONA
ETNOGRAFICA CODRU
J.

•

l
r

JURAŞCIUC

Pe lingă ocupaţiile principale de bază: agricultura, creşterea vilelor
oilor, datorită întinselor păduri de fag şi stejar care acopereau odinioară cea mai marc parte a zonei, codrenii au practicat şi meşteşugul legat de prelucrarea lemnului.
Unele din aceste meşteşuguri, cum ar fi: rotăritul, dogăritul, teslăria
etc., a u un caracter general, iar altele ca: dulgheritul, lădăritul şi tîmplă
ria au îmbrăcat un caracter pronunţat zonal.
1n cadrul gospodăriei codreneşti, şi fenomenul era caracteristic pentru
toate zonele etnografice ale ţării noastre, aproape fiecare gospodar îşi confecţiona singur unele obiecte de uz casnic sau gospodăresc trebuincioase
gospodăriei. De aici şi marea varietate de obiecte casnice şi gospodăreşti
ca de pildă: scaune cu sau fără spate, paturi, mese cu sau fără ladă, lavi.ţe,
leasctirf mai simple' de 'vin, rame pentru fotografii familiare, e.tc. 1•
şi

Desigur, unele

creaţii

artistice în lemn care au solicitat o pricepere

şi

o imaginaţie mai mare, mai d eosebită aparţin meşterilor dulgheri din
Codru. de la care ne-au rămas remarcabile monumente de lemn, meşte
rilor lădari, de la care ne-au rămas splendide lăzi de zestre şi meşterilor
timplari a căror meşteşug a culminat ptin „vrajniţele" de intrare în gospodărie şi porţile de şură. 2
In prima jumătate a sec. al XIX-lea pe mai multe meşter-grinzi, la
casele cu trei încăperi (casă marc, tindă şi casă mică) şi cu tîrnaţ pe două
laturi şi jumătate, atît în zona Codru, cît şi în Lunca Someşului upar şi
cîteva nume de meşteri de case ·cei mai remuniţi 3 .
1 I. Iuraşciuc, Arhitectura populară codr.enească Şi obiecte decorative de interior, în SatuMareStCom, 1973, p. 327-JZS.
2 J. Iur~ciuc, Arh'itectura populară din zona Codru şi lunca Someşului din a
clowi jumătate a sec. al XIX-Zea, în Satu.MareStCom, 1980, p. 353; H-Formagiu,
S. Stanciu, Ornamentica porţilor de surd din zona Codt·u, 1n „Revista Muzeelor, V,
1968, nr. 6, pp. 5157-5:>8; L . Cucuiet, Po1'ţilc de Ş:ură clin zona Codru, (cata log), Muzeul judeţean Sa·tu Mare, 1980, pp. 7-8.
a Pe casele ţărăneşti din zona Codru şi <lin lunca Someşului din a doua jumă

tate a sec. al XIX-lea apar pe meşter-grindă nume de meşteri ca: Cionca Simion.
la casa lui Andrecău Vasile, Valea. Vinului nr. 26.4. construită în °Hl63; la casa
nr. 367 a lui" Petric Vasile din Pomi: „Maestru au fost Giorgiu Mikloşiu, sau de pildă,
la casa nr_ 346 a lui Barbu! Teodor" tot din .aceeiaşi localitate ni se fac cunoscute
încă trei nume de meşteri populari de case" „?vf.aister Stefan şi Rusu ·Nlcoară şi
Simon Ioan 1870", etc.
2 1*
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Nume de meşteri-dulgheri apar şi Ja unele din lăcaşurile de cult
construite din lemn în zona etnogn.i fică Codru. Iar în ce priveşte valoarea
a rhitecturală a acestoru, ca de pildă cea a bisericii ele lemn din Corund,
ca poate fi pusă alături de tot ceea ce s-a creat mai reuşit, în această privinţă4.

Meşteşugul lădăritului din zona t•tnografică Codru, trebuie pus ală
turi de creaţiile sus amintite ca fiind de cea mai veche tradiţie. Valoarea
lui artist i că a atras, în decursul timpului numeroşi cci·ce tători şi iubitof'i
ai culturii populare. Pe marginea lui şi în special despre centrul de lădă 
rit şi mobilier populai", Dă iţa, s-au publicat mai multe studii care tn1tează: fazele pregătitoare a materialului lemnos, tehnica confecţionăl"ii,
varietatea motivelor ornamentale, uneltele folos ite, tipurile de lăzi de mi1·e::tsă, rostul lor sociuJ, precum şi ada de răspî ndire a lăzilor lucrate lil
acest. centru. Se poate spune că prin problematica tratată, studiile pubUcate, despre lădăritul din Băiţi:.!, au Ppuizat problematica aproape ex-

hnustiv5 .

. Efectuînd în anul 1966 cercetări etnografice în pârtca nord-vestică a
zonei Codru, în satele de pe malul stîng al SornC'ş ului: Cărăşeu, Lipău ,
Valea Vinului, Porni, Roşiori şi Iegerişte e tc. am sesizat, folosindu-s(' în
loc de denumirea de „ladă de Băiţa sau ladă de mireasă" caracterislidi
}X'ntru cea mai marc par te a zonei Codru şi cea de „ Jadă de Măriuş".
Prezenţa şi frecven ţa acestei denumiri, după cum au arătat cercetă
rile ulterioare, ne-a condus la descoperirea în satul Măriuş, a în că unui
centru de mobilier popular, pe lingă cel c:unoscul - Băiţa.
Aparţinînd ele comuna Valea Vinului, la circa 7 km depărtare de ct·ntrul acesteia, satul Măriuş este situat, ca şi Băiţa, spre inima Dealurilor
Codrului şi izolat de restul loca lităţilor 6 . Localitaten apare menţionaţă în
documentele vremii, pentru pdma dată în anul 1424 7 •
Precum susţine tradiţia loca1ă, pînă în preajma primului război mondial, în sat mai existau doi oameni care - „făc.:euu lăzi de mireasă, iar
înainte de vreme numărul acestora era mult mai mare 11 8 •

• r. Iur~ci uc şi Sabin Sainelic, Monumente de arhitectură populară - bi~rri
cile de lemn di.n zona Codru, în SatuMareStCom, 1075. p. 166.
s H. Formagiu şi alţi i, BlfiJa - un centru de lădari necunoscut, .Marnici.ţ.ia, 1,
Bai::i Mare, 1969, p. 82
~ Judeţde patriei, jud. Satu More rnono~7rafie, Ed. Sport-Turism, Bucure5li,
HIBO, p. 13-14.
7 C. Sudu, Di.cJ;ionarui istoric al localităţilor din 1'ra.n.silvonia, vol. J, p . 38U.
8 .Cu prilejul ce1·cetări·lor de teren efectuate in unul Wtrl în localitatea Măriul!,
l'o1r1una Valea Vinului, infonnatorl ca: Tăm.ăian Ioan, nr. casă n. ·virsta 60 de PJni,
r~'lata că: „lăzile de zestre şi sicrie le-a făcut, Săli1gean :Florian, care a murit
după ce s-a întors din război, ele doi ani" (este vorba despre primul război mondial},
,,patu ri şi lăzi de zestre a mai fâcut şi Oro.s Pavel care a murit pînă la primul răz
boi mondial"; iar Sopoian Jgnat., nr. casă a.o. vîrsta 78 de ani spunea că: „tatăl h1i
&llăjan Floare a făcut lăzi de zestre şi paturi. Negrea Iosif, n r. casă 46, vîrsta 8'1 ele

ani, susţi ne
mai amintit

şi

el

şi

mulle alte nume de

că şi

Mitru

G iurcă făcea lăzL

de zestre

meşteri lăclari.
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Despre roriginea acestui meşteşug în satul Măriuş, afară de ceea <.:e ne
am reuşit să aflăm prea puţin .
Se pare că datorită multipleltx legături c.:e au existat de-a lungul timpului între satele de pe c.:ele două versante ale Dealurilor Codru, pi-in că
sătorie (iar acestea erau foarte frecvente) un meşter lădar din Băiţa să fi
ajuns la Măriuş, unde să fi continuat practicarea meşteşugului. O altă variantă asupra căreia ne oprim ar fi că unul sau mai mulţi lădari din Băi
ţa, din lipsa mijlocului de transport, să se fi stabilit temporar sau definitiv în satul Măriuş, spre a confecţiona şi vinde lăzi de mireasă, mai a les
că materia primă se găsea din beL.5ug la timpul respecliv şi nu cunoştea
nici un fel de îngrădiri. Totodată este posibil. ca cu timpul de la aceşti
m eşteri băiţen i, meşteşugul lădăritului să fi fost prelua t, moştenit şi de
către localnici. De asemenea, nu este exclus ca el să fi apărut în aceleaşi
co ndiţii ca la Băiţa.
Indiferent car e dintre aceste ipoteze corespunde cel mai mult realităţii cert este că acest meşteşug s-a practicat pînă în primele decenii ale
secolului nostru şi în satul Măriuş.
Gama de obiecte de mobilier popular lucratf' de meşterii din Măriuş
este foarte v ariată . Se pot aminti în acest sens: lăzile de mireasă, mesele
cu ladă, „armăraielc " - podişoarele, paturile, hambarele pentru cereale,
e tc., adică toate piesele ma i impor tante de mobilier ţărănesc. Multe din
categorii1e sus · m en ţionate a u intrat şi în componenţa colecţiilor ~fo zeului
jude ţean Sa tu l\fare.
Privitor la problemele legate de confecţionarea lăzilor de mireasă, ca
şi a mobilierului confecţionat la Măriuş în general, s-a putut constata că
nu există deosebiri esenţiale faţă de cel din Băi ţa 9 . Acelaşi lucru se poate
spune şi despre dimensiunile nnumitor categorii ele obiecte, ca de pildă:
lăzi de zestre şi mese cu ladă.
Singura piesă de mobilier despre care nu avem încă ideie dacă s-a
confecţionat sau nu de către meşterii lădari din Măriuş este „lădoiul" ,
adică o ladă de mireasă mai mare , cit două obişnuite, caracteristică fa miliilor ţărăneşti mai înstărite .
l'vlateria primă folosită la confecţionarea lăzilor de mireasă şi a mobilierului în gener al a fost lemnul de fag.
Orna mentica atît de pe lăzile de zestre cît şi de pe celelalte obiecte
a fost realizată pr in zgiriere - horjare - cu horjul după ce în prealabil
lemnul a fost colorat cu arin. Motivele ornamentale, în ordinea ponderii
au constat din cele geometrice: linii d repte, curbe, frînte, triunghiu ri,
romburi , zig-zaguri, meandrul, cercul, semicer-cul, rozeta, precum şi din
motive fitomorfe - pomul vieţii şi multe altele. Aceste elemente decorative se repetă pe toate obiectele lucrate de meşterii populari din Măoferă tradiţia orală,

9 H. F ormagiu şi alţH, J3ăiţ(1 B a ia Mare, H).69, p. 8'2-84.

un <:entru de lădarl, necunoscut, }lfarmciţia I,
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riUŞ" Şi aparţin

fondului ornamental de

bază

al culturii populare româ-

neşti10.

Creaţia artistică populară codrcmească constituie a verigă de legătură
între l\1unţii Apuseni, nordul şi nord-vestul ţării noastre şi totodată o verigă a unităţii culturii populare româneşti. Succinta prezentare a localităţii
Măriuş ca centru de mobilier popular are ca scop includerea acesteia în
drcuitul literaturii de specialitate şi aşezan'a produselor sale alături de
celelalte creaţii din zona etnografică Codru .

•
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t
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.
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,· .
.:t9 Paul

Petrescu,

Motive

decorative . celebre; \ Ed.. Meridiane„ Bucureşti,

1971, p . 33.
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PESCUITUL

lN

TRADIŢIONAL

ŢARA OAŞULUI
REMUS VARNAV

Este fără în d oială că şi în depr·psiunea OaşuJui, ca şi în alte regiuni
muntoase ale României, pescuitul a constituit o ocupaţie secundară, practicată în scopul completării resurselor alimentare de hrană. Importanţa
acestei completări vu fi fost mai marc fo condiţiile economici naturale din.
feudalism. ln acest sens pled<'ază şi păstrarea pînă astăzi a unor mijloace
şi procedee ar·haic<' de pescuit, ca şi a unor termeni specifici. Există şi o
men ţiu n e documentară, intr-un urbariu din 1578, unde se arată că patru
dintre coloni sînt pescari l'! Î sînt datori stăpînulu i pămînlu lu i, vara, cu
păstrăvi şi alţi peşti şi cu ruci. 1
Aceasta este, de altfel, sin gui'~ menţiune documentară pe cal'e am
aflat-o în legătură cu vechimea ocupaţiei; majoritatea informaţiilor expuse
în con tinuare provin de la bătrînii satelor, rămaşi astăzi singurii lor deţinători, şi numai pe baza lor se mai poate încerca reconstituirea pescuitului tradiţional local.
Desigur că pătrunderea relaţiilor capitaliste, însoţită de schjmbări
esenţiale în modul tradiţional de viaţă, a condus şi în zona la care ne referim la diminuarea importanţei sau di spariţia treptată a unor ocupaţii
secundare tradiţionale. ln legătw ·ă di rectă cu problema în discuţie ne-am
propus să ne oprim aici doar asupra unor moruficări intervenite în situaţia reţelei hidrografice locale. Se cuvin a fi menţionate în primul rind despăduririle intense care au început în Oaş destul de tîrziu, după construirea în 1907 a că ii ferate înguste Satu Mare-Bixad. O h a rtă austdacă de
l a 1881 demonstrează că a tunci „doar lunca Lechincioarei, mijlocul bazinetului Negreş ti şi culoarul Pirîului Ilău, între Bixad ş i Boineşti, <'rau
libere de pădw·e !';ii s'e foloseau pentl'u culturi; în rest, o masă întinsă d('
pădure acoperea teritoriul Ţării Oaşului. Aşezările omeneşti erau umphlsatc în mijlocul pădurilor de stejar".2 Ritmul exploatărilor forestiere a
fost însă atit de rapid, încît la jum ătatea deceniului al cincilea pămîntu
rile despădurite deveniseră Pfedoi:ninante.
1

1968,

D. Prodan, Jobăg.fa' l;i Transilvania în secoluZ ai XVI-Lea, vol. II, Bucur<'!;ili,

l'.

357.

' Ion Velcca, 'fara

Caşului.

.
Studiu de geografie fizică şi economică, Bucureşti,

196-l, p. 104.
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In Ţara Oaşului reţeaua hidrografică princi pală este alcătuită din rîurile Tur, Lechincioara, Talna, Valea Albă şi Valea Rea, Turul, un afluent
al Tisei, fiind artera colectoare locală. în alte condiţii, după 1950 şi îndeosebi în deceniile al şaptelea şi al optul.ea, pe cursu rlle rîurilor principale,
ca şi pe Valea Bîrloagelor şi Valea J,Vt:tmtelui, s-au executat lucrăr i de hidroameliorare care au influenţat şi pescuitul tradiţional. Consolidările de
maluri, îndiguirile, regulal'izarea albiilor, barajele de fund şi cele de captare a apei pentru consum, lacurile de acumulare pentru atenuarea viiturilor au înlăturat inundaţiile, dar au dus şi la dispariţia unor locuri tradiţionale de pescuit sau au influenţat răspîndirea unor specii de peşte.
Exemple în acest sens sin t „umplerea" unor genuni importante sau retragerea ·somnului în apele mai mari dinspre centrul depresiunii. Popularea
Jacurilor artificiale a făcut să apară specii de peşte despre care bătrînii
spun că nu le-au cunoscut înainte.
Rîurile pri ncipale sînt alimentate şj de rcţ0lc d e pîraie cu o densitate
mai mare spre mirginilc depresiunii. Pîraielc accslt~a sînt numite de local nici belţi, văi sau vălcele, au debite care variază în funcţie de cantitatea
precipitaţiilor, dar existenţa în trecut pc cursurile lor a numeroase genuni
le-a făcut să conteze şi acestea în economia pescuitului tradiţional local.
Spre centrul depresiunii, pe cw·surile mijlocii şi inferioare ale rîuriJor, caracteristic era gradul mare de meandrare şi despletire 3 ; şi a ici erau
genu~i bogate în peşte, mai adînci şi m ai întinse decît cele din pîraie. Tot
aici, p,rimăvara la topirea zăpezilor ori în timpul ploilor torenţiale d e vară
şi al celor îndelungate de toamnă , ~rau frecvente inundaţii, în urma cărora
apăreau crănci (crăngi), rupturi de maluri şi belţi oprite, alte locuri cău
tate de pescarii localnici. l n timpul revărsătii durilor se pescuia şi la ier ugi, nişte canale apă rute prin erodarea pantelor d e către apele ploilor ori
ale rîurilor revărsate.
·
Nu ne-am propus să analizăm a ici in fluenţa legislaţiei pisdcole, în
diferite perioade, asupra situaţiei pescuitului tradiţional. Consemnăm doar
că în satele de la marginile depresiunii (Bixad, Trip, Cămârzana, Racşa)
informatorii spun că înain te de 1950 nu au cunoscut vreo interdicţie; acestea au fost în schimb cunoscute şi înainte la Călineşt i şi Coca, adică la
apele mai mari dinspre centrul depresiunii. Această distincţie între centrul şi marginile depresiunii rărnîne valabilă şi dacă se nu în vedere şi
a lte criterii, cum sint fa una i htiologică specifică (la margini este zona păs
trăvului), mijloacel e ş i uneltele tradiţionale ori numărul pescarilor. Păs
carii şi locuitorii din satele mărginaşe recu11osc o anume intîictate în păs
cărit a celor din satele Căline~ti şi Coca. Asemenea recunoaştere parc să
exprime şi o veche ţîpuritură din Racşa (co municată nouă de Ioniţă G.
Andron):
Mîndrulior din Călineşti,
Gura .ta-ţ' mniroas-a peşti
Şi umeri-a flori domneşti.
2

idem, p . 49-57.
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Ihtiofauna local~ este destul de, variată, dar informaţiile dife.t:'ă de l.a
un sat la altuL După informaţiile pescarilor sportivi, aceasta ar cuprinde '
aproximativ 25 de specii, dintre .c are de la informatorii localnici am aflat
circa 16. Astfel bixădenif ·prindeau clean, mreană (breană), grindeică, albişoară sau leaugă · (adică oblete), băbyşcă, ştiu.că, scobar, somn (pînă pe la
1950) şi păstrăv (cel mai .apreciat). În Cămârzana se ştie precis numai de
grindeică, somn şi ştiucă . Numai la R<,cşa am aflat de mnielhar, după descrierea obţinută fiind vorba probabil despr·e mihalţ. La Călineşti şi Coca se
mai ştie despre ţipar (numit aici cic), iecobaş („nişte peşti mici, nu să fac
mari"), lin, poduţ, (aşa e numit aici scobarul), costriş (adică biban); despre
crap şi şalău se consideră că au apărut în ultimele decenii. Peste tot se
prindeau înainte şi se prind şi astăzi, deşi mai rar, racii. În toate satele
cercetate nu se ştie despre folosirea scoicilor în alimentaţie.
Din informaţiile primite rezultă că mijloacele şi procedeele pescuitului tradiţional local erau destul de variate: prinsul peştilor cu mîna, răs
tocitul genunilor, tulburarea apelor, „mînarea'' peştilor spre unelte din
plasă, folosirea condiţiilor apărute in timpul şi îndată după revărsarea
apelor, pescuitul la copcile făcute în gheaţă.
·
În toate satele peştele se prindea şi se prinde cu mîna de sub pietre
sau de printre rădăcinile arbuştilor (corduri) care cresc lîngă ape. Vara,
cînd nivelul apelor scădea şi vîtfurile pietrelor mari rămîneau la suprafaţă, acestea erau lovite cu alte pietre de pe mal ori din apropiere; peş
tele ameţit era apoi cules cu mina de la suprafaţa apei. Procedeul acesta
s-a mai folosit, îndeosebi de către copii, pînă prin deceniul al şaselea, fiind
numit trăsnit sau trăscărit. • (Menţionăm însă că termenii aceştia nu aparţin numai pescuitului).
Tulburarea apelor s-a folosit pe scară mai largă în partea centrală
a depresiunii (Călineşti, Coca, Tur). Cu pari, crengi, sape ori cu alte unelte din gospodărie se tulbura apa din genunile aproape izolate în timpul
secetei sau din bălţile rămase izolate după revărsări (numite belţi oprite).
Apa genunilor mai mari sau a despletirilor de ape revărsate (numite
crănci sau crăngi) era împuţinată prin barnre şi deviere şi tulburată apoi
cu caii sau cu bivolii. După aceea peştele era cules cu plasa ori cu unelte
improvizate (coşarca pentru porumb).
Peste tot s-a folosit procedeul numit în alte regiuni răstocit; fiind
cunoscut din cercetări publicate, socotim că nu mai este necesar să fie
descris aici. Remarcabilă rămîne, cum vom sublinia mai departe, păstrarea
la Bixad şi Călineşti a vechii denumiri locale: stărpkit de gerune.
Şi pescuitul la copcile făcute în gheaţă s-a practicat în toate satele
cercetate, dar cu ,d eosebiri în funcţie de mărimea apelor. !n pîraiele mici
de la marginile depresiunii Caşului peştii văzuţi sub gheaţa de la mal erau
acoperiţi cu o cergă, apoi izolaţi cu ajutorul unui gat (zăgaz) făcut din
* ln Clisura Dunării procedeul există şi astăzi, numai că pietrele sînt lovite
cu tîrnăcopul sau cu barosul (Informaţie primită de la Viorel Popescu, muzeograf
la muzeul din Caransebeş).
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se ·s cotea capacul de gheaţă, iar
îngheţate se proceda altfel. ·
La Coca ş i la Călin eşti. se asociau mai mulţi oameni şi se tăia întîi o capcă
( numită aici produh sau pruduh). Alte copci erau tăiate în amonte şi în
aval, pînă la o distanţă de 300-500 de metri de prima. În acestea din
urmă se introducea un par de răchită sau de carpen, lung de 3-6 m etri
şi se „mînau" peştii spre copca din ·centr u, din care erau scoşi cu plasa.
Parul acesta avea la unul dintre capete un ciot î ngmşat, se numea bout
şi se păstra 1n gospodări e numai pentru a cest scop. Numai omul caic
scotea peştele d in produh era considerat şi numit păscar (trebuia să fie
a utorizat legal); ceilal ţi erau numiţi boutaşi, operaţia executată de ci se
nume~ houtăit şi nu erau consideraţi răspunzăto7-'i în faţa legii ca adevă
raţii pe5cari.
N u am obţinut nici o informaţie care să ateste existen ţa otrăvfrii apelor ca un mijloc b"acliţion.a l de pescuit in Ţara Caşului . Numai la Bixud,
un singur informator (Finta Nicolae, născ u t în 1923) ştia despre folosireu
în acest scop a frunzelor de lipan, dar a recunoscut că a văzut asta într-un sat din nordul Olteniei, unde a fost la lucru. 1n t oate satele se şt ie
că în perioada interbelică evreii foloseau mqslag (maslag, nwzlag), n i şte
seminţe care du pă C<' erau amestecate cu mămăligă se aruncau în apă .
Peştii ameţiţi erau apoi culeşi ca mina sau cu plasa. La Racşa se punea
într-o sticlă var nestins pînă la jl,lll1 ăta te, se completa cu apă, se astupa
repede cu un dop ş i se arunca în apă. Dup.ă explozie se culegeau p eştii
Se ridica pc

urmă

cerga, se

peştii erau prinşi cu mîna.

de la

suprafaţa

tăia şi

!n cazul· riurilor

apei. Procedeul era

în.s ă

folosit rar pentru

că

era conside-

rat per iculos ş i nu se cibţineau 'întotdeauna rezultatele scontate.
Uneltele de pescuit î ntrebuinţate cel mai fr<.'cvent d e către pescarii şi
populaţia din Ţara Caş ului erau confecţi onate di n aţă de cînepă şi din
nuiele de alun. Din aţă de cîn epă se confecţiona o plasă de formă pătrată
(mai r ar dreptunghiulară) cu la tura de 1,20 metri ş i ochiul d e 2 centimetri la Bixad , Cămârzana şi Racşa,. şi d e 3 sau 4 metri, respectiv de 4
cen timetri la Coca şi Căli.neşti. De cele mai multe ori plasa aceasta e prinsă la colţuri cu două coarde de alun . dispuse în cruce şi este mînuită cu o
prăj ină numită furcoi sau furconi. Este vorba deci de unealta numită în
alte r egiuni crîsnic.
Mai rar, aceeaşi plasă e întinsă cu a jutorul une i s ingu re coarde mari
de alun, îndoiată în semicerc. La mijloc se află o furcă din lemn d e pîncănel (singer}, cu două coarne ; vîr furil e coarnelor se leagă la baza plasei,
iar m înerul furcii , care e mai î naltă dccît plusa, este legat de coardă cu
o aţă de 10-15 centimetri , pentr u a rămîn e m obil. Cu fu rca se potriveşte
exact plasa, aşezată vertical, pe fundul accidentllt al apei. Se folosea pc
pîraiele repezi şi înguste, peş tii fiind adun aţi cu măn u nch iuri de nuiele
şi crengi.
Indiferent de modul în care era sau mai este folosită, plasa se numeşte hargău (hărgău); numai la Călineşti şi Coca un crîsnic mai mic, u tilizat îndeosebi de către femei şi copii, se numeşte tapagău .
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în tE>ate satele se mai ştie de folosirea sacului, numit sac de-a peştilor
din plasă. Era ascuţit la fund, iar la gură forma era obţi ...
nută cu o coardă de alun îndoită într-un semicerc cu diametrul de aproximativ un metru, sau mai mare la Călineşti. Sacul era mînuit cu 0 furcă
din lemn, lungă de 1,50-2 metri, care nu era considerată însă peste tot
obligatorie. La Racşa , plasa din care se confecţiona sacul era înlocuită în
perioada interbelică cu o pînză foarte rară, ţesută cu aţă toa rsă din cîlţi.
Aici sacul era folosit în perioada amintită cu precădere de către femeile
bătrîne*.ic.
.
Uneltele din nuiele erau coşurile şi leasa închisă. Pentru confecţio
narea lor se foloseau numai nuielele de alun. Singurul coş păstrat şi după
anii '50, dar folosit astăzi extrem de rar, este cel cu intrarea în formă de
pîlnie, ca re numai la Coca şi Călineşti se numeş te vîrşă. Era aşezat în genune sau în alte Jocuri şi fixat cu pietre ori cu nişte pociumbi de lemn.
Cu vîrşa se pescuia şi lu ierugă; dacă aceasta era mai lată decît vîrşa, spaţiile libere se blocau cu pietre ş i cu pociumbi. Ca nadă se întrebuinţa
pogacea din hoaspă de sămînţă rămasă de la prepararea uleiului de floarea-soarelui, toca1Ul (mă măliga), şi, mai rar, subproduse de carne.
La Racşa se ştie că s-au folosit în trecut şi alte forme de coşuri, dar
informaţiUe obţfoute nu permit reconstituirea lor exactă.
Cu leasa închisă, care aV<'fl marginile înălţate , se pescuia la rupturi
de maluri, în locuri înguste şi cu mici căderi de apă. Se înşirau pînă la
cinci lese, la distante între 50 şi 100 de metri una de alta. Uneori erau
confecţionate chiar la locul pescuitului, dar de obicei se păstrau 2-3 ani
în gospodă rie . 1n acelaşi mod se foloseau ca unelte improvizate de pescuit
leasa de uscat prune („închisă" cu un gat făcut din brazde de pămînt cu
iarbă) şi coşul împletit din nuiele al carului. Despre lese se ştie şi la Că
lineşti, dar n u sînt folosite, considerindu- se că sînt potrivite numai pentru
pîraiele repezi de 1a dealuri.
La Cămârzana . Bixad, Negreşti şi Racşa nu am obţinut nici o informaţie despre undiţă ca unealtă tradiţională de pescuit; aici se consideră
că undiţa a apărut după anii '50, odată cu pescuitul sportiv. In schimb,
la Călin eşti şi Coca mai era folosită şi în deceniul al şaptelea unghiţa
confectionată d~ntr-un păţ de alun, aţă împletită din păr de cal şi . Cîrlig
metalic, acesta procurat' din comerţ sau confecţionat dintr-un ac de cusut.
în satele Călineşti, Coca şi Tur femeile obişnuiau înainte să pescuiască cu ceaonul. Cînd mergeau la rîu; la lăutul hainelor, luau ceaonul
necurăţat de mămăligă şi îl acopereau cu o pinză pe care o legau cu o
aţă; pînza ave.a . 9 gaură prin cat.e .intrau peştii atraşi · de nadă. Vasul respectiv era scos din. apă la terminarea lăutului. La Negreşti, în deceniul al
şaselea, copiii mai' pescuiau în acelaşi mod folosind oale de lut.
.
In toate satele din Ţara Oaşului peştele se consuma după ce era pră
jit . în ulei sau ~ript pe jar. Se mînca cu mămăligă ori ~u pi tă de mălai . şi
şi confecţionat

,
t

·~ A.m cons.t atat .în toate s~tele · că, înainte de dispariţia· 'completă, o un.iialtă de
p escuit ajungea ·să fie folosită numai ae .către bătrme sau copii. _
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cu ustmoi. Tot fripţ i pe ja r se consumau ş i racii; numai la Coca şi Căli 
am primit inform a ţi i despr e consu mul rac ilor fierţi. Prăji te în ull' i
se mîncau ş i icrele (n u mit0 peste tot păsat ele peşti), ca şi lapţii (unsoare
ele peşti).
Am o bţ i n ut inform a ţii , d eşi u nele din surse indirecte, în legătură cu
i'olosirea unor p roduse din peşte în med icina tradiţională . Ar fi exis tat î n
s atul Trip o femeie („baba Roşcoai e" ) care ştia s ă vindece bubele-d ulci şi
hem oroizii cu „u nsoa re" de peşte, ames teca tă cu nj ş te ierburi nemaicu noscute as tăzi. In Bixad, u n tu ra de somn se mai folosea pîn ă prin an ii '50
pentru tratat albeaţa, la om şi la animale. în schimb, la Coca, pescarilor
li se ma i solicită şi a7.i osul de la capul şti uci i pentru a se trata bâ bghiţa
(stomatita). Osul r espectiv este ars pe plită sau pc ja r pînă se obţin e u n
fel d~ făin ă albă, cu care se u ng buzele şi gingiile copiilor bolnavi.
rnntr e termenii specifi ci notaţi î n t impul ce rcetării noastre, n e vom
op ri Jn continuare asuprn celor î n legătură cu p escuitul la genune, chiur
dacă sem n ificaţia lor d epă~eşte dome ni ul etnografici.
Este vorba, mai în tîi, de chiar cuvîntul genune, a cărui frecve nţă deoseb i tă în graiul actua l d in Ţara Oaş ului con trazi ce atît „Dicţionarul
lim bii române moder ne ", c<"Îre îl consideră numai cu sensul „poetic" ele
, ,prăpastie fără fund, abis" , cit şi „Dicţionar ul explicativ a l limbi i r omâne". car e îi notează iarăşi n uma i înţelesul „livresc" de „prăpastie adîncă,
abis, hău" . în satele Oaş ul ui cuvîntul a re în ţelesul de „loc adinc în albia
unei ap e curgătoare", esenţia lă fjjnd noţiun ea de „adîncim e"~'** . R emarcabil este şi faptul că, alături d e variantele genu.ne şi ghierune, am tntîlnit . ş i „forma străromână" ·1 a cuvî ntului , geru.ne. Să mai su bliniem că î n
„Cod icele Voron eţean", ma nuscris datat în secolul al X.VI-lca şi localizat
în M.ara mureş ori nordul Ardealului\ cuvîntul apa re cu acelaşi sens fun d amental p e care îl a re şi as tăzi î n Ţara Oaşului**"' "' . Trebuie să m en ţ io
năm că în trei sate, t oate situate la marginile depresiunii Oaş ulw , am întilnit tot atîtca excepţii de la răspîndirea , gen e rală în zonă, a cuvîntului
neşti

* Adîncimile genunilor erau

şi sînt diierite, da r nu există în graiul din Ţara
n ici o ap ropier e de sensul „abis, hău". Este ade vă rat că. înainte de regular izarea rîurilor pri ncipale, existau şi genuni Ioarte adinci în care se credea că ar
sălăşlui fiinţe misterioase care inspirau teamă („păstoru' apii", „harca a pii"); dar in
a pele mici de Ja margini există ş i genuni a căror adî ncim.e abia depăşeşte un met ru.
Iar într-o situaţie în c are apa· Turului îşi făcea loc, udînclnd albia, pe sub un stă
vilar, am auzit spuni ndu-se: „să fă genune". .
• I. I. Russu, Etnogeneza rnmâ.ni lor, Buc ureşti , lOll!l, p . 31,B (:Autoru l argu1n cntează apartenen ţa cuvtntului genttt.ie la s ubstratul le:x,ical autohton traco-dacic).
5 CODICELE VORONETEA]V, Ed i ţie cr iticii, studiu f1lologic şi s tudiu lin gvis tic
de Mariana Cos tlncscu, Bucureşti, 1198 1, p. 2-0-30.
***• Pentru o m ai clară înţelegere am comparat sens urile cuvi ntelo r gen urni
şi marc aşa cum apar în Codicele voroneţean, ediţ ia citată: „Şi oa a patrăsprădzeacea
n oapte fumu purrlaţi noi întru gerure şi în m iadzăooapte păru corabniciloru că se
aprop iară la Vţiuo marrgire şi măsurară geururea şi a flară 20 de s tîn jeni." (p. 318);
„ .. . spindzurară luntrea tn mare . . ."' (p. 3'19); „ . . . cela ce se gtndeaşte aseamănră-.se
undeei mariei, de vî ntu lc-pădată ş i vîntw·tndu-.se." (p. ~) .
0

Oaşulu i

•
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discuţie.
Lăpuşului),

La Racşa se spune numai dubghină (ca şi în zona apropiată a
iar la Cămârzan a, alături de genune se spune şi zăton (Zăton
se spune însă aici unei g enuni periculoase, deci nu este vorba despre o
sinonimie perfectă) . în sfîrşit, la Mo i şeni, u n „loc adînc în albia u nei ape
curgătoare" se numeşte bîlbină (în Maramureşul vecin hi.lboană) sau,
ff1ai rar, ziton, ultimul fiind considerat o „vorbă băb·înească". La Călim.•şti
am auzit expresia un zăton de apă cu sensul de „viitură" .
Mai departe, în legătură cu genunile exi s tă în Tara Oaşului o bogată
sc·ric de toponime. Numai în cinci dintre satele cercetate am notat un număr de 22 d e asemenea nume, deşi, cum am ma i arătat, unele genuni au
dispărut după amenajt\rl'U rîurilor. Spre exemplu, la Bixad există Genunea l u' Muţurh ari, Genunea lu' Simion, Genunea di la Cr(e)aţa, Genuncn
Opoai', la Cărnârzana - Genunea di la Bolohan, Genunea di la CtilmE'a
Marc, Genunea di la Duţureasca, Zătonu' lu' Pavăl, la Căli neşt i - Genunea Dintre P unţi, Genunea di la Ileana, la Racşa - Dulbghin a Napului,
Lunga, Moarta. Ştiind că toate toponimele au apăr ut din n evoia simţită tk
oamcni d e a individualiza realităţi l e geografice între care trăiau, rezultă
că acelaşi mecanism poate explica şi toponimia legată de genuni. Iar unu l
dintre motivele pentru care localnicii au dat nume genunilor, chiar ~i
unora care nu erau impresionante prin adîncime, este şi acela că ele au
folosit ca locuri frecvente pentru pescuitul trad iţional local.
În acelaşi sens menţionăm şi păs trarea, pînă astăzi, a expresiei stărp
kit ele gerune, care denumea în zona cercetată procedeul a1·haic de pescuit
numit în alte regiuni răstocit. Este vorba, cum se ştie, d espre o aşa-nu
mită expresie pietrifi cată, un genitiv cu prepoziţia de, tip de construcţie
sintactică întilnH în vechile noastre manuscrise, în unele nume topicc
„î ngheţate" (Cetatea de Baltă, Curtea d e Argeş) ş i foa r te r ar în graiuri Le
11.0...a stre actuale. ln acest caz, vechimea faptului lingvistic pledează pen tru
con~:iqerarea vechimii pescuitului în Ţara Oaşului.
FâI\i\ a în trebuinţa semne grafice speciale, am încercat să notăm cit
mai exact'termenii specifici auziţi, gîndind că aceasta ar putea interesa şi
alt domeniu, in afara celui etnografic.
Majoritatea datelor prezenta te a u fost obţ inute de la informatori
născuţi în primii 'lni ai secolului nostru. Multe dintre proced eele, mijloacelor şi uneltele de~r.rise sînt astăzi di spărute sau aproape dispărute : esl~
acesta p rincipalul motiv care ne-a îndemnat să credem că ele merită să
fie înregistrate.
în
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HRANA DE BAZA A

POPULAŢIEI

DIN

OAŞ

BALTĂ

IOAN

Se cunoaşte faptul că hrana unei populaţii dintr-o an um&tă zonă
este strîns legată de stadiul de dezvoltare economică în care se află populaţia respectivă , iar aceasta de resursele pe care le oferă ·mediul natw·al
al ·zonei.
Posibilităţile de hran ă ale un!'i popalaţii poate· d etermina şi unele
trăsături de temperam ent ale populaţ iei respective fo arte semnificativ
în

Oaş.

.

Lucrarea de faţă se sprijină pe datele culese pc teren în anii 19821983 în aşcză.rfl0 din Oaş. Pentru a putea stabili caracteristicile hranei
populaţiei am că utat să u11nărlm aceas tă . alimentaţie în trecut', pc cît
a fost posibil, precum ş i in perioada cercetată .

1. Locul unde se pregăteau

alimentele
În ceea ce priveş te a paratul d e încălzit şi g.ătit, numit la oşeni cuptor (lat. coctorium) cu vatră f?i ştiol, aceasta pe lîngă faptul că era necesar la încălzitul încăperilor, la pregătitul hranei, era şi un element
important ce făcea parte din arhitectura interioară a locui n ţelor din Ţara
Oaşul ui. Pentru explicar ea acestui aparat de încălzit şi gătit, trebuie să
consemnăm mai întîi faptul că peretele desp ărţ itor dintre tindă ş i casă
„soba" de locuit, aflat înto tdeauna în l egătură cu vatra foc ului şi cuptorul din casele de lemn, er a clădit din piatră în casele vechi şi din
chirpici uscat la soare, ori din cărămidă arsă, la casele mai recen te. Partea de dincolo de uşa pl asată înh'e tindă şi casă, era construită tot din
bîrne de lemn ca şi întreaga consţ rucţic.
Referitor la vatra focului ş i cuptorul aflat în casele vechi am re ţi
nut lUlii term eni specifici ca: vătruţă, ungheţ, buduroi, sân, în cociorbă;
blidariu, babă, ştiol, coaste, ţăghie, dudă, horneţ, etc., care se referă la
părţile componente ale acestui ansamblu arhaic folosit la încălzit şi preparat alimente. Vatra larg desch isă situată ca un mic tăpşan ceva mai
s us faţă de nivelul de călcare - construită din lespezi de pi atră - uneori
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d intr-o singură placă şi din lut în trecut, din „teglă'' sau cărămidă arsă
mai recent, se afla în d esc cazuri situată în casa stiu în „soba" de locuit,
în timp ce o bună p arte din cuptorul boltit, zidit tot din piatră în liant
de lut, străbătea pcl'ctele despărţitor , avînd fundul în tindă şi asigw·ind
astfel încălzirea concomitentă a ambelor în căperi. El servea în acela.<;i
timp la copt pîinca, mălaiul sau alte alimente în timp ce în jurul focului, pe vatra deschisă în faţa c:uptorului, fi erbea u alimente în oale de lut.
In cc priveş te mod ul de construire a corpului c uptorului este interesant să ·se consemneze două modalităţi distincte, după cw11 se folosesc bolovanii din piatră în forme mai mult sau mai pu ţin regulate, in
lii.lllt de lut, sau blocuri m asive anume fasonate din lespezi foarte mari,
confecţionate dintr-o gresie rezistentă la foc, fasona te pentru a se p utea
îmbina împreună, avînd în acelaşi timp forme ş i elemente decor ative.
ln această de a douu ipostază, întregul cuptor er a clădit din cinci mari
plăci de piatră de mal vatra, coastele, fundul ~i fedeul - tăiate ~i
cioplite în dimensiunile necesare.
Un al doilea element princ'ipal c::ire făcea parte integrantă din structura cupto1:ului era „ş tiolul", adică hornul paralelipipedic clădit deasupra
vatrei din faţa cuptorului. Mer eu în aceeaşi fonnă, cu baza pătrată, acest
horn a fost realizat în tehnici şi materiale diferite, dar întotdeauna cu
preocupări artistice. lmpletitwile din „smicele", sau nuiele subţiri de
salcie verde sau de alune pe „fuştei" susţinuţi la cele patru colţuri de
patru bucăţi de lemne verticale, erau lipite cut pe dinăuntru şi pe dinafară. Capetele de sus, pe cele patru colţw·i care depăşeau nivelul construcţiei, erau cres tate in patru „coarne" cu forme artistice. Intre ele
a u fost fixate patru stinghii din lemn, tăi ate în dinte de fierăstrău cu
colţii în sus realizînd astfel o înfăţişare estetică.
Mai trebuie consemnat, în legătură cu structura acestui cuptor din
piatră şi un al treilea element alcătuit din „ţăghie", duda, babă, horneţ, părţile componente ale sistemului de captarea şi conducerea ftunului, care are rol d e apărare contra incendiilor, iminente la locuinţele c u
acopctişuril e din paie sau draniţă şi să asigure afumarea slăninii şi şun
cilor.
D e la cuptor, de la „ştiol", se prelungeşte o „ţăghie", o „dudă" sau
„ştiuhă" care conduce fumul către tavan. •In pod deasupra acestei deschideri tăiată în tavan, este montată o „ba bă", ca o boltitură clădită din
birne aşezate în formă de piramidă, cu deschidere într-una dintre păr
ţile laterale, prin care fumul poate trece în pod. „Baba" opreşte scînteile, lăsîncl liberă dozu· circulaţia fumului, protc.•jînd astfel acoperişul
casei contra incendiilor.
O dată cu introducerea plitei şi a maşinii de gătit, cuptorul din casă
a fost scos şi s-a amcnajut în curtea gospodări ei în apropierea casei de
locuit, cu o nouă d enumire - cuptoriştea - . Partea principală a construcţiei o constituie cuptorul. El este înălţat pe o platformă zidită clin
bolovani de piatră „de mal" sau „de rîu", în liant clin pămînt, cu fozmă
paralellpipedică mai m ult sau mai puţin regulată , cu dimensiunile medii
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de 2,50X l,50X0,70 m. Pe această platformă se înalţă o calotă cu fonna
alungită, realizată din aceleea5i materiale avute la îndemînă. Şi bolta şi
vatra sînt realizate din piatră în acest sistem de zidărie arhaică. Deschiderea pentru foc, gura cuptorului, este or)entată spre mijlocul tăpşanului
din faţă, unde se aprinde focul pe vatra deschisă, liberă, pentru pregătit
alimentele fierte în oale de lut, sau în vase de tuciu. Cuptorul bine înfierbîntat serveşte pentru copt pîinea şi colacii din făină de grîu şi mai
adeseori „mălaiul" din făină de porumb. O gaură prevăzută cu dop mobil din lut, în peretele lateral al cuptorului, înlesneşte declanşarea sau
oprirea unui curent de aer, reglementarea intensităţii arderii focului şi
a temperaturii în timpul coacerii. Vatra liberă, deschisă în faţa gurii cuptorului, era protejată pe cele două părţi laterale, prin parapete din piatră şi lut zidite în prelungirea pereţilor laterali ai cuptorului.
Pentru uscarea „poamelor" (fructelor), prune, mere, pere se folosea
„bujdeiul" (uscător de fructe). Se construia aproape de casă, avea o formă
dreptunghiulară lung de 6 m şi lat de 1 m, era făcut din pămînt şi zidărie
de piatră. Fructele erau puse pe „lese" împletite din nuiele de alun ~i
introduse în bujdei. La gura cuptorului se făcea foc pentru a usca po~1meJe.

2. Vasele de

bucătărie

Pînă

acum 3-4 decenii, vasele în care se pregătea. mîncarea şi se
alimentele în orice gospodărie din zona Oaşului erau de lut ars
şi de lemn. Oalele de gătit erau de lut ars iar cele de păstrat alimentele
erau din lemn. De la această regulă face excepţie „ciaonul" de mămăligă,
care era din „scihă" (fontă) şi căldările mari care erau din aramă, în
care se pregătea mîncarea pentru nuntă, înmormîntări, iar toamna se
făcea în ele „legvar'' (magiun) din poame.
Fasolea, cartofii, „boacele" (sarmalele) se fierbeau în oale de pă
mînt ars. Laptele pentru prins era pus în vase de lut cu o singură toartă,
încrustate cu linii geometrice simple, erau înalte ca nişte amfore şi se
numesc „ulcele". Un alt vas de lut folosit foarte des de oşeni era şi este
oale de sarmale, cu două torţ.i. Pentru strecuratul „lăştilor" (tăieţei) se
folosea „strecurătorul", un vas de ceramică de forma unei farfurii mari
cu mai multe găuri. O dată cu folosirea făinii de grîu pe scară mai largă
se întrebuinţa şi un vas din lut ars cu cinci ochiuri în care se coceau
„cocuţii" (gogoşii). De nelipsit din casă este şi „olul de nănaş" numit şi
„ol cu ţîţă" în care era adusă şi păstrată apa minerală din izvoarele locale. P entru transportatul „mincării gătate" la cîmp era folosit „hîrgăul'',
vas de ceramică arsă cu o singură toartă.
Vasele de lemn erau de două feluri, confecţionate dintr-o singură
bucată de lemn: piua pentru sfărmatul sării, piua pentru bătutul seminpăstrau

22 - Studii
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ţelor de dovleac şi floarea soarelui, din care se făcea ulei vegetal pentru pregătitul hranei, piua pentru · „ai" (usturoi), covata pentru frămîn,..
tatul pîinii, tocul de ales unt, „blidul" (farfurie}, lingura, .„găvanul" (pDlonicul); măsw·ătorile de lapte la stînă, precum şi vasele confecţionate
din doage: „cofa", „bărbînţa", ton ul de varză, etc.
Brînza pentru iarnă o păstrau la „bărbînţă, un vas făcut din doage,
prinse cu cercuri de lemn. Laptele acru de oi se păstra în „cofă" un vas·
din doage de lemn înalt, închis la amîndouă capetele cu o mică deschi~
zătură la unul din capete, laptele astfel pus era păstrat pentru perioada
d e iarnă şi se numea „lapte gros".
· Aluatul pentru pîine se frăm:J!nta în „covată" (albie), făcută dintr-un
trunchi de copac despicat în două şi scobit la mijloc. Sămînţa de floarea
soarelui sau de dovleac, drobul de sare, erau sfărîmate în „piuă" făcută
dintr-o singură bucată de lemn cu una sau două torţi, seminţele fiind
bătute cu „maiul" (o bucată de lemn mai gros la un cupăt, cu miner de
prindere).
„Tocana" (mămăliga) era învîrtită cu „tocănerul" (făcăleţul) şi apoi
răsturnată pe un „fund de lenu1" rotund de .pe care se tăia cu lingura
de lemn în „bulzi" (bucăţi).
Ulcelele, oalele, blidele, erau ţinute în „podişor", un fel de raft pus
pe perete, cu două uşi care erau ornamentate. Lingurile se păstrau în
„lingurar" aşezat pe perete deasupra cuptorului. Cu foarte mare grijă
bătrînii satelor aveau separate vasele în: vase de post ·şi vase de frupt.
Pentru a-şi procura vasele enumerate mai sus oşanul nu se deplasa
nicăieri,

ele erau prelucrate de localnici în special cele

făcute

dintr-o

singură bucată

de lemn. Vasele de lut erau lucrate de meşteri locali L-t
roată în mai multe localităţi: Călineşti, Tur, Negreşti, Bicsad, păstrîn
du-se pînă astăzi puternicul centru de ceramică de la Vamu.
Termenii folosiţi de locuitorii zonei pentru indicarea unor vase de
uz casnic şi pastoral de primă necesitate erau de origină latină - ;,chiuă",
„piua" (pilla), „fund'' (fundus), „cupă" (cuppa), „lingură" (lingula), „căl
dare" (caldaria), „oală" (olla), „ulcea" (olliculla). Atît tehnica confecţio
nării vaselor dintr-o singură bucată de lemn cît şi termenologia le arată
a fi vechi vase de primă necesitate~
In inventarul casnic al ţăranilor oşeni, obiectelor moştenite, li s-au
adăugat altele potrivit cu noile cerinţe actuale. Tehnica gătitului se modifică şi ea odată cu preferinţele oamenilor şi cu introducerea plitei şi
a maşinii de gătit.

3. Felurile de alimente folosite
Cartea de bucate a sătencei din zona Oaş în perioada cercetărilor
noastre (1982-1983), era destul de bogată în feluri de mîncarc, însă femeia care era ocupată cu muncile agricole şi cele gospodăreşti - bărba-
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tul fiind plecat la păd ure , la defrişări - nu utiliza cunoştinţele sale variate decît la sărbători. În zilele obişn uite, de lucru ea se mărgin ea la
cit.eva preparate simple şi uşor de pregătit, care formau alimentaţia de
toate zilele. In cele ce wmează v om prezenta aceste feluri de mîncare
după vechimea lor şi tehnica lor d e pregătire.
Meiul a fost o cereală nepanificabilă , pl'Oprie agriculturii priJriitive,
chiar înaintea agriculturii cu plugul. Cultura m eiului alterna cu cultw·a
orzului, secarei, plante rezistente la umiditate şi t emperaturi extreme.
Din meiµl măcinat mai întii la „rîşniţă" , apoi la mori de apă, se prepara
o fi ertw·ă de genul „tocănii" (mamaligii) de azi, iar din pasta n edospită,
se făcea „coc în foc" ori „pogăci pe va tră", în frunze de varză sau de
vie, cînd era u preparate în gospodărie şi în frunze de paltin, cînd era
preparată în deal Pasta era pregătită cu „borcut" (apă minerală din izvoar ele locale).
Ţăranii d e pc aceste m eleaguri cultivau şi foloseau meiul din plin
pentru că era foarte productiv, iar „tocana" (mămăliga) a ltădată din mei,
azi d in făină de porumb, era mai uşor de pregătii, decît să frămînlc şi
să coacă pîinea în cuptor, şi pentru vremea respectivă răspunde cer inţelor de alimentare ale populaţi ei care-şi consacra, ccu mai mare p arte
din timp muncilor cîmpului, creşterii vitelor şi defrişatului pădurilor.
Hranei de bază, pregătită din mei, îi succede în sec. al XVIII-lea,
tirziu deci, introducerea plan telor alimentare din noul continent: porumbul şi cartofu], care contribuie considerabil la îmbunătăţirea alimentaţiei.
Pc la sf. sec. al XIX-le.a procesul de înlocuire al meiului cu porumb era
a proape încheiat.
Se poate spune d eci, că între timp, porumbul ia locul m eiului. Dar
inijloacelc şi felul de pregă tire. a hranei rămîn în principal încă o vreme
aceleaşi. S e ştie că un popor îşi schimbă mai u şor planta decît felul de
pregătire culinară. în loc de „tocană" (mămăligă) pr egătit ă din m ei, vom
avea „tocană" (m ămăliga) pregătită din făină de porumb, care se pretează şi ea la unele mîncăruri în care intră laptele şi d erivatele acestuia:
brînza, urda, smîntîna, precum şi la mîncăruri d e carne.
Pînă în zilele noastre „tocana" rămîne un aliment de bază în hrana
oşenilor, aproximativ 400/ 0 din populaţia zonei mănincă „tocană" d e două
ori pe zi, dimin eaţa şi seara. Pînă în anii 1955-1956 „pita d e mălai"
coaptă în cuptor a fost alimentul d e bază care însoţea „tocana" în special
la mesele de „amiazăzi" (masa de prînz).
„Tocana" era mincată cu mai multe alimente, în special cu lactate:
brînză, urdă, caş, lapte dulce, lapte acru, smîntînă, ouă, cu carne de porc,
miel, pasăre, viţel.
In zilele de post se făcea „tocană cu piciouci", mărunţiţi, peste care
se p u nea m ujdei de usturoi prăjit în ulei, „tocană cu leg var" (ma jun),
„tocană cu m oare de curechi" (zeamă de varză acră) .
Pîinea de mălai coaptă în cuptor se mînca foarte bine proaspăită ,
.caldă cti slănină afumată sau cu lapte de oi gros, nu lipsea de la nici o
masă mîncarea „gă tată" (pregătită). Pîinea de mălai se 'pregătea după rîn22•
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duieli tradiţionale. Nu SC' făcea pîinC' vinerea şi în sărbători: nici nu aveau
voie să o facă femeile cnre gătea u mortul. Pe lingă pîinea d e mălai folosită
zilnic în alim entaţie, se făcea ş i pîine de griu p entru anumitl~ sărbători,
Ja nunţi şi la înmormintări - „prE>scurile" (colaci).
Alimentele p1·Jncipalc pentru zilele ş i P!?l'ÎOadele d e „dulce" enrn
carnea şi grăsimil e, l<iptC''lc şi produsele hictak, o uăle . Consumul de carne
a fost rînduit în bun ă p arte, peste tot în majoritatea gospodăriilor, prin
tăierile tradiţional e d e animale, p entru ci clu rile s ărbătorilor mai importante : a porcilot· pen t ru ciclul de i arnă , a mieilo1· pentru ciclul d e pri mă
vară. Carnea d e porc ş i diferitele pn~parate din Pa drnaţii , ,,buica"
(toba), „călbaşii " (cartaboşii ), şunciJe şi sl ăni na afumată - se consumau
în timpul ie rnii şi primăv erii, pină însprl' toamnă, ia r slănina pînă la
tăierea următoa re d acă fa milia nu era prea num e roasă. Unde erau m ai
mu lţi se tăiau 2 porci o dată sau pe. rînd. Primăvarn se tăiau mieii, ia 1·
jnspr·0 toamnă be rbN·ii ~ i viţeii, în specia l tăuraşi i.
Consumul prndusclor avicole - păs ăril e n<'lipsind de pc Ungă casă
- :începea m ai d e mult în ciclul sărbăto ril or d e pdmăvară şi se contin ua cu pui în timpul v erii, ap oi cu păsările m ari înspre iarnă. Î n zile le
de pos t hrana era s uplinită cu carnea c10 peşte.
Laptele pentr u h ran a zilnică l-a u fu rnizat v acile şi oile. Laptele dulce
d e oi s-a întrebuin ţat rar în alim entaţie, mai mult s-a folosit laptele acru,
pr0parat de unii şi pentru iarnă . păstrm·e în „cofe" pen tru iarnă. Peste
tot însă a fost folosit pen tru prepararea caşului şi brînzei păstrată în
„ bă rbînţă", cons um ată pe îndelete toamna ş i ia rna. Untul se folosea ~i
]a gătit, nu numai proaspă t în alimentaţi a zilnică. Se strîngea în p el'ioadel P. cînd nu se consuma laptele, se topea ~i se gătea cu el, suplini nd
astfel alte grăsimi.
Dintre legume şi condimente o întrebuinţare gen erală au avut-o cenpa ş i u stmoiul, nelipsite din grăd i nile ţărăneşti. Consumul lor în anumite
perioade, îndeosebi al u stut·oiului, era încadrat ]n obiceiuri, acesta fiind
considerat p rotector con t ra molimelor, care bintuia u mai ales primăvara.
Alimentele d e bază pent ru zilele d e post erau legumele, în primul
rînd fasolea, - verde şi u scată - , car tofii, „p epenele porcesc" (bostan),
ulei urile vegetale, carnea de peşte, ciupercile, întregite cu fru cte şi diferite preparate din fructe, cu miere, ceapă, u sturoi e tc. Inspre primăv.a ră ,
cind r ezervele se : împuţi n au, aceste alimente se completau cu p lante
s pontane timpurii ca: lobodă, urzici, ştevie, m acrici, bureţi comestibili e tc .
Alimentele ocazionale erau de natură dife rită şi întregeau m esele
obişnuite, m esele sărbătoreş ti sau cele ceremoniale, cu o mai largă participare, ocazionate d e nunţi, înmormî ntări, clăci, os peţe etc. La acestea
se serveau bucatele m a i bune, pregătite d e cele mai iscusite femei din
sat. La a ceste m ese se servea un singur fel d e băutură „pălinca" (ţuica
de prune), se folosea şi înainte de mîncai·e şi , după mîncare. 1n prezent
se mai foloseşte vinul şi berea. Pălinca era şi este făcută din prune, pere,
m ere, cireşe, piersici, dacă nu are o cantitate sufici en tă d e „poame"
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(fruct0 ) din acelaşi fel pentru a,. fi puse în vase .separate la fermentat, se
pun ·toate la un loc la fermenta t şi atunci se zice că a ieş i t pă li ncă de
„tănoauă" (amestecată). Pînă Ja sfîrşitul secolului X IX nu erau căz i din
„doage" pentru a pune în ele „poamele" la fermentat. Ca înlocuitor se
Jăcca o groapă în pămînt argilos care era lipită in interior cu lut ·galben,
după .o uscare de două zile, se făcea foc în fundul gropii pentru a arde
lutul Jipit, care servea ca strat izolator, nelăsînd zeama de poarn(! să pă
trundă în pămînt. Mărimea gropii se făcea după cantitatea de „poame"
l'Xisten tă. Tot in asemenea gropi se puneau la :fermentat şi „poarnele pă
d ureţe" , porumb0lc, pere, mere etc.

4.

I

I

r

Mîncăruri „gătate"

-

Fierturi

Cele mai desc fiertu ri pentru zile le de frupt erau:
- „Boacclc (sarmalele) nelipsite din meniul de dumineca şi în zilele de să rbăto a re. Conţinutul era format din carne de porc - proaspătă
sau afumată - de oaie, de vită, amestecată cu „păsat de măl ai" în trecut
iar în prezent cu orez. Erau înfăşurate în frunze de viţă de vie sau în
frunz0 de varză. Se puneau la fiert într-o oală de ceramică cu două torţi,
acoperite cu „fcdeu" (capac) pc vatra cuptorului. După cc înc0pcau să
d <.'a în clocot, erau Juate şi puse în „borduri" (ţoale groase) sau între două
perne pentru a fi erbe în continuare înăbuşite.
'
- gui aş (gulaş) pe carne de oaie. lntr-o oală pus ă pe vatră se pune
puţină grăsim e în care se punea carnea de oaie la fript, după ·Ce carnea
începe să se frigă se pun „piciouci" (cal"tofi) tăiaţi şi zarzavat, se adaugă
apa necesară şi se fierbe.
- „Răstau ţă" (tăiţei) pe găină. O fiertură mai recentă. Străbunii nu
prea făceau supă, fierbeau găina şi foloseau numai carnea fiattă, iar
zeama era aruncată.
- „Răstă uţă de pepene" (bostan). P epenele este luat din og radă
C'rud - este bun acela în care intră unghia - se taie în bucăţi, se curăţă
coaja şi miezul cu sărnînţa , apoi se taie la răzătoare de forma tăieţeilo r,
se pune la fiert şi se gată cu lapte prins şi lapte dulce.
- „Mazăre cu ciont" (fasole cu ciolan). Se face atît din fasole verde
cît şi uscată. Se pregăteşte cu smîn tînă, lapte dulce şi lapte acru.
- „Piciouci", „rîpe", „crumpei" (cartofi) cu lapte pe ciont" (ciolan)
se pregăteşte la fel ca şi fasolea.
- „Curechi cu lapte" (supă de varză), pregătită ca şi celelalte fi erturi cu lapte.
Sînt folosite uleiurile din nucă, bostan, ji.r şi floarea-soarelui. Aceste
seminţe erau prăjite pe cuptor, după care erau bă tute cu „maiul" în
„piuă" pînă se făceau ca o făină fină, apoi erau cernute printr-o sită pentru a alege praful de sîmburi dintre coji. Acest praf de sîmburi obţinut
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era · păstrat îh 'vase de ceramică şi la loc uscat. La pregătirea fierturii S<'
punea din făina de „sîmburi" (seminţe) într-o· cratiţă pentru prăjit, după
ce dădea puţină grăsim e se adăuga făină albă care se prăj ea pînă la rumenire, pe urmă se turna peste fiertură.
Fierturile astfel preparate erau:
- „Mazărea cu curechi" (fasole cu varză). „mazărea acrită", „păstăi
aiţi", „mazăre rîşnită" (fasolea frecată), „răstăuţă în zam a mazării" (SP
fierbea fasolea iar după fierbere, boabele se scoteau şi se făceau frecate
iar în zeama de la fasole se fierbeau tăiţeii cu zarzavat, p e care se punea
un „pertelas" cu ulei.)
ln general se poate spune că masa este servită de trei ori pe zi: dimineaţa, la prînz şi seara. Dar din cauza zorului la muncile agricole, vm-<1
de multe ori acest lucru nu se respectă.
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era păstrat ih vase de ceramică şi la loc uscat. La pregătirea fiertw·ii se•
punea din făina de „stmburi" (seminţe) într-o cratiţă pentru prăjit, după
ce dădea puţină grăsime se adăuga făină albă care se prăjea pînă la rumenire, pe urmă se turna peste fiertură.
Fierturile astfel preparate erau:
- „Mazărea cu curechi" (fasole cu varză), „mazărea acrită", „păstăi
ai ţi", „mazăre rîşnită" (fasolea frecată), „răstăuţă în zama mazăril" (Se
fierbea fasolea iar după fierbere, boabele se scoteau şi se făceau frecate
iar în zeama de la fasole se fierbeau tăiţeii cu zarzavat, pe care se punea
un „pertelas" cu ulei.)
In general se poate spune că masa este servită de trei ori pe zi: dimineaţa , la prînz şi scara. Dar din cauza zorului la muncile agricok, vnrn
de multe ori ucest lucru nu se respectă.
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TEHNICA VITICOLA
IN ZONA TAşNAD.
(.Judeţul Satu Mare) ·
LATEŞ

Cultura

viţei

EUGEN

ţării noastre este atestată din cele
menţionează faptul că daco-geţii cultivau viţa
Burcbista, dar .potrivit lui Herodot această cultură

de vie pe teritoriul

mni vechi timpuri. Strabo

de vie pc timpul lui
era mult mai veche pe teritoriul ţării noastre. El afirmă că agatîrşii care
a u trăit în părţile noastre pl'in secolul VI î.e.n. aveau vii ren'. urnite. Versantul vestic al T ransilvaniei este menţionat printre locurile unde viţa
de vie se cultivă din vechime 1•
Alături de agricultură, cultura viţei de vie are o continuitate neîntreruptă, dovedită de tradiţie dar şi de documente. Un prim argument ar fi
condiţiile prielnice existente în această parte de ţară. Apoi docµmentele
n e menţionează prezenţa acestei cultul'i începînd cu anul 1507 cînd se
pomeneşte despre o donaţie de vie la Tăşnad 2 • !n documentele secolului al
XVI-lca ·viile stăpînilor feudali dar şi ale ţăranilor şi tîrgovcţilor sînt mereu pomenite. Din documente reiese că via se bucura de o a tenţie deosebită, fiind plantată în locurile cele mai b une şi îngrijită cu atenţie.· P e la
1569 se pomenesc dealurile de ,v li de la Ardud, Bcltiug, D obri::ia, Tăşnacl 4 •
Locuitorii unor· sate învecinate, Racova ş.i Hurez, aveau. obliga ţia de a că
ra pari, să culeagă şi să care recolta celor două vii din Dobra:;. Mărimea
.acestor vii se poate deduce din numărul de oameni necesari la muncile
de întreţi nere. Una din viile din Dobra, cea a împăratului, de pe dealul
de vii numit Dorika, poate fi lucrată de vreo 60 de oameni într-o zi. Viile
împărăteşti din A rdud şi Bcltiug sînt şi mai mari, pentru a f i lucrate
sînt necesari vreo 100 de oameni pe zi 6• Tîrgul Tăşnadului , unul din cele
mai mari din nordul Trans.ilvaniei pe la 15691 , deţine suprafeţe întinse
plantate cu viţă de -vie. Acest fapt reiese şi din producţia aces tor dealuri
c u vii apreciată la o mie - o mie cinci sute de buţi medii din vin din care
SC dădeau O sută - O sută Cincizeci de buţi m edii d e vin dijmă, dar Şi
din faptul că 46% din cei înscrişi în u rbariul din 1569 nu d eţin semănă1
·

T. Martin, Viticultura, pag. 10.
P. M6r, Szilâgy varmegye monographiaja, vol. JV, pg. G:38.
3 D. Prodan, Iobăgia în rransUvania in sec. XVI, vol. 11, pg. 2.80.
• Idem, vol. 11, pg. 3.15.
2

s I bidem, pg. 292.
G Ibidem, pg. 3()1.
1
1bi<kmt, pg. 333.
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turi3. Acest fapt ne permite să presupunem fie că erau producători d e
vin, deci proprietari de vii, fie că lucrau în viHe tirgoveţilor. Cultivarea
viţei de vie este încurajată, desigur, datorită veniturilor pe care le aducea stăpînilor feudali. Tirgul Beltiug şi satele Ardud şi Dobra sînt obliga te să d ea dijma din vii preotului şi nona din vin impăra tului 9 .
Locuitorii Tăş nadului plăteau doar dijma către preot 10• S-au lua t
chiar şi măsuri de încurajare a celor ce doreau să planteze vie. Un document din 1589 emanat de la voievodul Transilvaniei arată că „dacă cineva
îşi plan tează vie pc teritoriul oraşul ui (Tăşnad) n•1 poate fi frusta t d e•
acea vie pentr u nici un păcat, numai d acă a atentat la vi aţa cuiva .. . 'm .
Via şi vinul apar menţion a te în documente şi in secolele al XVII-k a
ş i al XVIH-lea. Se pomenesc vii vîndute şi cumpărate pe la 1610 -şi 1626,
vi n furat în anul 164212• ln inventarul ,agricol al Tăşnadului din 1715
sînt menţionate 130 d e vii, pentru ca în 1720 numărul lor să fie cu mult
mai mare, r idicîndu-se la 241 de vii13 • P otrivit tabelelor de impunere, în
prima jumăta te a secolului al XIX-lea producţia anu ală de vin la Tăşnad
era de 5 832 de urne <le vin (găleţi de vin), pe la 1818, pentru ca în anul
1848 să fi e cu ceva mai mare, de 5 882 urne de vin14 • Desigur, produeţi<a
d e vin s-a menţinut în aceste limite pînă s pre sfîrşitul secolului cînd filoxera va distruge vechile plantaţii de viţă de vie . La noi în ţară filoxer n
a fost semnal ată oficial în anul 1884. Printre măsurile luate pentru <:lOmbater ea filoxerei şi de reface re a plantaţii.Jor distruse s-a număra t şi
a ceea de importa.re de viţe americane. Astfel de viţe au fost importate
în această zonă din Franţa şi Italia. Printre hibr izii importaţi se aflau
şi hibrizii Othello şi Noah, hibrizi care se iaflă şi azi in eul tură 1 cun oscuţi
in zonă sub numele de otelou şi novă.
La refacerea pl a ntaţiilo r d e viţă de vie se folosesc atît hibrizi producători direcţi cit şi viţă nobilă. lntl'oducerea i n cultu ră a viţei nobile
a impus !?Î noi lucrări de între ţinere.
Subzona Tăşnadului se înscrie zone i viticole din nord-vestul T ransilvaniei, zonă ce acoperă întregul teritoriu dintre Secuieni, Şimleul-Sil
vaniei şi S eini1 5 •
Subzona Tăşnadului, aşeza tă la contactul dealur ilor cu cimpia, se caracterizează printr-un relief frăm întat . Spre est se găseşte Piemont.ul
Codrului, zonă deluroasă în pa1·te împădurită, o altă parte a acestor d ealuri fiind ocupată cu plantaţii d e pomi fructiferi şi viţă de vie. Altitudinea
acestor dealuri este cuprinsă între 314 ş i 328 m, iar solul face parte din
categoria solurilor brune podzolite. Spre sud, la limita cu jude ţul Bi hor ~
8 Ibidem, pg. 335.
s I bidem, pg. 280.
10 I bidem, p g . 3'35.

11
2

1

13
14

·5

P . M6r, op. cit., vol. IV, p g. 63:>.
I dem, pg. 64'1-<61·12.
Ib idem, pg. 654--6155 .
Arhivele statului, Filiala Sălaj, doc. 5158.
T . Martin, op . cit., p g . ;ltJ.
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se gă~eşte Piemontul .Tăşnadului, despărţit de piemontul Codrului, de
valea Crasnei. Dealurile acestea au <:ulmile largi, aproape netede şi sînt
slab fragmentate. Altitudinea lor .este cuprinsă între 220 şi 334 m. Solul
acestor dealuri face parte din categoria solurilor brun-roşcate podzolite,
caracterizate printr-o fertilitate destul de ridicată 16 .
Intre soiurile de viţă de vie cultivate pe aceste dealuri predomină
hibrizii producători direcţi cunoscuţi local sub denumiri ca: nova (alb),
otelou (negru), roial (alb), Izabela (negru), delavar (alb şi roz). Alături de
aceştia se cultivă şi viţă nobilă cum ar fi Bacator (roşu), Fetească (alb),
Hiesling italian (alb), Pinot gri, 1\rdeJeam.1 (alb).
Metodele tradiţionale de cultivan' a viţei de vie sînt pomenite în documente încă din secolul al XVI-lea. Se mentionează lucrări cum ar fi
arăcitul, săpatul vie i, legatul cu nuiele şi tei, plivitul vi.ei, culesul şi
ti'ansportatul recoltei. Sînt pomenite buţile de vin mari, medii, mijlocii,
fapt ce oferă informaţii asupra cantităţii de vin produse cît şi asupra
modului de păstrare. Odată cu refacerea plantaţiilor de viţă de vie după
atacul filoxerei se introduc si noi lucrări de întreţinere a viei. In lucrarea de faţă ne vom ocupa a·e metodele de cultivare a viţei de vie folosite la începutul secolului nostru în satele din jurul Tăşnadului şi la
Tăsnad.
·
· Viţele necesare înfiinţării. unei plantaţii noi se procurau din pepiniere
specializate, în cazul unei plantaţii de viţe nobile sau se pregăteau în
gospodărie în cazul în care urma să se planteze hibrizi. Pregătirea materialului 1'1ecesar începe primăvara după tăi erea corzilor. Se aleg corzi
bine dezvoltate care se taieiîn segmente cu cîte 3-4 ochi pe ele. Se alege
locul unde urmează să se pună corzile în şcoală . Se sapă şanţuri nu · prea
adînci şi lungi, în funcţie de numărul viţelor ce urmează a fi obţinute.
Corzile s~ aşază în poziţie oblică, uşor arcuită, în şanţ şi se ac.'Operă cu
pămînt'. Peste· capetele rămase afară se formează o mică brazdă de pă
mînt pentru a proteja mugurii tined de razele /soarelui. Corzile rămîn în
şcoală 2 ani, timp în care se formează rădăcina putînd fi apoi plantate în
terenul pregătit. În micile lvii cu hibrizi se folosesc şi alte metode pentru
'înlocuirea butucilor uscaţi. Astfel, se obişnuieşte plantarea directă a corzilot· '(but~i), rădăcina formîndu-se în acel loc. Se practică" de asemenea,
conducerea uno1:· corzi viguroase de la un butuc puternic spre locul unde
butucul vechi s-a uscat.
Pentru înfiinţarea unei noi plantaţii de vie o importanţă deo'sebită
se acordă alegerii terenului şi pregătirii lui. Culmile domoale ale ·dealurilor din jurul Tăşnadului, expunerea bună la ~-oare, solul fertil asigură
condiţiile necesare pentru o astfel de plantaţie. Pregătirea terenului ales
pentru noua plantaţie se bucură de o atenţie deosebită. Potrivit informaţiilor culese de la persoane în vîrstă ·această acţiune începe toamna. O
dată suprafaţa de teren ce 'urmează a fi plantată este stabilită, începe pregătirea ei. Tîrziu, toamna, la sfîrşitul lui noiembrie, începutul lunii de10 • · •

• -

Judeţdr patriei. Judeţul Satu Mare, pg. 38.
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cembrie, 1 c::înd s-au terminat celelalte munci în cîmp începe pregă_tirea
t ei·enului. Pe terenul ales, de obicei pe lăţime, se sapă cu hîrleţu l: şan
ţu ri avind 1 metru lăţime şi 50- 60 cm adîncime. Pămîntul scos din primul şanţ rămîne pe marginea lui. Se continuă cu al doilea şanţ începînd
chiar din marginea primului şanţ, astfel că întreaga suprafaţă de pămînt
se întoarce treptat. Pămintul scos din al doilea şanţ fiind aruncat în prim ul şanţ, pămîntul de la suprafaţă ajunge la fund în primul şanţ, iar , cel
de la fund rămîne la suprafaţă. în acest fel se co ntinuă pînă se sapă toată
via. Pămintul scos din primul şanţ se tran s portă apoi cu targa sau roaba
în ultimul şanţ. ln continuare, la pregătirea terenului îşi aduce contribuţia şi natura, ploile, îngh eţul, zăpezil e contribuind şi ele la pregăti
rea lui.
Odată cu sosirea primăverii, la începutul lui aprilie, se continuă
munca înc·epută. Pămîntul este săpat cu sapa, nivelat şi ~poi marcat cu
aiu torul unei unelte, asemănătoare unei gr·eble cu col ţii mari, a~ezaţi la
distanţa de 100 cm sau chiar la distanţa de ll 0-120 cm între ci. De obicei o astfel de P"reblă arc 3 asemenea colţi. Local i se spunP. „şorozău" .
Distanta intre rînduri variază în funcţie de starea matcl'ială a celui cc
plant<>a:.::ă via. Cei săraci. pentru a realiza o densitate mai mare lăsau
d oar l m între plante. Cei bogaţi plantau viţa la distanţa de 110-120 cm .
Cu unN11ta aceasta numită şorozău, se trecea atît în lungime, cît şi în
lăţime peste parcelă. In locul unde s-e intersectau liniile astfel trasate se
înfigeau nişte ţăruşi de lemn. In continuare se trecea la săpatul gropilor
în puncte]p marcate cu ţăruşi. Groapa avea circa 40 X 40 cm la gură ~i
o adîncime de circa 50 cm. Viţa scoasă. din şcoală este şi ea pregătită pentru plantat. Rădăcinile se tund la o lunRime potrivită şi apoi se aşează în
groapă. Dacă s-au scos cu mai multe zile înainte de a fi plantate se păs
trează in vase cu apă. Odată aşezate în groapă se a<:operă cu pămjnt, S<'
tasează, iar la suprafaţă rămîne u n segment de circa 5 cm. Deasupra se
face un muşuroi de ţă:rînă pentru ca razele fierbinti ale soarelui să nu
dăuneze :rougu.rilor cruzi. Peste vară plantaţia tînără se sapă de. cHe ori
este necesar pentru ca bur-uicnile să nu-i dăuneze. De asemenea, se fGJc
şi sb:opid dar cu o soluţie mai slab concentrată.
După .primul an plantaţi a se tunde scurt, lăsîndu-se doar un singur
ochi, iar în al doilea an se lasă 2 ochi pc coardă. ln primii d oi a ni, pei;;te
vară, corzile verzi nu se taie. In acest interval de timp se formează butucul. .In al · treilea an tînăra plantaţie intră pe rod, corzile verzi se taie
vâra, se obţine prima recoltă.
Principalele lucrări d e întreţinere care se exec.ută pest(' , an în· vk
·sînt: arăcitul, săpatul, tăiatul, legatul şi stropitul. Aracii sau parii se pun
în vie primăvara, înainte de prima sapă, pentru a nu călca şi bătătod pă
mintul proaspăt săpat. Acum se înlocuiesc ţăruşii mici d e care s-a lega t
viţa în primii doi ani. Sînt preferaţi parii din lemn de stejar sau salcîm.
fiind foarte rezistenţi. Se taie la circa 2,50 m lungime, se crapă şi .se: ascut la ambele capete. P entru a prelungi perioada de folosinţă a parilot·
aceş tia se întorc în fiecare· primăvară cu . ~elălalt capăt î·n pămînt" ' ·
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·Pe parcursul unui an, de primăvara pînă toamna, intr-o vie .se aplică
5 sape, dar dacă e nevoie şi mai multe. Toate aceste lucrări, în zona cer-:cctată, se fac cel mai des cu sapa, adînc, hîrleţul fiind mai rar folosit considerm du-sc că se pot tăia rădăcinile. Prima sapă se aplică la sfî rşitul
lunii martie inceputul lui aprilie, cînd se dezgroapă via, de fapt butucul
viţei. Cu păm înt ul luat de pe lîngă butuci se realizează o brazdă între
rîndurile de viţă. In a doua jumătate a lunii mai, se începe a doua sapă .
Acum se taie b1·azda dintre şire şi se nivelează pămîntul. La începutul
lunii iunie se aplică a treia sapă, adînc, pentru a întoarce păm\ntul şi a
distruge buruienHe. A patra sapă se face la sfirşitul lunii august. După
aceas tă sapă se obişnuia ca pămîntul să fie mărunţit şi nivelat cu grebla
pentru ca să se poată observa urmele eventualilor nepoftiţi, dornici să
guste din strugurii daţi în pîrgă . Ultima sapă se ~ace tîrziu, toamna, după
cules„ '1a sfîrşitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Acum se .îngroapă
via, se 1·ealizează un muşuroi de pămînt în jurul butucului, fie o brazdă
continuă care să protejeze butucii de gerul iernii. Ingroparea se face atît
Ja viţa altoi cît şi la hibrizi.
Tăiatul viei se execută primăvara, după prima sapă, după ce s-a dezgropat butucul. La un butuc se lasă 3-4 corzi cu 2 ochi. Cei cu vie mică,
în dorinţa unei recolte mai bogate, lasă corzi mai multe şi mal lungi. In
aces-t fel viţa este forţată să producă mai mult, dar <lupă 2-3 ani slă
beşte . Totuşi, la unele soiuri nobile cum sînt Ricsling şi Fetească corzile
se taie lungi, fiind apoi îndoite sub formă de cerc !?i vîrful legat .Ia butuc. Vara, în iulie, corzile verzi se taie la înălţimea parului iar apoi · operaţia se repetă de cîte ori mai este nevoie.
Odată ce corzile noi au crescut destul de mult, pentru a nu fi rupte
de vînt şi pentru a nu se întinde pe pămînt, se leagă de pari. Pentru legat s-au folosit de-a lungul timpului materiale diferite. Documentele pomenesc nuielele ş i teiul folosite în secolul al XVI-lea pentru legat via 17 •
La începutul secolului al XX-lea se folosea pe scară largă rafia. Azi, ală
lud de rafie se foloseşte fibra sintetică. Via se leagă de 4- 5 ·ori pe vară~
Introducere-a la sfîrşitul secolului trecut în cultură a viţei nobile ~
impus şi aplicarea unei noi lucrări de întreţinere, stropitul. Tradiţional
stropitul se executa cu soluţie de piatră vînătă şi var, efectuat cu ajutorul vermorelelor, pompe destinate special acestei lucrări: Numărul. stropirilor ce se aplică diferă de la an la -an. 1n anii secetoşi sînt suficiente
un număr mai mic de stropiri, circa 4-5, în 'timp ce în -anii ploioşi e necesar să se facă mai multe stropiri, după cum afirmă bătrînii, acestea fă...
dndu-se la un interval de 10-12 zile. Stropirile se aplicau obligatoriu
pbantaţiilor de viţă nobilă. În cazul plantaţiilor cu hibrizi stropirile aplicate sînt mai puţine, iar în unele cazuri neaplicîndu~e de loc. De asemenea, se acordă atenţie: concentraţiei soluţiei folosite. La. prime] ~ două
s tropif~ ·se folosea o soluţie mai slab concentrată. La .100 de liţri de apă
se punea 0,5 kg piatră vînătă ,şi 1 kg pastă de var. La următqarele strq11

·D. Prodan, op. cit„ ·pg. 62.-

I•

https://biblioteca-digitala.ro

1,'

••••

„:

348

G

piri concentraţia ern m ai marc, folosindu-se
pastă de var la 100 litri de apă.
O atenţie deosebită se acordă îngrăşării

2 kg de

piatră vînătă

i;;i 4 kg

viei. Pentru aceasta se folosea gunoi de grajd. 1n p1antaţia tînără gunoiul se punea jn al treik<1 an,
cînd. via intra pe rod. Apoi gunoiul se punea. din 4 in 4 anj. Metodele de
aplicare a gunoiului erau diferite. Metoda cea mai uşoară consta in împrăştierea gunoiulul, cu furca, pe toată suprafaţa, fie toamna, fie primă
vara. O 11ltă mPtodă, conside rată a fi cea mai bună, consta în săparea unl'i
gropi lîngă fiecare butuc, care era umplu tă cu gunoi. Această lucrare se
executa toamna. A treia m etodă consta în aplicarea de gunoi, primăvara,
după ce s-a dezgropat via, între brazde. Indiferent cind se aplica îngră
şămîntu l , scopul propus .era rea] izat, acela de a obţ ine o recoltă cit mai
bogată.
Plantaţiile

ele vie în satele din această zonă S<' realizau grupat. T<'renul era ales cu gdjă. Se ţinea cont de calitatea solului cît şi de expunerea la soare. Se alegeau dealurile cu o bună expunere, care benefici<m
de razele soarelui de dimineaţa pînă lu apus. In aceste locu ri din hotarul
satului, cei care doreau s·ă-şi planteze vie îşi procurau o parcelă de tenm .
mai mare sau mai mică, în funcţie de starea materială. Terenul Na pan·0la t iar prin mijlocul plantaţiei se lăsa un drum de acces. La întreţinerea
drumului, prevăzut cu şanţuri pc margine, participau toţi proprieturii eh•
vie. De comun acord stabileau numărul de zile pe care urma să le prPSteze fiecare la întreţinerea drumului. Cei CU- vii mari prestau un număr
mai mare de zile. Peste an se cui-ăţau şanţurile, iar cu pămîntul scos din
şanţur·i se umpleau gropile şi se n ivela drumul de pămînt.
Cei care deţineuu suprafeţe întinse d e vie, care se ocupau cu p1·0că
dere de această cultură p1'o ducînd can tităţi mari de vin pe care-l comercializau, plantau viţa pe soiuri. Cei cu vii mici, pentru necesităţile fam i'lieJ, plantau fie un singur sol, fie două-trei soiuri preferate, amestecatl'.
Plantaţiile de vie se bucurau de o grijă deosebită. Proprietarii alegeau din.:.
tre ei un „ birău" al viilor, om cu experienţă bogată in cultivarea vjţt•i
d e vie. E l anga ja paznicul viilor plătit de către toţi proprietarii. Tot birăul aplana eventualele neînţelegeri dintre proprietari sau lua măsuri în
caz de daune şi furt. Dacă toate lucrările de peste .an fiecare proprietar
hotăra singur cînd le execu ta, data culesului se stabilea în comun dar nu
se începea fără avizul birăului. Doar strugurii de masă puteau fi cukşi
mai repede. Culesul :nccpea în jurul datei de 10-15 octombrie ş i s~ închefo în circa 7-10 zile. Cei cu vii mari culegeau strugurii pe soiuri, vi nul prepnrfodu-sc Ja fel. Cei cu vii mici culegeau la un loc toţi strugurii,
vinul obţinut fiind un amestec de mai multe soiuri, deseori struguri alt.oi
şi hibrizi fiind presaţi împreună.
Culesul strugurilor constituia o adevărată sărbătoare pentru locuitorii satului, luînd parte întreaga suflare, de la c.'Opii la vîrstnici. La cuks
se pleca dimineaţa cu <:are şi căruţe unde se a5ezau căzile şi coşurile pentru adunatul recoltei. !n unele sate în locul căzilor pentru adunatul recoltei se foloseau coşuri mari de nuiele împletite, la dimensiunile carului,
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în care se pw1eau struguri i (Hw·ez, Ra<.:ova, Babţa , Dobra). La Bogdad sc
folosea u .coşuri mai mid în care încă peau în medie 50 kg d e struguri. Cul egătorii adu nă strugurii în coşuri mai mici sau găleţi. Pentru a tăia ciorchinii se ajută cu foarfeci şi cuţite. Tot acum se alegeau corzi de viţă cu
ciorchini pe ele, erau tăiate ş i păstrate <.1şa peste iarnă în cămări şi pivniţe sau în podurile caselor.
Recolta s trînsă era transpo rta tă acasă sau la pivniţă, unde strugurii
t't·au măcinaţi în căzi mari munite local „tocitori" . . Strugurii măcinaţi
<'rau lăsaţi aşa 2- 3 zile apoi în tocitoare se introducea o coşarcă îngustă
şi lungă, special con fecţionată, pentru a sc scoate mustul. Mustul astfel
obţi n ut era p us separat în butoaie. După ce se lua tot mustul care putea
fi luat in acest mod strugurii măcinaţi, numiţi moantc, se introduceau
în presă ..Mustul obţinut prin presa1·ea moantelor se punea, de asemen0a,
separat în butoaie. După pn•snrc n10antele se puneau în căzi, din ele ob-ţinîndu-se apoi ţuica de moante.
Vasele şi locul unde urma să se păstreze vinul erau pregătite din
timp, înainte d e a începe culesul . Butoaiele se curăţa u, se strîngcau cercurile, se schimbau doage d acă era cazul. S e cu!'ă ţau pivniţe le şi căm~
rile. Butoaiele se aşeza u pe supor ţ.i de lemn, la dis ta nţă d e pămînt. Jn
zona aceasta s-a d ezvoltat o adevăra tă tehnică a construcţiei pivniţelor.
Valorificînd roca nis ipoasă, moule a dealurilor din Piemontul Codrului,
locuitori i satelor Dobra. Beltiug, Răteşti, Hurez, Racova au săpat ad<'vărate tunele în coastele acestor· dealuri amenajînd pivniţe foarte apn'ciate. Pivniţele sînt boltite, în lungime fiecare înaintînd dt vroia. Deseor'i o · astf0I de pivniţă e săpată în mai multe etape, în funcţie de nevoi.
lntrnrca se închide cu o uşă so lidă iar deasupra intrării se construieşte
o s treaşină din trestie şi paie . Cei cu posibilităţi au căptuşit aceste pivniţe
cu cărăt'n idă. ln alte sate unde solul nu a permis săparea unor astfel de
pivniţe s-au construit cămări scrniîngropote, din chirpid (voioage), acoperite cu trestie şi paie. Astfel de pivniţe-cămări se găsesc la Santău u nde·
la capăt ul pa!'celei de vi e se găseşte şi această construcţie, aici păstl'în
du-se şi vinul dar şi uneltele cu care se lucrează în vie, cit şi cele folosite la preparatul vinului.
Uneltele folosite în vie si nt puţin e h1 mună r. Se foloseşte hl rlc ţul ,
si:ipa, foarfeca, cuţitul, toporul, vermorelul. Lor li se adaugă vasele de
diferite forme şi dimensiuni folosite la recolta t, preparat şi păstrat vinul ,
moara de măcinat, presa. Dacă în prezent se foloseS<! pe sca ră largă prest'
eu şu rub modernjzate, în teren se mai găsesc şi piese v echi, pl"ese de lemn
('U pîrghie, cît ş i vechi prese de lc>mn cu şuruh metalic.
Un aspect aparte al practicării viticulturii în aCl'astă zon ă îl constituie exis te nţa unei adevărate pi eţe a strugurilor, a mustului şi a vinului
dar ş i a forţei de muncă utiliza tă în lucră rile de întreţinere . Prnducătorii
vindeau pe pi aţă struguri de masă, s lrugul'i pentru vin, m ust şi vin . D acă
strugurii ş i mustul se vindeau toamna, vinul se vindea tot anul. P reţul
acestor produse diferă mult de la an la an . Scăzut in anii cu recoltă bogată preţul creş te în anii cu recoltă sla bă .
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ln general muncile în vie erau executate de către membrii familiei
dar cei cu plantaţii mari apelează la munca z.ilicrilor. Lucrările în vie
erau diferenţiat plătite, după d ificultate şi importanţă .
Producţia obţinută depăşea, de regulă, consumul unei familii, de
aceea o mare cantitate de vin era cQmercializală. Incă d in secolul al
XVI-lea d ocumentele pomenesc de vînzări şi cumpărări de vinu ri la Tăş
nad, Dobra, Beltiug1 s.
De-a lungul timpului producătorii de vin au desfăşurat un in tens
comerţ cu acest produs. Amploarea acestei activi lăţi este evidenţiată şi
de numărul mare de meşteri dogari existenţi la Tăşnad şi în satele d in
jur în prima jumătate a secolului nostru.
In prezent s-a acordat o atenţie deoseb ită înfiinţării unor plantaţii
de vi ţă de v ie m oderne în cadrul C.A.P.-urilor sau al I.A.S .-urilor din
zonă, cum sînt cele de la Răteşti, Beltiug, Dobra , Hurez unde se cultivă
pe suprafeţe întinse soiuri valoroase. P c lîngă aceste plantaţii mari se
menţin şi m icile p arcele ale membrilor cooperatori care produc pentru
nevoile familiei.
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t - Sima Gheorghe, sat Racova
2 -=. Matei Vasile, sat Corund
:l - Gâtt Mihai, sat Dobra
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Talpos Ştefan, sat Cehal
Rozs Gheorghe, Tăşnad

D. PrD<lan, op. ctt., pg. 3:!7.
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Emilian, sat Chegea·

PROCURAREA ŞI PRELUCRAREA
MATERIALELOR PENTRU
IMBRACAMINTEA ŞI ŢESATURILE
TRADIŢIONALE DIN ŢARA OAŞULUI
GB.

FOCŞA

Numeroase urme arheologice - fusa iole din piatră şi multe depozite cu seminţe din în şi cînepă calcinate - atestă cultivarea şi prelucrarea acestor plante texlile din primele secole ale epocii neolitice în tot
spaţiul carpato-danubian-pontic.
Deoda tă cu începuturile îndepărtate ale sedentarizării , ale zorilor
agriculturii şi creşterii animalelor, au apărut şi începuturile născocirii
t~hnicilor şi uneltelor elementare pentru prelucrarea acestor produse, perfecţionate în perioadele urm ătoare, în epoca bronzului , a fierului şi mai
cu deosebire la antecesorii noştri direcţi geto-dacii, de la care am moşte
nit 1;1U remarcabil număr de unelte !?i tehnicile multor meşteşuguri - ba
chiar şi un important lot de cuvinte supravieţuind în fondul principal
al g raiului romanizat pe care îl vorbim astăzi.
O profundă şi importan tă atestare istorică a păstrat pentru noi,
opera părintefui istoriei - Herodot - care în ,,Istoriile" sale relatează
la mijlocul veacului al V-lea î.e.n. 1 că femeile geto-dacilor prelucrau şi
ţeseau firele de in şi de cînepă cu atît de mare măiestl'ie că numai un
specialis t ar fi fost în stare să distingă pînza ţesută din in faţă de cea
ţesută din cînepă.
De atunci şi pînă astăzi în tot spaţi ul larg locuit' de geto-daci şi al
tuturor plaiurilor locuite de urmaşii lor direcţi - femeile poporului român au practicat aceste cultwi şi aceste m eşteşugmi ·cu tot mai mare
îndemînare şi măiestrie sporită , cu simţ artistic mereu' dezvoltat, pretutindeni ca şi în Ţara Caşului.
Portul şi ţesăturile constituie categoria etn ogr<:1fică · şi estetică cea mai
din Ţara Caşului. Materialele de bază pentru aceste două categorii de lucrări sînt procurate de multe veacuri în cadrul gospodăriilor
din zonă. Acestea ,.sînt firele vegetale din in şi mai ales din cînepă, părul
caprelor şi lîna oilor, pieile şi blănuril e animalelor. Bumbacul din import
a cucerit un loc mai deosebit în ultimele două veacuri. Mai întîi în cantităţi mici, combinate cu firul de dnepă în diferite categorii de ţesături,
or'i utilizat pentru ornamente în alesături şi cusături· cu· decoruri colorate.
Abia în veacul al · XX-lea, ţesătw·ile specifice din bUO"lbac au fost r eali zate unele pentru decorul casei şi altele pentru îmbrăcămin tea de săr
bătoare.
· J
originală

l
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1. Cînepa se cultivă aici din perioada neolitică. Ea cunoaşte două soiuri distincte: „cînepă albă" de :vară , care se recoltează pe la sfîrş itul lunii
i~He şi „cînepa verde", d e toamnă recoltată pe Ja mijlocul Junii octombhe. D in acelaşi mic ogor semănat cu un singur soi de seminţe, se recoltează cele două specii distincte, c::ire prezintă unele diferenţie ri in înfă
tişare, calitate şi .procesul de prelucrare. R ecoltarea se face prin smulgerea firelor gr upate în „mărunchiuri" legaţi în „snopi". Cu fire mai subţ iri, mai fin e, la cînepa de vară, snopii se pun la topilă în apă stă tătoa re:'
p(mtru timp de 7-8 zile. MU1·unchii şi snopii cu fire mai înalte şi mai
grnase Ja cînepa verde, d e toamnă, sînt, după smulgere, retezaţi cu securea, lăsînd să cadă partea de jos cu rădăcinile. Ei se clădesc în „claie"
sau ,,boaghe" d e formă conică şi se acoperă cu pă iuş sau i<'rburi de pă
dure pentru 5-6 zile:', după car e se desfac, se u s u că o zi-două la soa re
ş i se bat cu „pranicul" mai din lemn - pentru a scu tura s ămînţa.
D upă aceas tă o peraţie snopH de cî n e pă VC'l'de ele toamnă se aşază şi e i
la topilă pentru trei şi chiar patrn săptărnî ni. Timpul este variabil după
mersul vremii. El este scurtat la vrc>me că lduroasă.
După topilă ambele categorii se us ucă la soare şi apoi sint sfărîm a le
cu meliţa pentru a separa firele vegetale de partea l emnoasă care cade
în .puzderiL In acest scop este folosită m eli ţa c u una sau cu două „cordenciuri" la care lucrează una sau dquă femei. Cordenciurile sînt lame
lungi de circa 1 m clin lemn de fag sau de stejar prinse în cuie de. lemn
odzontale în jurul cărnra se pot mişca pe vertica lă lovind în curmeziş
murunchii de cînepă uscată aşezată pe meliţă. Cordenciurilc au muchea
inferioară ascuţită, cu una sau cu d ouă „răvaşuri" - cu două sau cu trei
Hscuţişuri prevăzute cu jgheab între ele putî nd realiza sfărîmături
foarte mărunte pentru curăţirea firelor amestecate cu puzderii. Apoi firele eliberate de puzderii „se fac în perie", cînd siot t recute printre dinţii din oţel ai unui dărac sau perie s pecială ş i se aleg în categorii distincte
după calitatea şi fin eţea i'i.relo1' : 1. fuior, 2. bărbghie, 3. căieruţe, 4. cîlţi
btmi, 5. cîlţi răi.
To~te aceste categorii distincte, au destinaţii diferite ca urzeală ş i
bătătură , după categoriile şi natura ţesăturilor care se confecţi onează din
C'lc: pinză mai fină pentru îmb răcăminte, sau pentru anumite ţesături de
casă; pînză mai groas ă pentru îmbrăcăminte bărbătească de muncă, u rzeală pentru ţesături din cin epă în cînepă sau pentru cele combinate cu
bumbac ori cu lînă; pînză groasă pentru lepedeauă (cearşafuri), pen tru
saci, p entru „strujac" - faţă de saltea cu paie, etc.
2. Cantităţlle d e fire m eliţate, periate ş i sorta te sînt apoi toarse ele
fomeiJe din fiecare gospodă rie ... Dar în d ese cazuri ele sînt încredinţate
unor a jutoare benevole - femei ş i fete - de regulă rude şi vecine care primesc anumite cantităţ i de fire de dnepă pentru tors acasă la ele,
r efntorctndu-sc la gazdă , după două sau trei săptămîni, d e obicei 'într-o
duminică după amiază, cînd proprie tara care prim eşte ghemele cu fi rele
toarse, pregăteşte masă şi băutură pentru petrecerea comună ... Se oferă
prăjituri („cop tături") , sarma le („boace"), carne friptă, „răstăuţc", ţuică
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şi vin ... Torcătoarele obişnuiesc să plaseze in mijlocul ghemelor cu.t ioare
cu boabe de porumb sau de fa<;o]c {„mălai" ori „mazăre" ), care sună plă
cut cînd se prezintă ghemele adeseod in cîntec, glume şi „ţîpurituri",
stimulînd veselia grupului aflat acum la petrecerea de după lucru ...
Pentru unele văduve, pentru femei cu prea mulţi copii sau pentru
cele bolnăvicioase, se organizează clăci speciale pentru torsul în colectiv
la casa respectivă unde se adună 10-12 femei şi fete, care lucrează .în
tot timpul nopţii, seară de seară, în luna februarie. La terminarea torsului ele pun împreună firele de pe cele 10-12 fuse pline pe „rîşchitor4l,
constituind astfel un „tort" de circa 1 kg şi j umătate fuior, rezultat din
cei 3 „fonţi" fire de cînepă - primiţi iniţial - tors şi pus pe răşchitor
de fiecare participantă. Cîtc un singur fir lung rezultat din cantitatea
celor 10-12 fuse toarse constituie firele „torturilo1·", lungi de aproximativ 1,60 m, după lungimea ră$Chitorului pe care sînt depuse. Ele sînt legate împreună pe patru locuri cu fire de aţe ,şi se împletesc ca nişte colaci mari, ca să nu se încîlcească. Se pregătesc astfel 30-40 de „torturi"
şi mal multe, toate împletite, cuprinzînd toată cantitatea de cînepă· cultivată după nevoie şi · în raport cu posibilităţile fiecărei gospodării. Ele
sînt sortate pe categorii de fire toarse : fuioare, bărbghii, căieruţe, cilţi
buni şi cîlţi răi, care, în gr upe separate, se pun în „toc" „la lăut" . Torturile se a.şază mai întil într-o putină sau într-o covată la muiat în apă căl
duţă „de azi pînă mîine", cînd se presară cu cenuşă obţinută de la fqcul
cu lemne şi cernută cu c;iurul şi se duc apoi la „toc". Acesta este făcut
dintr-un trunchi de copac în formă cilindrică, înalt de 1-1,20 m cu diametrul variabil de la 0,50 la 0,90 m„ ca o scorbură de la natură sau cu
scorbură înlăuntru realizată cu „ghinul". In fundul deschis, aşeza t pe sol,
se pune mai întîi un strat izolator din paie de ovăz. Se depozitează apoi
cîtcva torturi presărate cu cenuşă şi călcate cu picioarele să se 'taseze
bine, să nu treacă apa prea repede printre fir;e. Se clădeşte in acelaşi sistem toată cantitatea de torturi disponibile, presărate cu cenuşă aruncată
cu mîna. Se aşează deasupra un ·al doilea strat de paie de ovăz şi pe ele
o ţesătură din pînză mai groasă de cînepă, un „cenuşer" peste car.e se
pune un strat mai gros de cenuşă cernută, cam o căldare, un „zider".
Peste întregul depozit ·se toarnă· apă caldă mai întîi şi apă clocotită in
continuare timp de două zile. După nouă zile, torturile sînt scoase din
toc, sînt din nou presăi:ate cu cenu$ă şi reaşezate în ordine inve~s·ă. Cele
de sus se află acum aşezate jos, fa fund. Acoperite ca şi
prima operaţie, se toarnă peste ele apă clocotită încă o zi. Torturile se scot din toc
în cea de a patra zi~ cînd un grup variabil de 5-10 fete şi femei, merg
cu ele „la vale", la „Rîul Mare" unde le spală, le bat cu „praniculţ', pe
piatră, pc gheaţă sau pe .un scăuttel din lemn cu patru picioare. Operaţia
se cheamă „la Zău.te de tortiiri" şi are loc în albia rîul.ui, pe gerul din luna
februarie, într-o muncă intepsă dcsfăşw·ată printre sloiuri de gheaţă,
timp de două-trei ore, după care urmează un amplu banchet, cu mîncă
ruri şi băuturi, pregătite după tradiţie şi oferite de gazdă, cu multe „ţi-

în
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purituri", glume

şi

durează pină

cîntcce specifice, care

tirziu spre dimi-

neaţa următoare.

Participă,

de membrii familiei de gazdă, toate fetele şi foclacă pentru ,,lăute de torturi" şi,
pe măsură ce petrecerea se înteţ:eşte, sospsc pe rînd şi soţii f emcilor că
sătorite, cărora li se oferă acce~ i masă copioasă şi băutură ţuică, vin,
după dorinţă ... ln cadrul acestui colectiv, njuns la circa 20 persoane, ei
aduc partea lor specifică la veselia gen erală, prin strigături în ve1·suri,
prin povestid hazlii dar şi prin relatări d<' întîmplări dramatice.
Deşi ţuica pregătită din prune la „pălinci«" din sat, dublu rafi nată,
este foarte tare, ea se oferă cu i;nsistente din partea gazdei care rC'pelă
închinarea pentru toţi cei prezenţi după ce a consumat ea mai întii primul pahar şi îndemnul se repetă de la persoană Ja persoană , după acelaş i
ritua1, tinere sau mai în vîrstă, fără ak•gcrc sau vreo ordine iei·arhică
oarecare - paharul nu se refuză de ni1n<'nl:
în

afară

mcile care au luat parte la munca .în

-

„Poftiţi
toţi

Cu

„Păhăraşu

un pahar de !>Ciutură

mesenii

împreună!"

Că

...

•

•
,,Să trăiţi

cu
şi

-

cu săni1tate
de bucate,
să fim departe!" ... _

-

pălincă

de

rău

bătute, că nu-s ~nulte!
s.ă trăiască „lăutoarel e" !

„Sus

-

,,Eu horesc că-mi pare bine
dl mi-~ mfndre „tortut'ile"

cu el

„Socifoiţ.ă m.oale,
Ce-ai 1nîncat carnea dfri. oale,
Şi-ai ICI.sat cioantele goale
Şi le frige sfîntul soare! ...

La cel de lingă min~;
„Cu ochii fmi trage
Cu capul îmi face
Şi v<ld că de mine-i place J

•••

•

•
,,,Trai şi veselie
De capul nost sd se

ţie!

...

•
Că

trăiesc şi · eu! ...

•
-

„La mulţi ani şi buni!
s-a;ungi stelele
cu picioarele
şi luna cu mina.

„Să trăieşti dragă surată
Pe bărbat vinerea-l bafă!
Da nu-l bată aşa rău

Că

•

,,.Păhăraşul

bea-l-oi sus

1ni-i drug cine l-o pus?! ...

bea-l-oi tot
mi-i drag pe cine văd.

„Hai mf:ndruţ ş-om be şi noi
C-om trăi cit buze rnoi,
Ca alţii cu patru boi!
Ş-om trăi cu buze dulci,
Ca alţii cu patru giunei! ...
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E! - „Ascultaţi măi oameni b·uni, La lău te de torturi,
s-o'mbătat ini.~te ploduri!

„Şi eu. port pînză subţire ...
Că alte, nu beClu nici leac,
Şi port pîn ză ca de sac! .. .

•

•
zî -

„Guriţa

mindrii-i izvor

de apă şi de dor,
Eu de nu o sărttt, mor!
şi

•
-

„Ciudă

Zi-i bărbaţilor
Pe claca f enieilor !
Le, le, le, niăi puişor!

Zi - „Guriţa mîndrii îi făcută
Din plăcintă şi din turtă! ...

•
„Cea mai dulce
Hai, le, le, le

şi iarăşi

„Si eu beau # badea be !
Casa mi se prăpăcie!

le! ...

•

•
-

măi Pătrii,

Gura de pruncă vădu
Că-i mai dulce ca mierea,

„La să ciudă să le fie
C'airea-i a noastră. trudă! . . .

Astfel cca de a doua clacă de muncă în l egă tură cu prelucrarea fi relor de cînepă - acelaşi grup participase la claca de tors organizată tot
la a~eeaşi ga7,dă, încheiată şi ea cu o petrecere similară cu două săptă
mîni mai înainte - poate fi caracterizată prin eficienţa muncii în colectiv, prin amploarea petrecerii cu meniu copios· şi de calitate, cu multă
băuţură prin bogatele manifestări folclorice originale care în unele
momen te amintesc mani festările de amploare de la sîmbra oilor şi de la
nuntă, îndreptăţind exclamaţiile unora dintre participante: ~ „Asta-i
sîmbra noas tră, asta-i nunta noastră!" - Versurile selectate dintr-o seric
mult mai largă dintre cele strigate în cîteva ore de seară la o singură
clacă din Moişeni 28.II.1959, conţin îndemnuri la băutură, petrecere
şi veselie, aluzii la felul şi calitatea muncii efectuate, la relaţiile de prietenie care leagă într-o unitate grupul participantelor, la sentimentele lor
de dragoste faţă a~ gazdă, femeie văduvă cu mai mulţi copii, la unele
consecinţe dăunătoare care pot surveni din excesul de băutură, la sen timenitele de dragoste dintre sexe, ori la unele rivalităţi dintre ele etc ...
Aceste versuri constituie în ansamblu un mijloc eficient de cunoaş
lcre psihologică, soci ologică şi etnografică a acestei populaţii.
După ce au fost „lăute" în apa rece dar cristalină a rîului, la r eîntoarcere acasă, „torturile" au fost rînduite la uscat pe „ruda" - prăjina
lungă din faţa locuinţei. Urmează apoi depănatul pe depănătoarea alcă
tuită dintr-un suport, „un cal" cu trei picioare ramuri n aturale retezate potrivit pentru acest scop, care susţine două lopeţi orizontale dispuse în curmeziş, în unghiu drept, prevăzute la cele patru capete cu patru „gogi", în poziţie verticală, ale căror crestături de la partea exterio ară
sprijină firele torturilor aşezate pe depănătoare la făcut gheme.
23•
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F irul d e cînepă toarsă este atunci tras printr-o „trăgu şă", o bu c·ăţkă
de stofă ţ~ută din lînă, „1Xinură" de „cioareci", ca să nu se taie lucră
tonrea la mină.
După ce se fac toate ghemele, firele se pun pc „urzclle", un ealtă cu
ax vertical, cu capătu l de sus fix at într-o grindă din tavan şi cel de jos
într.-un suport de lemn. Cele două cadre patrulaterP dispuse în unghi
drept pe verticală constituie cele patru „raze" a le urzălelor.
Unităţile de măsură pcntm firele urzite sînt: „rozele" rezultate din
învîrtil'ca unelki, care are patru raze într-o învîrtire c·ompletă.
Lungimea firului ţinu t cu mîna ele la g roapa grumazului „la virful
degC'telor de la mina întinsă lateral pc orizontală se nu ml'Ştc „rîf". :3 rîfuri cchivalînd 2 m. La urzit se depun pe răşch itor cam 20 „potol"i''. Trei
fire de pe răşchitor alcă tuiesc o „numărătură", 10 numărături constiluic
o „jurebie" (30 de fire) şi 60 de jurebii alcătuiesc un „potor" . Dinlr-un
„tort" se depun pe ră~chitor cam 5- 6 potori în raport cu modul în care
n fost tors firul, mai gros sau m ai subţire, d in cei ;; „fonţi" (circa 1 1/2 kg)
de cinepă predaţi iniţi al la tors fi ecărei torcătoare.
3. L'îna - tunsă la începutul lunii mai este pusă la muiat într-un
„ton" - butoi sau într-o covată „de azi pînă mîine" - în apă bine în<.'ălzită, dar nu clocotită .. . Dup ă acecn se transportă ş i se s pală bi ne la
1·îu ţinută mereu într-o coşarcă împl c tită clin nuiele spintecate în două
din lemn de „tufă" (alun), în care se pune d eodată lina obţinută de la
o sing ură oaie. 1n coşarcă lina este frămîntată cu mlinilc, că lcată cu picioarele, pînă se curăţă bine. Acasă se usucă pe gard, pe rudele din fo\a
casei, la soare. Apoi se scarmănă cu mîinilf', desfăcînd firele ş i alc.gînd
impurităţile cal'e nu s-au dus cu apa la spălat fire de fin sau pai<>,
scaieţi, spini etc. Lina scărmăna tă şi cw·ăţată de i mpu rităţi se răsuce<jle
în „păpuşi". Dintr-o lînă de oaie se fac patm „păpu şi". Apoi lîna u scată
şi scărmănată, nîn duită în păpuşi , se trage prin peria cu di nţ i de oţel şi
se aleg două calităţi distincte: firele lungi - „canura" şi fi rele mai scurte
earc rămin în perie „stimul".
Urmează torsul în propria gospodări e, cinci gospodina dispune de
~impul necesar, sau materia lul cîntărit este înruwcl inţat pentru tors pc.•rsoanclor disponibil e pentru această muncă - ru<lc-, vecine, prietene. Cele
două sorturi se torc sepa rat în furca de tors, nw11ită „cojolcă", firele fiin d
răsucite cu două ustensile deosebite ca forme, dimensiuni :;;i mod de mîn uirtc numite „fus" ş i „şuligă" .
„Cojolca" este un băţ lung de alun, rotund i?i ornamen ta t cu cn~s lă
t1u·i geometrice, sau un băţ cu „talpă" la capătul de jos. Cca s implă e~ tc
ţinută de către femei la tors între picioare stînd jos pe laiţă sau pc scău 
nel, cea cu talpă este aşezată pe laviţă sau pe scaunul pc care stă femeia
la lucru. Cojolca este prevăzută cu o „aţă ia rojolcă" - sfoară răsucită
din fire de cîncpă, ori împletită d in fi ne de lină colo ra tă, cu ajutorul d treia caierul esle legat în spi rală de la vîrf spre mijlocul uneltei. Firul este
tors d i ferenţiat după destinaţie pentru urzeală sau bătătură şi natw·a ţe
~ă turii urmărite.
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Dată frm e ia doreşte să ţeasă stofă de „c:ioarec", ranu r·a se toarce
pentru urzeală şi ştimuJ pentru bătătură. Pentru stofa de s umani, ca şi
pentru CC'rgi, ştimul se toarce pentru ur-zeală şi canur:a, pcntt·u b~itătură,
răsu ci tă cu mult mai gros.
P entru răsucit firel e se folosesc c0lc două ustensile amintite care prezintă diferenţiel'i în structură ş i dimensiuni: suliga are o anum i tă formă
de fus dar este mai lungă şi m ai grea, fasonată clintr-o si ngură bucată de
lC'mn; fusul este mic, mai scw·t, mai uşor şi făcut din două bucăţi distincte de lemn: băţul su bţiat în formă de f us şi „roata" - fusaiola, care
se poate demonta. De aceste ustensile sînt legate şi m od alităţi distincte
de mînuit'c. Fusul se ţine pc vertical ă în continuarea fi rului tras din caer
şi răs u cit de la stînga la dreapta; suliga c u ajutorul cărefa se răsuceşte
firul gros de e<:in ură pentru bătătură la sumani şi la cergi, se ţine în poziţie orizontală cu mîna d rec:iptă întinsă lateral, şi se răs uc eşte „î ndărăpt" ,
de la dreapta spre stînga ... Torcînd cu fusul .~timul, se pregăteşte urză
tura pentrn sumani şi pentru cergă . Firul de p ~~ mai muH0 fu se, se face
gheme, pînă la greutatea ck 1- l 1/2 kg.
4. Firul gros răsucit pc suligă se depune „l.n cruci.5" pe o ve1·gea de
lemn, „o bo tă" - de circa 60-70 cm lungime, care sc-rvcştc drept „suvei că" la ţesut stofa pentru sumani sau pentru cergi. ŢPsălu rHe din cîncpă şi din bumbac, care sint cu mult mai lungi, se urzesc pe „urzăle",
cele clin lînă se w·zesc pe parii tlin gard. P t"ntru această d i feren ţă tehnică
se invocă mai multe argumente. P t-nlru ţesă tul'il e din lî nă nu trebuie

atît de multe fire ca într-o

„eh.la ră",

într-un

război

de

toa tă

ţesu t pinză;

nu are

lumea urzăle, în schim b în fiecare gospodărie se află pari în garrl;
se Cel'e o forn·te redusă c<:intitat<' dE' fi1·c „n u trebuie acolo dedt o jun~bie
ş i giumătate". Lîna se urzeşte după cantitatea dis ponibilă, pentru unul,
două , trei sau cel mult pntru s umane. Se urze!)te firul tor\<; cu fusul din
ştim şi făcut gheme operaţi1c~ la care lu c rează neapăni t două femei:
uria poal'iă cu mîinile deodată două gheme cît sînt mari, apoi cînd devin
mai mici le pw1e într-un vas, iar a doua femeie urzeşte . Calculul canti~
tăţilor pr0cise de fire tmdte es te în raport exact cu numărul sumaneJ01·
urzite raporta te la taJia purtătorilor, care prezin tă diferenţieri de mări
me. Astfel pentm un suman destinat unei persoane de talie medie sînt
necesari 5 1/ 2 rîfi. P entru două sumane trc buiC'sc 1l rîfi, pentru trei suma ne 16 1/2 rîfi şi pC'ntru patl'U sumane 22 r/:fi. Pentru 1ăţim 0 se pune
o jur ebic ş i ju mătate, jurebia ruprinzînd - pre('um SC" ştie - 10 numă~
rături a cî te 3 fire fi ecare.
P entru un bărbat, car:c are nevoie dC' u n suman m a i m a re, se urzesc
J 6 numl'1 rături a 3 fire fiecare, iar pentru o frrn<'ie de ta lie mai mică numa i 14 numărături. Astfel dimensiunile necesare ale fi ecăru i suman sînt
determinate de la urzit.
,
Pentru ţes ut la cergi ş i Ja stofa de sumani se foloseşte la războiul - de
ţesut orizontal, o spată specială lungă de 1,20 m, care arc Ia pă rţile laterale două beţe paralele, ciopli te pe cinci kt0, cu formă de pentagon în
secţiune. Acestea sînt găurite la dislRnţc egaJe de 7-8 mm, găuri cu .dia-
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metru de 5 mm, în care pătrund dinţii făcuţi din be"ţe tari, rotunde din
lemn de-.conn, în total 85 dinţi fixaţi înlre cete două beţe laterale distanţate la 20 cm. Spetele pentru swnani au dimensiunile ceva mai mici, dar
în general se folosesc tot cele pregătite pentru cergi şi la ţesutul sumanel0r. Cergile ş i sumanele pentru sărbătoare se ţes în patru iţe . O categorie de cergi comune ca şi sumanele de purta1"Ko', se ţes in două iţe. I ţele
sînt făcute din fire de lînă răsucite.
UrzeHJ a pentru sumani ele pe parii gardului se „1nvăleşte " pe chiară,
pe războiul de ţesut orizonta l cu sta tive şi se ţese utilizînd în loc de suvei că două „bote" cu canură, trccîndu-le pe rînd prJntre firel e urzelci;
o d ată· cu mîna drea ptă spre stînga şi a doua bo tă cu mina stingă din
stînga spre dreapta după cc s-a schimbat mai întîi „rostul" . Dacă s-au
ţesut cinci rifi şi jumătate, lungimea necesa1·ă p entru un suman, se împinge războiul - iţele - înainte şi se lasă „coanţe" - fi re de unzeală
libere, neţes ute ele o palmă, după cure SP. ţese în acelaş i mod stofa pentru
celelalte sumane urzit"e, sepamtc prin „coanţe". Cînd se scoate ţesătura
din „chiară" - coanţele se t aie cu foarfeca la jumăta te- din lungimea lor,
şi firele u rzelei se innoadă grupate cîte patru, la ambele capete ale stofei destina tă unui suman să nu se destrrunc bătătura ... Apoi la stofa
de s umani, care nu este în nici un fel croită cu foarfecele, „i se trage
irimă" din mijloc, în care scop se foloseşte o „îndrea" m are făcută din
. aramă saµ din lemn, în urechile căt1eia este introdus un fir de can ură
tors anume cu fusul şi răsucit în două, prinzînd în . „îndrea" două fire
răsucite, care este astfel îndoit din patru f ire toarse şi se coase două pă
trate de la mijlocul sumanului, prinzînd cîte d ouă fire <lin ţesă tura groasă
de la un pătrat şi do uă de la celăla lt. Se coase astfel „cu idma" din canură de lină, cusătură care rămtnc definitivă . „Idma" dipt aceea se trage,
ca să p.u se mai descoase alt, aşa rămîne!". Celelalte . două pătrate, capete le, mîneciJe, se coase în acelaşi sistem dar p rovizoriu, cu aţa din tort
de cîrţepă, caec ulterior este desfăcută. După ce a fost astfel cusut, ca să
nu lţi.tre apa în el la „vultoare" şl să I).U ţipe păr pe ;:µnîndouă părţile,
d n.urnai pc partea exterioară, p e faţă, „dipt aceea se coasă", sumanul
este dus la „vultoare" şi supus la acţiunea mecanică a _apei, în care timp
stofa s.e curăţ.ă, se :îndeseşte, se face mai su plă şi scoate bogate fire de
păr, fire eliberate parţial din ţesătură, pe faţa exterioară. „Sumanul scoate căluş". 1n această prelucrare stofa scade destul de mult ca dimensiuni,
îndeosebi din lăţime „din tl'ei părţi, rămîn două".
După cc se usucă, se desfac capetele care fuseseră cusute provizoriu
cu aţă de cinepă, şi de Ja inimă spre piept se fac cusături cu îndreaua
pentru miniei, tot cu aţă din „păr", clil} canură de lîn ă răsucită.
Confec ţionarea sumanelor, care se face în ·fiecare gospodărie, este
continuată mai depa rte plasî.nd o „durătură" din stofa de sumani la grumaz ca să se întărească sumanul mai bine şi se îndoaie marginea stofei
jos la mineci şi la cele două margini ale p ieptului, „se d uplică" îndoiturile cusute cu îndrcaua cu fir de lînă răsucită din canură, „ca să se înlă
n~ască. sumanul, să fi e mai ţflpăn".
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ln faţă la gîi sînt cusute două „chetori" împletite din fire de lină
cu „ciupchi" la capete, în roşu, galben, verde şi mgnerui (albastru).
5. Blănurile. Pînă în pragul secolu.lui XX şi chiar pînă la primul
război mondial, oşc•nii au purtat în timp de iarnă piese de imbrăcăminlC'
că ldu roase confecţi onate din blănui·ile caprelor şi în dc•osebi ale oilor:
„cuşme rotilate", „ciucuri de pchiele" cu blana înlăuntru, nădragi, chcptc.ir, că bat în spate .. . DJănu rJle erau „orgărit<'" - ar.găsite - după o
tehnică t radiţională cu totul elementară, fiin<.1 presărate proaspete cu
făină ş i cu sare şi ţinute sfrînse cu blana în afară timp de o lună sau
două „să se moaie'' ... „cum o beHt oain, cum o tra' de pe oaie gios,
atunci pune sare ~i fă.rină pe ea!" ...
Cînd doreau să îndepărteze firele dP păr sau de lînă , presărau bJă
nur ile cu cenuşă din lemn adunată d e la focul de pe vatră şi le ţineau
strînse ghem cu blana înlăuntru două, trei zile, timpul fiind apreciat
după bă trîneţea animalelor. Apoi le curăţau cu o surcea ascuţ ită în formă
de cuţit, o „curăţitoare" făcută din kmn.
colorată
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FORME SPECIFICE DE .VALORIFICARE
. A CREAŢÎEI POPULARE
DIN ŢARA OAŞULUI
IN CADRUL MUZEULUI SATULUI
ŞI DE ARTA POPULARA
NATALIA MARCU

Printre muzeele capitalei, Muzeul satului şi de artă populară deţine
recordul in ceea ce priveşte publicul vizitator. Expoziţia sa de bază în
aer liber, de la a cărei înfiinţare se implinesc peste 5 decenii, primeşte anual ci rca 300 OOO de oameni. Sinteză reprezentativă pentru principalele zone etnografice ale ţării, această expoziţie constituie mijlocul
cel mai important de valorificare a inestimabilului patrimoniu de construcţii şi obiecte, de comunicare a muzeului cu publicul. Limbajul expoziţional este cel concret-sP11zorial şi intuitiv al imaginii. Mesajul se transmite prin intermediul obiectelor, grăitoare prin sine însele, avînd privi-'
legiul de a se adresa şi de a fi accesibile publicului din toate ţările şi de
toate vîrstele.
Monumentl']O muzeului, cu întregul lor inventar constituie surse de
informaţie autentice şi inepuizabile, detcrminîndu-1 pe vizitator să participe direct la descoperirea faptelor de cultură, transmiţîndu-i sentimentul
unei experienţe personale, al unei adevărate călătorii în timp şi spaţiu
r omânesc.
Prin modul de amplasare a obiecliveloe muzeale, în conformitate cu
criteriul geografic, de cele mai multe ori această călătorie începe cu Ţara
Oaş ului, zonă etnografică de un interes deosebit, ale cărei caracteristici
sînt ilustrate cu pregnanţă , dc mon11mentala gospodărie din Moişeni, datincl de la sfîrşitul secol'ului al XVIII-lea. Gospodăria, transportată în
muzeu în urmă cu 49 de ani, este împrejmuită cu un gard împletit din
nuiele de alun şi mesteacăn şi cuprinde casa de locuit, bucătăria de vară,
poiata pentru. vi te şi coteţul pentru păsări şi porci. Intreg ansamblul
acestor construcţii ridicate din bîrne masive de stejar, cu acoperişul înalt,
în pante repezi, impresi.onează prin echilibrul proporţiilor, prin perfecta
adaptare Ia condiţiile mediului 'natura l. Un element de mare originalitate
îl constituie şi vraniţa cu boc - poarta prin care se pătrunde în interiorul curţii.
.
Casa construită în anul l 780 aparţine tipului de locuinţă cu o singură încăpere de locuit, tindă şi cămară. Arhitectura viguroasă, cu ele:mcnte de veche tradiţie, motivele decorative dăltuite cu simţul mă surii
şi armoniei îi conferă valoarea unui autentic monument.
Organizarea interiorului, de Ja sistemele de încălzit şi iluminat, la
toată gama .de piese di;: mob,ilier, unelte şi obiecte de uz gospodăresc, piese
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textile, po'rt, ice ramică, pi c tură pc sticJă, reliefează specificul culturii şi
populare din Ţara Oaşului , începînd cu ocupaţiile principale
a le locuitorilor şi mc1·gînd pînă la obice iuri şi manifestări artistice. Este
rea li zată astfel o imagine jele sinteză a uncia dintre cele mai originale şi
unitare zone etnografice ale ţări i , aŞ<'1 cum se prezenta ca la sfîrşitul veacului al XVIII-1ea ş i începutul .celui de a l 1X IX-1ea.
O altă expoziţie perm ane ntă a Muzeului satului. şi de ar tă populară
- cea de m obilier şi feronerie - deschi să în Casa Ud riş tc Năsturel, monument istoric situat în localitatea He reşti, judeţul Giurgiu - rezervă
un loc important unui gen major· al artei populare din Ţara Oaşului, prPlucrării a rtistice a lemnul ui. Obiectele d e mobilier nelipsite din intcrio~·ul t radiţional podişoare le , scaunele c u fipătar-, cuierelt?, mesele fac
dovada unui vechi şi permanent contact al omului cu pădurea, a neîntrecutei măiestrii a m0ştcrilot· oşeni anonimi. „Cruci'!<~ " qe fcr·cas tră, lucrate de fierari din Cămărzana constituie şi ele prezenţe care atrag atenţia vizitutorilor ce păşesc pragul casei Udrişte-Năstur·el d in Hereşti.
Şi în cazul Muzeului siltului şi de artă populară expoziţiile temporare
organ izate în ţară şi peste hotare constituie una din principalele form e de
valorificare a patrimoniului, o verigă i mportantă în dialogul dintre
muzeu şi public. Colecţiile muzeului cupl'ind un m arc număr de obiecte
pJ·ovcnincl clin Ţara O.aş ului , a căror valoare documentară şi artistică,
va rieta te tipologică d etermină introducerea lor în expozi ţii diverse, de
la cele de s inteză la cele consacrate a numitor domenii ale culturii
populare.
U n Ioc binemeritat in multe dintre manifestările ex poziţionale iniţi ate de muzeu revine cernrnicii provenite di.n cunoscutul centru situat
in sudul Ţă rii Oaşului ...___ Vama. Ech ili brul formelor, fineţea tehnicii de
execuţie, s pecificul inconfundabil al compoz i ţiilor decora tive la vasele
lucrate în acest centru s-au făcut rem arcate în expoziţii avînd ca temă
„Ce ramica populară .românescă" (198:-3 - Berlinul Occidental; 1984 Grecia); „Ceramioa populară trad iţion ală din România" (d eschis ă la sediu
în anul 1981); „Tehnici artis tice populal'e din România" (Ca nada, 1981)
ş.a. Olurile de nănaş au făcut parte din r ecuz ita „Nunţii ţărăneş ti tradiţionale" (1982, la sediu ş i Constanţa), iar „tichineaua cu pcteică" a completat seria „Mijloacelor de transport tradiţionale în un iversul gospodăriei ţărăneş ti" (1 984 - la sediu şi la Slobozia).
Şi din nou meş teşugul prelucrării ,l emnului, domen iu în :care prin
mijloace simple s-a r ealizat o gamă largă de obiecte cu remarcabile virtuţi
decora tive - ·detalii arhitectonice, piese d e mobilier, unelte şi obiecte de
uz gospodăr ·esc - valorificate din punct de vedere muzeal prin expoziţii
de -amploare ca ,;Arta lemn.ului la români" (o rganizată în R.F.G. în anii
1975-76) sau altele restrînse la un singur gen de creaţie, cum a fost
„Mobilierul popular d in România" (sediu, 1982).
Originalitatea pariului tradiţiona'l din Ţara Oaşului, specificul său
structural şi tipologic, adaptarea la ocupa ţii, vîrstă, stare socială au fos t
evide nţi ate în expoziţii ca „Vîrst.ele omului" (s-ediu, 1980), „Găteala capucivilizaţiei
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lui în port popµlar" (se<Hu şi Constanţa, l 979), „Cămaşa .- referinţă= valor ică a broderiei popq.lare româneşti" (sediu, 1978), „P.ortul popular ~l
textile de interior din România" (Belgia, 1982), „Arta populară şt copiii"
(sediu, 1980), „Arta populară din România" (Italia, 1981) şi altele.·
ExemplelE' de mai sus sînt d.epal'tc de a epuiza bogatele resurse de·
valorificare muzeală a creaţiei populare din Ţara Oaşului. Această valorificare nu poate fi concepută fără. un studiu ştiinţific temeinic, desfă
şurat pe teren şi in col~ţii, studiu ale cărui rezultate s-au concretiza t
in multe dintre publicaţiile editate de muzeu. Cea mai amplă şi profundă
sub aspectul abo rdării multilaterale a fenomenelor ce1·cetate, al · bogăţiei
informaţiilor, al valorii documentare este, fără îndoială, lucrarea ·,;Ţara .
Oaşului studiu . etnografic; Cultura materială" semnată de profesorul·
Gheorghe Focşa, neobosit şi pasionat cercet.ător al aşezărilor oşeneşti.
1n volumele „Studii şi cercetări" publicate de muzeu în ultimii ani
sînt cuprinse articole consacrate portului popular, obiceiurilor; „textilelor
de interior din Ţara Oaşului.
De un real interes este şi prezentarea artei populare oşeneşti, a locului şi rolului ei în :C-Ontex.tul .culturii populare româneşti, în volume de
sinteză ca albumul „Muzeul Satului ş i de artă populară", „Portul popular
din România", „Mobilier şi feronerie populară", „Ştergare populare",
tipărite sub a uspiciile muzeului şi avind ca autori pc Jana Negoiţă, Hedwiga Formagiu, .Milcana Pauncev, Gheorghe Nistoroaia.
1n seri.a mijloacelor de propagandă foJosite de Muzeul satului şi de
artă populară cu scopul de a fixa, preciza şi îmbogăţi imaginea publicului
despre patrimoniul pe care îl deţine, despre conţinutul activHăţilor desfăşurate se înscriu publicaţiile de popularizare: albume, pliante, ghidud,
seturi de diapozitive, c<lrţi poştale, calendare etc.
Aspecte multiple ale arh•i populare tradiţionale din Ţara Oaşului sîn t
cunoscute de către public prin intermediul acestor publicaţii: arhitectura
şi interiorul locuinţei, textilele de interior şi portul popular, ceramica,
arta lemnului.
Concep\:ia despre muzeu ca instituţje dinamică, prezentă activ în
viaţa socială ~l culturală s-a mate rializat în cazul Muzeului satului şi de
artă popul:ară printr-o profundă ancorare în realitatea conte mporană,
prin atenţia acordată cercetării şi valorificării creaţiei populare din zilele
noastre. Acţiunile specific muzeale întreprinse în acest sens sîn t expoziţiile, demonstraţiile m eşterilor populari, manifestările folclorice, standul
cu vînzare. Dar contribuţia originală cu care muzeul nostru se afirmă ca
o adevărată punte de legătură între trecut şi viitor o constituie organizarea „ZiJelor creaţiei populare contemporane" iniţiate din anul 1981 şi
dedicate succesiv genurilor majoi·e ale artei populare: 1981 - ceramică,
1982 - lemn, 1983 - textile, 1984 - cojocărit, împletitw·i, prelucrarea
metalelor, prelucrarea cornului şi a osului, 1985 - o sinteză a meşteşu
gurilor artistice populare prezentate în anii precedenţi.
Amplul program de manifestări desfăşurate pe parcursul a zece zile,
în plin sezon estival, cuprinde demonstraţii ale m eş terilor populari, expo-
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ziţil, dezba teri, concursul'i cu elevii, spectacole folclori ce, demonstraţii
ale r estaura torilor din cadrul Laboratoru lui zonal, gale de filme.
ln acest context, Ţara Oaşului a fost prezentă în anul l 981 prin creaţia unor talentaţi olari, continuatori ai tradj ţici , prin care centrul de ceramică Vama se înscrie astăzi · în circuitul de valod ai epocii contemporane.
· Alte îndeletniciri st răvechi - con.fr<:ţionarea picsdor de p ort, a podoabelot· din mărgele , a împletiturilor din p<1ie - pot deveni mijloace
optime de valorificare a crea ţiei populare nctuaJ e din zonă .
Păstrarea nealterată a specificului culturii populare d in Ţara Oaşu
lui, vigoarea şi tinereţea folclorului local s-au afirmat şi cu prilejul spectacolului folcloric al Ansamblului Casei de cultu ră din Negreşti-Oaş pe
care Muzeul satului şi de artă populară l-a găzduit şi care a înregistrat
un frumos succes în rîndul p ublicului românesc şi străin .
Prestigiul de care se bucură astăzi Muzeul :satului şi de artă populară în. ţară şi peste hotare, largul ecou al acţiunilor JJe care le organizează se datoresc inestimabilului său tezaur de construcţii şi obiecte, ca şi
strădani ei neobosite de păstrare ş i valorificare a celor mai nobile tradiţii ale culturii populare d in România.
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VOIES SP~CI.l~'IQUES POUR LA MISE
EN VALEUR DE LA CRtATION
POPULAIRE DU PAYS DE OAS DANS
LE MUSfil: DU VILLAGE ET D'ART
POPULAIRE
{ Resmne)

Le Pays de Ous, unc zone clhnographiquc d'un grand interet, est
rcprcscntee dans l'exposition ele plein air du Musee du Village ct d'Art
populaire de Ducarcst par une jmposante ferme de la fin du XVIII-iemc
sicck, cn provenancc du villagc de Moiseni.
Les collections du musee conticnnent aussi ele nombreux objets cn
provcnance du Pays de Oas: des pieces en bois, de la poterie, des tissus
ct costumes populaires, de Ja pcinlure sur vcrrc etc.
La valeur documentairc et artistique, la diversitc typologiquc de ces
objcts fait possible lcur prescntation dans Ies expositions de synthese aussi
bien que dans celles consacrecs aux divers genres d'art populaire.
D'autresi formes d'activites de musee: des publications, des speclacles
folkloriques, des dcmonstrations d'artisans, des stands a vente d'objels
d'art populaire participent ă Ja mise en valeur de la creation populaire
de Oas.
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VOIES SP~CIFIQUES POUR LA MISE
EN VALEUR DE LA CR~ATION
POPULAIRE DU PAYS DE OAS DANS
LE MUSJ1:E DU VILLAGE ET D'ART
POPULAIRE
(Resume)

Le Pays de Oas, une zone elhnographique d'un g rand interet, est
rcprcsentce dans l'exposition de plein air du Musee du ViJlage et d'Art
populaire de Bucarest par une imposante ferme de lu fin du XVIII-ieme
sicck, en provenancc du vHlagc de Moiseni.
Les collections du musec conticnnent aussi de nombreux objets en
provenance du Pays de Oac;: des pieces en bois, de la poterie, des tissus
C't costumes populaires, ac ]a peinture sur verre etc.
La valeur documentairc ct artistique, la diversitc typologique de ces
objcts fait possible leur prcscntation dans les expositions de synthese aussi
bien que dans celles consacrccs aux divers genres d'art populaire.
D'autres formcs d'activites de musee: des publications, des spectacles
folklorîques, des demonstratîons d 'artisans, des s tands a vente d'objets
d'art populaire participent ă Ia mise en valeur de la crcation populaire
de Oas.
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LA O SIMBRA A OIWR IN RACŞA
DIN ŢARA OAŞULUI,
ACUM 50 DE ANI
IONIŢA G. ANDRON

Pe linia continuităţii şi păstrării străvechilor datini păstoreşti din
Ţara Caşului, prezintă interes să fie menţionate fazele ,mai importante ale
unei sîmbre a oilor din .satul H.acşa aşa cum au fost fixate pe peliculă
la începutul lunii mai 1938, deci înainte cu apro'ape o jumătate de veac.
Pentru o şi mai bună documentare, la 6 mai 1984, tot la Racşa, am
luat parte la o sî~bră şi fotografiile, comparîndu-lc cu cele din 1938, pot
fi martore autentice ale mutaţiilor survenite.
Iată cum ;s e desfăşura o sîmbră la Racşa, acum 50 de ani.
Cu circa 2 săptămîni înainte de sîmbră, la 23 aprilie, oierii se înţe
legeau care vor „sîmbra" împreună; alegînd locul ş i ziua cînd va avea
loc „alesu oilor" sau „măsuratu la cupă", noţiuni similare cu Sîmbra
oilor.
Alesul onor înseamnă de fapt separarea oilor cu lapte, a „mulgări
lor" de cele sterpe şi înţărcarea mieilor de la lapte.
Cu o seară înainte de sîmbră - prin trndiţie aceasta era totdeauna
în zi de miercuri - oile sînt scoase din sat la locul dinainte stabilit.
Seara se aleg oile sterpe de cele cu lapte - care se mai numesc şi
„mîndzări" - şi se separă . Dimineaţa devreme se mulg „pe ştimb", adică
nici unul dintre proprietari nu îşi mulge oile proprii, ci ale celorlalţi.
Acum se separă şi mieii de către mamele lor şi ies la păşune împreună
cu sterpele. „Mulgările" sînt scoase la păşune în cele mai bune l6Curi.
„Mulsul pe ştimb", îl putem considera ca o măsură preparatorie,
adică a operaţiei principale din ciclul sîmbrei, mulsul oilor, avînd ca o
urmare directă şi imediată măsuratul laptelui, deoar·ece în funcţie de
cantitatea de lapte provenit cu această ocazie, va primi fiecare proprietar
de oi, adică fiecare „văjnicer" cantitatea ce i se cuvine, în perioada de
strîns a brîhzei, perioadă în care se spune că oile sînt „pe brînd.ză".
!n forma aceasta nu este nici o îndoială că fiecare dintre „mulgaşi"
se va strădui să mulgă aşa de bine oile celuilalt încît să nu rămînă nici
un strop de lapte în pulpa oilor.
·
Cei rămaşi la stînă „întorc" staulul, adică îl mută, pregătind mai
multe „strungi" prin care vor trece oile, cîte una, la muls.
între timp, din sat sosesc membrii familiei „văjnicerilor" cu mîncă
ruri, care - · în perioada la care ·ne r eferim - constau dintr-un singur
fel şi anume sarmale cu păsat şi carne de oaie, numite în termeni lOcali
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„boace", aduse în vase de pămint lucrate la centrul de ceramică Vruna,
în aşa numitele „hîrgauă" (singular =;· „hîrgău") prinse în „pcteici", un
fel de plase din sfoară împle_tită.
.
.
Cînd se apropie turma de .oi de stînă, doi dintre „văjniceri", cei mai
de încredere stau de o parte şi de alta a unei strungi, numărînd cite una,
oile care intră în ,staul (Pl. A/l).
Ei au alătw·i „răbojerul" care încrestează pe o bucată de lemn cioplit în patru dungi numit „cărîmb" numărul oilor, de care va trebui să
dea seamă păcurarul cînd se vor „vrăscoli" oile, adică după ce se termină
perioada de strtngere a brînzei.
După ce s-au numărat oile, păcw·arii şi „mulgaşii" mănîncă în preajma stinii din cele aduse din sat.
lVfulgaşii se aşază apoi pe cite un scăunel de lemn cu trei sau cite
patru picioare, uneori pe cîte un butuc, de o parte ş i de alta a fiecărei
strungi, astfel că cu excepţia celor din extreme, fiecare are strungă de
ambele părţi pe ca:re o poate bloca cu picioarele desfăcute, aşa ca să nu
poată ieşi oile înainte de a le mulge pe fiecare.
De data aceasta, spre deosebire de dimin eaţă, fiecare „văjnicer" îşi
mulge oile proprii (Pl. XI/2).
Dacă la „mulsul pe ştimb" de dim.ineaţă - se presu pune că nici
unul nu a lăsat oile nemulse bine; de da ta aceasta nimeni nu se îndoieşte
că fiecare îşi va mulge oile, cel puţin tot atît de bine.
După ce s-a u aşezat la locurile lor, mulgaşii, avînd fieca re în faţă
un vas de lemn numit „găleată", cu fundul m ai m are şi gura mai îngustă,
pentru a avea m ai m a re stabilitate, să nu se răs toarne laptele, încep mulsul, cu menţiunea că înainte , fiecare vas a fos t s'pălat cu apă de izvor.
Este de subliniat obiceiul păstrat din bătrîni, că înainte de a începe
mulsul, fiecare ridică vasul în sus şi-l răstoarnă cu gura în jos, în văzul
ţuturor, pentru a se convinge toţi că sint absolut goale.
ln tot timpul mulsului cei prezenţi privesc de pe margini. In staul
„strungarul" ajutat şi de către unii aparţinători de ai mulgaşilor, dau în
oi la strungă sau prind oile şi le aduc la strungă pentru a fi mulse, zicînd
că le „apleacă".
Mulgaşii care termină mai repede stau lingă vasul lor pînă clnd termină cu toţii de muls, apoi aduc vasele şi le aşază, grupate .în jurul căl
dării de metal „din aramă", urmind faza care se UJmăreşte cu cel mai
mare interes anume: „măsuratu laptelui", fază care la Racşa se numeşte
„măsuratu la cupă", deoare<:e unitatea etalon de măsui-ă este numită
„cupă" (Pl. XII/l}.
Multiplul cupei este „măsura", iar submultiplii acesteia sînt: „lingura", „picurul", dar la Racşa s-a renunţat la lingură , deoarece şi fără
aceasta s-au putut face măsurători exacte, după cum se va vedea.
Dacă nu se umplea cupa cu lapte, atunci se lua o bucată de lemn
rotund - un beţişor - cu diametrul de circa 2 cm şi lung cam de 15 cm.
Se intr oducea în laptele din cupă, se scotea şi cu cu ţitul se făcea o crestă
tură exact unde a ajuns laptele, deci la limita lui, apoi, cu grijă se des-
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astfel ca despicătura să împartă în două părţi egale
prin mijlocul cres tăturii.
Jumătate din acest beţi şor rămînea la stînă, ·la păcurar iar cealaltă
jumătate Ia proprietarul al căru i lapte s.:..a măsurat. Acest beţişor se numeşte „dărab". Cînd îi vine rîndul la brînză proprie ta rul aduce cu el şi
„dărabul", pentru a se potrivi cu cel rămas la stină, în vederea obţin erii
drepturilor lui.
Semnele măsurătorilor care sînt încrestate pe carîmb stn t următoarele:

pica în

două părţi

be ţişorul şi să treacă şi

-

măsura (zece cupe)
cupa
lingura
un picur

=o cruce

cu lcată

pe o faţă
=un vîrf de cuţi t înfipt pe faţa carîmbului
= o crestătură pe dunga carîmbului.

=o

crestătură

Aceste semne se fac pe o latură din cele patru feţe netede, cioplite,
doar despărţitura dintre proprietarii de oi se face pe toate cele patru părţi
ale carîmbului şi se numeşte „sălişte între gazde".
Du pă ce se termină de măsurat }(Jptele sub priviril e foarte a tente ale
tuturor celor prezenţi, se pune în căldare şi se încheagă cu cheag din
stomac de miel.
Laptele acesta se numeşte „lapte drept" şi înainte vreme se împărţea
oamenilor nevoiaşi.
După ce se termină măsuratul lţiptelui, oile sînt îndemnate în jurul
staulului în direcţia mişcării soarelui, şi cu ocazia aceasta se împuşca peste
ele (PI. XII/2).
„Invîrtitul staulului" şi „pu şcatu p este oi" făceau parte d in ritualuri avind, desigur, geneze extr em de .îndepărtate, mitice, ajungînd credinţa
că săvîrşind aceste acţiuni, oile vor fi apărate de duhuri necurta te, de
boli şi de fiarele pădurilor.
După ce învîrtesc staulul, oile sînt duse la păşu nat, iar gazdele ră
mase la staul fac trei staule (despă.Iiituri) : unul pentru „mîndzări", unul
pentru stei:pc şi unul pentru mici, care se aleg dintre sterpe după ce sosesc seara la staul.
Cind le vine rîndul la „brîndză", proprietarii de oi aduc la stînă
făină de porumb penb·u a face nelipsita mămăligă, care în Ţ ara Oaşulu i
se numeşte „tocană" precum şi „dărabul" - dacă au - spre a-şi primi
tainul ce li se cuvine.
„Dărabul" se aşează paralel cu un alt beţişor tot din lemn, încresta t
pe o faţă în 50 de părţi egale, tot la a zecea increstătură fiind o linie jurimprejurnl băţului. Acesta se numeşte „acău" şi după fiecare crestătură
care se numă ră pa ralel cu „dărabul" se cuvine cite o cupă de lapte. „Dă
rabul" se verifică cu jumătatea rămasă la stină, apoi după ce se primeşte
partea, se aruncă în foc.
24 -

StudU şi comunicări,

v n-vm.
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Sîmbra a avut loc în partea de hotar numită „Faţa Viei" la care au
luat parte cinci „văjniceri"
1. Brii Iacob a Tomii
2. Oşan Toma a lui Iacobu Tomii
3. Leuşca Ion a Todichii
4. Boje Găvrilă a Bojoaii
5. Cherecheş Ion a Palaghiei,
păcurar fiind Cuc Văsîi a Cucului.
După 46 de ani, deoarece nici unul dintre cei 5 „văjnicel'i" de odinioară nu mai erau în viaţă, am fost la o simbră la care păcurarul de odinioară, Văsîiu Cucului era de data aceasta „gazdă", totodată şi cioban.
Se constată că toate fazele legate de sîmbra p1 ·op l'iu-zisă se păstrea
ză: „număratul oilor<'. „mulsul pe ştimb" , „măsu ratul la ptelui", ,,încrcstatul laptelui pe carîmb" (cu menţiunea că se notează şi în scris can tită
ţ ile respective), mai c>xistă „dărabul". Se mai păstrC'ază datinH „invîrtitului staulului" doar „puşcatu pes te oi" a rămas ca o amintire.
Privitor la mîncărw·i şi băuturi se observă spre deosebire de tr'ecut,
cînd singura mîncare adusă la sîmbră erau sarmalele, „boace cu păsat",
acum varietatea şi calitatea lor este incom parabilă.
După aperetivc chifteluţe, caş de oaie, slănină, cărnaţi a wmat
tocăniţă de m iel apoi sarmale cu carne şi orez, pră jituri şi totodată se
serveau şi băuturi.
Creşterea bunăstării materiale şi a grnduJui de civilizaţie es te evident în prezent.
·
Concluzia ce se desprinde după cei aproape 50 de ani de l a simbra
pe ca t•e înd răznesc să o numesc etalon, este că această străveche d ati nă
pă storească din Ţa ra Oaşului îşi păstrează caracterul tradiţional.
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„SIMBRA OILOR" DANS LE
VILLAGE RACŞA, PAYS „ŢARA OAŞULUI",
DANS L'ANNE 1938
(Resume)

L 'auteur ne et eleve au pays d-Oaş, ayand Wle riche phototheque r ealisec lelong d'une cinquanteine d'annees - a immortalise sur la
pellkile photographique - ecriture qui ne ment pas - des scenes de la
vie des habitans de la plus typique depression intravolcanique et intracarpathique qui est le pays d'Oaş.
Les photos realisees par M. Ioniţă Andron, le 4 mai 1938 et le 6 m ai
1984 ă l'occasion de la fete „Simbra oilor" de son village natal Racşa clonc a un intervalle de presqu'un demi siecle, l'une de l'autre - nous
perm ettent de tirer des conclussions sur l'evolution dans le temps des coutwnes concernant le premier jour de patUrage des moutons â la montagnc.
Les rituel de cette ancestrale fete-pastorale axant des origines m ythiq ues qui s'eloigment dans le temps, sont gardes aves saintete jusque
dans ln contempornneite. C'est ainsi que des habitudcs telles „alesu oilor", „număratu oilor la strungă", „mulsul la cupă", „măsuratul laptelui", „învîrtitul staulului", „puşcatu peste oi", sont inalterees j usqu 'ă
present.
L'evolution de l'art populaire l 'enrichissemcnt s ubstancicl et la diversification des plats et des boissons ă „Sîmbra oilor" qui s'expliquent
par l 'accroissement du niveau de bien etre dans le milieu villageois aussi,
n'empiete de rien sw· la coutume ancestrale de cet te fete printaniere.
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ŞTIINŢELE

CONTRIBUŢII

NATURII

LA FLORA

OAŞ-GUTtt

MUNŢILOR

(Jud. Satu Mare)

C. KARA.CSONYI - G. NEGBEAN

In partea de nord-est a judeţului Satu Mare se întind Munţii vulcanici ai Caşului, precum şi ramura vestică a Masivului Gutîi, închizînd
D.epresiw1ca intramontană a Caşului. Munţii Caşului, cons tituiţi în special din andezit, au înălţimi relativ reduse (între 400-800 m). Se caracterizează prin forme i·otunde de stoguri. O bună parte a acestei zone
montane este intens fragmentată, iar ram ificaţiile vestice apar s ub formă
de martori de eroziune. R amura vestică a Masivului Gutîiului (sau Ignişului), cu înălţimi între 600-1 200 m, înconjoară sub formă de semicerc
Depresiunea Caşului, neavind trecători <lecit la cele două extremităţi.
Constituiţi din roci vulcanice, culmile cele mai importante depăşesc de
regulă 1 OOO m (Mica , Soci, 1iganu1, Piatra Strungii, Buianul, Vîrful
Mare etc.); cel mai înalt fiind Vîrful Pietroasa - 1 201 m . Regiunea se
carac lerizează în special prin prezenţa imenselor păduri de fag, existînd
în prezent şi însemnate terenuri defrişate . ln această zonă domin ă litosolurilc acide.
Contribuţia noastră floristică prezentată în continua1:e se rezumă la
zona montană propriu-zisă, în special la regiunile mai înalte şi mai puţin la Depresiunea Caşului. ln literatura de specialitate apar unele semnalări de plante de aici în urma colectărilor efectuate de P. KITAIBEI:.
(7), F. DIVEKY (5), precum şi prin publicaţiile semnate de V. BUTURA
(3), B. DIACONEASA şi colab. (4), N. BOŞCAIU şi colab. (2), I. RESMERIŢA şi colab . (10), VIORICA LUPŞA (8), L. BlRLEA (1). G. NEGREAN (9). Rezultatele cercetărilor floristice în treprinse de I. GERGELY
Şi C. RAŢIU asupra „Ţării Oaşului", în care apa1· o serie de date şi despre zona montană propriu-zisă, sint cuprinse într-o lucrare mai amplă
(6), care a fost precedată de numeroase studii asupra vegetaţiei teritoriUlui.
·
Noi semnalăm peste 50 de specii de pla nte noi din această regiune,
care nu au fost citate pînă în prezent de pe teritoriul judeţului Satu
Mare. Intre acestea se găsesc o serie de rarităţi floristice din Rotnâni1:1.
Remarcăm prezenţ-a unor endemisme carpatice şi relicte boreale , cantonate în staţiuni de joasă altitudine (ex. Mlaştina Brebu la cca 650 m),
la periferia e tajului montan. 1n p artea vestică a Munţilor Caş -Gu tîi apar
în schimb unele specii subtermo.file, cu areal pronunţat disjw1ct. Pre-
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zenţa acestor elemente floristice 'în regiunea cercetată, are un interes
fitogeografic deosebit.
Abreviaţii folosite: ML=mlaştina; Mt.=muntele; Vl.=valea; Vf.=

=vîrful.

Aconitum variegatum L. - Certeze, lingă Ml. Brebu; Huta-Certeze, spre
Vl. Ren.
Aira elegantissima Schur (A. elegans Willd.) - Călineşti-Oaş , sub Vf.
Coasta ·Popii.
Alchemilla gra.cilis Opiz - Certeze, Mt. Buian.
Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) Holub (A. montanitm F. W.
Schmidt) - Halmeu-Vii; Bă.tarei; Turulung-Vii; Medieş-Vil; Căli
neşti-Oaş.

Arabis alpina L. - Negreşti-Oaş 1 VL Brada.
Aruncus dioicus (Walter) Fe·mald (A. sylvestris Kostel.) - Că1ineşti-Oaş;
Negreşti-Oaş , Vl. Turului şi a Talnei; Certeze şi Huta-Certeze„ Vl.
Rea.
,
A,splenitlm adiantum-nigrum L. - Prin gorunete la: Turulung-Vil; Gher-·
ţa Mare; Bătn rci; Lechinţa; Cămărzana.
.
Asplenium septemtrionale (L.) Hoffm. - 1n fisurile stîncilor la: HalmeuVH; Bătarci; Călincşti-Oaş; Huta-Certeze.
Blech_n um spicant (L.) Roth - Negreşti-Oaş, spre izvorul Turului; Cer:..
teze Mt. Piciorul Sălătrucului.
CaUa palustds L. - 'Certe~e', Ml. Brebu. Această plantă a fost găsită
aici prima dată de D. Gîrlea (pl. XIII/2).
Cardamine amara L. _: în mlaştini la: Negreşfi-Oas.; Certeze; Huta-Certeze.
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek subsp. halleri - Prin staţiuni stîncoase
umede la: Negreşti-Oaş şi Certeze·.
·
Carex elongata L. - Prin aninişuri la: Certeze şi Huta-Certeze.
Cerastium sylvaticum Waldst. & Kit. - ln locurile umede prin păduri
la: Tarna Marc; Negreşti-Oaş; Certeze.
Circaea alpina L. - Negreşti-Oaş,. spre izvorul Turului; Huta-Certcze.
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. - · Negreşti-Oaş , sub Mt. Brada..
Dactylorhiza 11Uljalis (R~lchenb.) Hunt & Summerhayes (Orchis majalis
Reichenb.) - Ccrteze, Ml. Poiana Şălătrucului; Huta-Certcze, .Vl:
Rea.
Echinops exaltatus Schl'ader (E. commu.tatus Juratzka) - Tarna Mare,
. Vl. T~U'tlei.
Euphorbia carniolica J acq. - Certeze, lîngă Ml. Brebu.
Euphorbia carpatica Woloszczak - Certeze, la marginea Ml. Brebu.
Ferttlago sylvatica (Besser) Reichenb. - Pe coaste ierboase şi la marginea pădurilor la: Halmeu-Vii; Bătaroi; Turulung-Vii; Negreşti-Oaş,
Vl. Brada. Lăţimea maximă a frunzelor bazale la unele exemplare
depăşeşte l Q. cm!
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Gentiana. asclepiadea L. -

Prin

rarişti

la:

Negreşti-Oaş;

Certeze; Huta-

Certcze.
Geum aleppicum Jacq. - Prin locuri ruderalizate la Remetca Oaşului.
llomogyne alpina (L.) Cass. - Prin pădmi Şi pajişti la: Ccrtcze şi !fota-

. Certeze.
Huperzia selago (L.) Df>rnh. 0x Schrank & Martius (Lycopodium selago
L .) - Cămărzana; Negreşti-Oaş; Certeze; Huta-Certeze.
bwla conyza L. - Prin păduri la: Tarna Marc; Batarci; Negreşti-Oaş;
Hu ta-Certeze.
J1m ciis filiforniis L. - Certeze, Ml. Buian.
Laserpitium lc1tifolium L. - Halmc u-vii, prin pădure sub Piatra Cerbului.
f.astraea limbosperma (All.) Holub & Pouzar (Thelypteri.'> limbosperma
(Ali.) H. P. Fuchs) - Certeze, M t. Piciorul Şălătrucului.
Lathyrus laevigatus (Wa ldst. & K it.) Gren. - Certeze, lîngă Ml . Brebu.
1.onicera ni gra L. - Certczc, la m arginea Ml. Brebu.
Lonicera x ylosteum L. - Certeze, Ungă Ml. Bre bu. Planta a fost semnalată de la Satu Mare (5), uici fiind probabil od inioară cultivată.
Moehringia mllscosa L. - Negreşti-Oaş, Vf. Pietroasa.
Peţasites alb1.1,s (L.) G acrtner Lîngă pîrîuri la : Negreşti-Oaş; Certeze ;
Huta Certeze.
Poa remota Forselles - Ccrteze , Vl. pîrîului Buian.
Polystichum braunii (Spenner) Fc~c - Negreşti-Oaş, Vl. Turului.
Polystichum setiferum (Forskâl) Moore & Woynar - Prin păduri la: Negreşti-Oaş şi Cerleze.
Pyrola min01~L. - Certeze, Mt. P iciorul Şălătrucului; Huta-Ccrtez.e, VI.
Rea.
Uanunculus carpaticus li<' rbich - Certeze, lîngă Ml. Poiana Sălătrucu
lui.
Sagina apetala Ard. - Prin locuri ierboase la: T arna Marc şi Gherţa
Mare.
Scheuchzeriet palustris L. - Certeze, Ml. Poiana Sălătrucul ui.
Setlum hispanic1.1,m L. - Gherţa Marc, în fisurile stîncilor.
Senecio fluviatilis Wa llr. - In albia pîrîurilor lu: Negreşti-Oaş şi Certeze.
Senecio subC1lpint1s K och - Certezc, lingă Ml. Buiau şi Poiana Şălătru•
eului.
Seseli libanotis (L.) Koch (Libanotis montana Cra ntz) - P e coastele ierboase la Oraşu Nou-Vii.
Sparganium minimum Wallr. - Certeze, Ml. Buian.
Stellaria alsine Grimm - Lîngă pîriur i la: Călin eşti-Oaş; Vama; NegreştiOaş; Certeze; Huta-Ccrteze.
Thlaspi alliaceum L. - Prin culturi de viţă de vie la Oraşu Nou-Vii.
Verbascum thapsus L. - Lîngă poteci la Huta-E.:erteze.
Vicia narbonensis L. - Cămărzana, sub Vf. Getăţuia Mare.
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Woodsfo. ilvensis (L.) R. Br. -

Negreşti-Oaş,

Vf. Pietroasa; Huta-Cer-

teze, Vf. Piatra Bulzului.
Men ţionăm şi unele specii mai rare, citate deja din regiun('~ care
au fost găsite în cîteva noi staţiltni: Aconitum moldavicum Hacq. ex Reichenb. (6) - Certeze, Ml. Brebu; Carex pauciflora Lighft. (8) - CcrteZţ;!,
Ml. Buian şi Pqiana Şălătrucului (pl. XIII/ 1); L igularia sibirica (L.) Cass.
(8) - Negreşti-Oaş, ML Trestia; Certeze, Ml. Brebu şi Poiana Şălătru.,.
eului; Phyteuma tetramerum Schur (5) - Certeze, Ml. Brebu.
Materialul colectat se găseşte in Herbarul Muzeului orăşenesc din
Carei.
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BEITRKGE ZUR FLORA
DES OAŞ-GUTD - GEBIRGE
(Kreis Satu Mare)
(Zusammenfassung)

Die Verfasser zahlen mehr als 50 Arten vom Nord-Wesle n Rumă
niens auf, die bis jetzt im Kreis Satu Mare nicht gemeldet wurden. Unter ihnen heben sich einige Endemische Arten aus den Karpatcn hervor
(Ranunculu.s carpaticus Herbich, Euphorbia carpatica Woloszcsak); Gcbirgsartcn bei niedringen Hohen - zwischen 650-1 050 m. - (Scheuchzeria pal11,stris L., Calla palustris L., Senecio subalpinus Koch, Woodsia
i lvensis (L.) R. B r ., u .s.W.); sowie einige subterm.ophile Elemente (Asplenium adiantum-nigrum L„ Asplenium septemtrionale (L.) Hoffm.,
Thlaspi alliaceum L., u.s.W.).
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FLORA ClMPIEI ERIULUI .
Satu Mare şi Bihor)

(Judeţul

CAROL KARACSONYI

Situâtă în sectorul nordic al Cîmpiei de Vest, valea joasă a Eriului
străbate

o dista nţă de circa 85 km, avînd o lăţime ce variază între 515 km. Culoarul Eriului, format in urma mişcărilor t ectonice, în trecutul
geologic, a avut o importanţă hotărîtoare în evoluţia paleoh:i'drografică
a nord-vestului ţării. In pleistocen devine va lea de scurgere a Tisei superioar e, precum şi a afluenţiJor săi (Someşul, Crasna etc.), conducînd
apele acestora spre depresiunea actuală a · Crişurilor. în· urma mişcărilor
de s ubsidenţă de la sfîrşi tul pleistocenului, care au afectat r10•giw1ile aflate
la nord de acest te;:itoriu, culoarul Eriului rămîne suspenda t şi, astfel ,
rîurile m ari iau alte cU recţii de scurgere (2). ln continuare curge aici
doar pîrîul Er, formînd numeroase meandre şi creînd imense terenuri
mlăştinoas e. Această evoluţie geologică explkă configuraţia geomorfologică caracteristică a teritoriului şi anume, lăţimea considerabilă , a văii
Eriului, precum şi înălţimea mal'e a terasc.> lor.
•în unna lucrărilor de hidroameliorare efectuate în anul 1968, aspcdtul regiunii s-a schimbat r adical. În locul bălţilor şi m laştinilor de
od inioară au apărut terenuri agricole întinse. 1n urma activităţilor a ntropice s-a modifica t mult şi compoz iţia florei, nu numai datorită dese>cărilor, ci ş i defrişă rilor, desţel enirilor, chimizăril etc. Acest teritoriu cunoscut pînă nu demult sub numele de Vulea Eriului (sau Ierului), în literatura geografică este denumit după asan are Cîmpia Erului.
Primele cercetări floristice au fost efectuate aici în secolul al XIXlca de către V. JANKA şi apoi de S. FEICHTINGER. Lucrări mai ample
asupra florei au fost publicate de I. MATHE, I. PRODAN, I. PQP înainte
de asanare, precum şi de G. NEGREAN şi C. KARACSON YI în ultimele
decenii. Din lucrările enumerate în bibliografie am folosit nwnai acele
date care se referă la regiunea propriu-zisă a Eriului, omiţînd cele care
aparţin teritoriilor învecinate. In cazul speciilor neregăsite aici, sau eventual în zone limitrofe ale Eriului, menţionăm acest fapt. Teritoriul al că
rei floră o prezentăm în continuare , se limitează la albia propriu-zisă a
Eriului, terasele acestuia, precum şi la unele văi afluente (Fig. 1). Materialul floristic colectat de noi, în special după asanare, se află înserat
în herbarul Muzeului orăşenesc din Carei. Revizuirea unor determinări
le datorez cu mulţumiri botanistului G. NEGREAN (B ucureşti) .
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LEGENDA

Această

Fig. 1. Harta Clmpiei Eriultti

şi

regiune de cîmpie are o

iloră carnctcristică ţinuturilor

a regiunilor limitrofe.

de

şes.

Dintre staţiunile naturale cu un covor vegetal variat şi bogat remarcăm: cele de mlaştină de la Piru Nou, Diosig, r espectiv Lacul „Vărgat",

cu plaur de la Săcueni. 1n această ordine de idei amintim şi pilcurile de
păduri de la: Adoni, Diosi.g pr ecum şi P d. „Şiter" (localizată de noi la
Gana~, satul cel mai apropiat), respectiv sărăturile de la Că uaş, Hotoan,
Galoşpetreu şi Cheşereu. Pe terasele Eriului, care în special în partea
sudică a regiunii ating înălţimi remarcabile, cresc o serie de speci i subtern1ofile, la : Tarcea, Otomani, Cheşe reu, Diosig etc. Aici ter asa din partea s tîngă a Er iului se întinde în imediata apr opiere a Colinelor Săla
cea-Săcuen i, fapt ce are l·epercus iuni şi asupra florei acestui ţinut de şes.
Pe teritoriul studiat, terenmile nisipoase se găsesc doar în do uă locuri
rest.rînse, între Şilindru şi Cheşeri u şi la Văşad, nisipul fiind transportat
ş i depus aici de rîudle care curgeau dinspre Cimpia Nirului.
Lista plantelor prezentată de noi cuprinde 1 020 de specii, precum
şi cîţiva hibrizi. Dintre taxonii infraspecifici enumerăm numai subspc-
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ciile. Pe lîngă speciile spontane am inclus
care s-au adaptat bine la condiţiile locale.
Spectrul bioforrnelor se

prezi ntă

şi

unele

scăp ate

din

cultură,

astfel:

Hh
„„„ ....•...... .. ...... ..... „„ .. .. ... „ „„ . .„„ .. „ „ .„„„„„„
7,80/ e
H-Hh „ •.•.•„„„.„.„......• „„„„„„•........ „.-„„.„.... 1,40/e
H „ „ •. „.„„..„„„„„ „ .„. ....... „ .„. .. .. „ •...... .•„ „ ..... „ .... ... „ 36,2°/o
H-Ch ........„„„„........„ ..... .. „ .. ..........•„„.„„...... 0.9~/o

'fH „„„... „„„.„ ...... „ .. ... „ .• „ „ . „„„ ...... „ . .„ ....„„„....
Th-TH .„••• „.„„.„...„ ...„ .......... „ •.... „„„..... „„„„..

11-G

0,90/o

Ch

. „ ... „„ ... „ ...... ...•...... „ ......„.„.„„„.„„„.• „.„ ... ... .

1,GU/o

G ......... „.„.„ „„„. „„.„„.„„. „ .. „ .• „„.„„.„„„...„.„„ „.„
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0,6°/o
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Phn „ „ ................. .... ... „ „„....... „ „„.•.•„.„ •... „.„„„„.

0,20/o
3,80/o

Tli

„ .„„ •• „„ „„ .. .... .. „ . .., „ . .. ..„„„„„ .. „ „„„„ .. „

..„.„... „„.„„„„„.„„. .. „ .„•.... „ „„„„„ „.„„„
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...................... „

... „ ....... „ .„„... .

....„.„ . ... „.„ .......• „„„ ...... „ ... „.„ ..... „ .„ .....
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4,00/c
1,30/o
]
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Pe lîngă h emicriptofite se re~arcă num~rul m are ? e ~erof~te, în special cele anuale între care se gase.sc o sene de buruieni agricole. Proc~ntul relativ ~are a hldatofitclor indică persistenţa unor staţiuni băl
touse şi mlăştinoase.
Spectrul elem E>ntelor flor istice:
Eua ...„ ..„.„„„.„„ .„.. „ ... „ ..„ ..... „ ••... „„.• „ .•„„„• ..„„ 43,90/o
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.Alp-Dac ....„. „ ..... .„.„.„.„„„„...„„„.... „.„„... 0,10;.
.Ba.le --·-·-.
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~""- ~
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. ':\~'t),
Pont- Bale „.„„... ....„ .....„ .........•....•.„„„•.......„
Pont-Pan-Bale ..... „„„„......„ ..... .„ .. .... „ . „
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Dac (End) . „ .....„ ..„„..... „ ..... ....... „ .„ .. „ ....„ ..„„
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0,1•/ 1
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0,10; 1
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~·-,,.?"....w-

~-...,,.~-:

„,
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ct;Pit

O.lo/1

lf/!p _,,

.......

'-.~\..

- -""'~"
·~·-·-·-···-·-·-··--·-·~:;-._... ...
Carp-Bale-Pan ......„.„„„..••.„„. „ ..„„„„„. 0,10/c
Corp-Pan ..„„.„„ „ .. „ ... .•„„„„„.„ ..•„ . „ „ ..... ...„. 0,10; 0
Cosn1
....„ .... „„••.....•„.„ •. .„„•.. ..•„„„.„............... G,10;8

- ....
'\::,~"'i";~
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... „ ..,.-„

„ .. ..... „„„ ..... „ .... .. „„ ..... .„„ ... „ ..•.. ... „ .... „.....

6,50/ 0

Dominanţa clementelor ew·asiatice, precum şi a celor e uropene, re-

fl~ctă pozi.ţi.a geografică a r egiunii cer<'etale. Ma joritatea elementelor

central-europene sînt specii de pădure. Un procent însemnat realizează
şi ci rcumpolarele, care popul ează în special mlaştinile teritoriului. In

schimb m ajoritatea elementelor mediteraneene, ponto-mediter aneene şi
pontice, cresc pe versanţi i însoriţi ai ter aselor Eriului. Procentul mare
nl speciilor adventive indică acţiunea antropică profundă asupra covorului vege tal natural.
Familiile cele mai bine r eprezentate sînt: Composilae prin 136 specii Gramineac - 91 spccil, Leguminosae - 71 specii, Labiatae - 51 specii, Cniciferac - 47 specii şi Cypcraceae - 45 speciL
Abreviaţii folosite : comun=com.; frecvent=frecv. ; sporadic=spor. ;
advcnliv=adv.
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ENUMERAREA SPECIILOR
PTERYDOPHYTA

Fam. E q u i s e t a c e a e
Eqitisettim arvense L. - Prin semănături şi la marginea drumurilor.
Frecv.
E. fluviatile L. - ln mlaştini la: Piru Nou; Adoni (22); Săcueni (20).
E. palustre L. - În mlaştinile teritoriului. Frecv.
E. ramosissimitm Desf. - La marginea şanţurilor şi pe terasamente de
căi ferate la: Eriu-Sîncrai, Tiream, Hotoan, Diosig.
E. telmateja Ehrh. - In mlaştinile de la Pir.
Fam. T h e I y p t e r i d a c e a e
Thelypteris palustris Schott - ·l n mla"?tini la: Căuaş, Tiream, Andrid,
Piru Nou; Otomani (36); Cheşeteu (29); Săcueni (20); Diosig etc.

Fam. A t h y r i a c e a e
Athyrium filix-femina (L.) Roth -

Adoni (22); Săcueni (20).
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. de la Adoni.

Prin păduri şi aninişuri la: Diosig;
Pe

pereţii

fîntînilor

şi

prin pădurea

Fam. A s p i d i a c e a e

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs -

Prin

aninişuri

la: Diosig;

Săcueni

(20).
D. filix-mas (L.) Schott -

Adoni (22);

Săcueni

·Prin
(20).

păduri şi lingă

izvoare la:

Ganaş,

Tiream,

Fam. M a r s i l e a c e a e

1n

Marsilea quadrifolia L. -

mlaştinile

de la Diosig (22), înainte de asa-

nare.
Fam. Sa Iv i ni a c ca e
Salvinia nata.n s (L.) All. -

Pe

suprafaţa

Dindeşti; Sălacea, Galoşpetreu

apelor la: Istrău, E::ăua•?, Hotoan,
(30); Otomani (36); Cheşereu (26); Să

cueni (38); Cadea (43).

I
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SPERMAT O P HYTA
GYMNOSPEfiMAE

Pinus sylvestris L . -

Plantată

în

pădurea „Şiter"

de la

Ganaş .

ANGIOSPERM..\E
OJCOTYLEDONEAE

Fam. S a li c a ce a e

La marg.inca pădurilor işi mlaştinilor la: Ganaş, Ghenei,
Diosig; Adoni (38); Cheşereu (20).
P. nigru L. - Specie se mnalată din valea Eriului (4) înainte de asanare.
P. tremula L. - Ptin păduri şi zăvoaie la : Ganaş, Pir; Cheşcreu (30).
P. x canaclensis Moench - Plantată la marginea drummilor ş i prin păPopulus olba L. Vă.şad,

duri.
Sc1lix alba L. -

Pc malul apelor şi la marginea canalelor. Frecv.
pădurea de .la Ganaş .
S. cinerea L. - Prin zăvoaie ş i tufărişuri. Frecv.
S. Jragilis L. - Pe malul apelor la: Ganaş, Jancule~ti spre T.iream, Piru-Nou, Vă.~ad; Gh eşereu (38); Săcueni (20). ·
·
S. purpurea L. - Prin depresiuni umede la: Eriu-Sîncrai, Văşad, Che.şer eu ; Sălacea (25).
·
S. rosmorinifolia L. - între Valea lui ~ihai şi Săcueni (38).
S . triandrct L. - De-a lungul apelor. Frecv.
S. vimi.n alis L. - La marginea mlaştinilor la Săcueni; Dindeşti (8 , 34).

S. ca1wea L. - Prin

Fam. J u g 1 a o d a ce a e

Cnrya cord'iformis (Wangenh .) K. Koch - Spc•cie plantată in
la Diosig.
Juglans nigrci L. _:.... Plantată în pădurea „Şitel'" şi la Diosig.

r)ădun~a

de

Fam. B e t u I a c e a e

Alnus glutinosa (L.) Gm-'rtner - l n mlaş t ini şi Ungă a pe la: Sălacea, Diosig; Săcueni (20).
Betula penelul.a Roth - La Cheşcreu (30), înainte de asanru·e.
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Fam. C o r y I a c c a e
Prin păduri la:
la Ianca (30) îna inte de defrişări.
Corylus avellana L. - Prin tufărişuri şi
Carpinus betulis L. -

Ganaş ,

Hotoan, Pir;

Săcueni

(30)

şi

s lcjărete.

Spor.

Farn. F a g a c e a e
Prin păduri la: Gonaş, Adoni, Diosig; odinioară şi
la Ianca (30).
palustris Muenhchh. - Plantată în pădurea de la Diosig.
petraea (Mattusckha) Liebl. - Prin păduri la: Ganaş, Pir, Adoni, Diosig.
pubescens Wil.ld. - La marginea pădurii de la Adoni.
robur L. - Dominant în pădurile din valea joasă a Eriului.
rubra L. (Q. borealis Michx) - Plantată la Adoni şi la Diosig.

Quercus cerris L. Q.
Q.
Q.
Q.
Q.

Farn. U 1 m a ce ne
Celtis occidentalis L . - Cultivată şi sălbăticită la Otomani şi Adoni.
Ulm:us glabra H udson - Prin tufărişurile de la Pir.
U. laevis Pallas - Prin pădw·i şi tufărişuri la: Hotoan, Şilindru spre
Cheşereu.

U. minor Miller (U. foliacea Gilib.) Diosig; Cheşereu (30).

Prin păduri la: Ganaş, Hotoan, Pir,

Fam. M o r a c e a e

Morus alba L. Adoni.

Plantată şi sălbătkită

între

Şilindru şi Cheşereu şi

la

Fam. C a n n a b i n a c c a e
Cannabis sativa L. - Cultivată şi sălbălicită în toată regiunea.
Humulus lupulus L . - La marginea şanţurilor şi pădurilor la: Gan<:1 Ş,

Hotoan, Adoni,. Chcşer:eu;

Sălacea

(25);

Săcueni

(20).

Fam. U r t i c a c c a c

Urtica dioica L. - Prin locuri ruderalizatc. Corn.
U. kioviensis Rogow. - La Clleşereu (29, 30) înainte de asanare.
U. urens L. - La marginea drumurilor, lingă garduri. Frecv.
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Fam. San ta I ace a e
T hesium dollineri Murb. subsp. dollineri -

Prin coaste ierboase, însorite la: Andrid, Sălacea , Tarcea .
T . linophyllon L. - Pe coline ierboase la : Otomani, Diosig, Şilindru spre
Cheşereu ; Dindeşti

(9, 34); Sălacea (25).

Fa m. Loran t hac ea e
Loran.thus

ew·opaeus Jacq. -

Semiparazită

pe stejar în pădurea de la

Ganaş.

VisciLm albitm L.
(25).

Semiparazită

pe plopi

cultivaţi

la: Cadea;

Sălacea

Fam. A r i s t o l o c bi a c e a e
Aristolochia clematitis L. - Prin vii, lingă drumuri. In expansiune.
Asarum europaeum L. - Prin pădw·ea de la Pir.

Fam. P o l y g o n a c e a e
B i lderdyckia convolvulus (L.) Dumort. - Pr in locuri ruderalizate. Frecv.
B . dum etorum (L.) Dumo1·t. - La marginea semănăturilor şi tufărişu
rilor. Frecv.
Fagopyrum esculentum Moench - Sălacea (25).
Polygonum amphibittm L. - In ml aştini şi bălţi la: Ganaş, Tiream, Vă ...
şad , Galoşpetreu, Diosig, etc.
P . arenariu,m Waldst. & Kit. - Prin grămezi de nisipuri transportate şi
depozitate la Tiream (adv.).
P. aviculare L. - Prin locuri bătătorite. Corn.
P. hydropiper L. - Prin locuri umede. Frecv.
P. lapathifolium L. - Prin microdepresiuni, ş anţuri şi mlaştini. Frecv.
P. minus Hudson - Prin locuri umede, ruderalizate la: Căuaş, Irina; Cheşereu, Săcueni (30).
P. mite Schrank - La marginea pădurii de la Ganaş.
P. pers'icaria L. - Prin văi şi microdepresiuni. Frecv.
Reynoutria japonica Houtt. (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.)
Cultivată şi sălbăticită la: Sînmiclăuş, Tiream, Cheşere u.
Rumex acetosa L. - Prin pajişti umede şi zăvoaie. Frecv.
R . acetosella L. - Prin păşuni şi fineţe. Frecv.
R. conglomerattls Murray - Prin terenuri umede, r uderalizate. F recv.
R. crispus L. - ln aceleaşi locuri. Frecv.
R. hydrolapathum Hudson - In mlaştini: la Tiream, Piru Nou, Văş ad,
Cheşereu; Dindeşti (30, 34); Galoşpctreu (30); Otomani (36); Diosig
(34).
25 - Studil şt comunicări, vu-var.
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R. 11writim.us Sm. - Pe malul apelor şi în locuri slab salinizate. Spor.
R. obtusifolius L. - Prin depresiuni umede, zăvoaie şi păduri la : Ganaş,
Dindeşti, Pir, Tarcea, Săcueni; Căuaş (13).
R. palustris Sm. - Prin depresiuni umede la: Căuaş, Hotoan, Adoni, Tarcea; Diosig; Ch:eşeteu (30).
R. patientia L. - Prin locuri ruderalizate la Pir (22).
R. pu.lcher L. - Prin vegetaţia ruderală la: Otomani; Cadea şi Diosig (42).
R. sanguineus L . - Prin păduri umede şi zăvoaie Ja: Ganaş şi Săcueni.
R. stenophyllus Ledeb. - Prin locuri slab salinizate .la: Căuaş, Hotoan,
Adoni; Dindcşti (9, 34).

f'am. C h e n o I> o ci i a c c a e
Atriplex hastata L. - Prin locuri slab salinizate. Frecv.
A. littomlis L. - Prin păşuni salinizate la: Căuaş, Hotoan, Andrid, Che-

rechiu si Chesereu.
A . nitens St:hkuh1: - La marginea ·culturilor de la Hotoan .
.fl. oblongijolia Waldst. & Kit. Prin vegetaţia rudernlă la: Tiream,
Adoni; Căuaş (13); Dindeşti (34).
A. patula L. - La marginea semănăturilor· şi drumurilor. Frecv.
A . tMctrica L. - Prin păşuni slab salinizate. Frecv.
Cam.phorosma cm.nua Pallas - Prin săr.ături .la : Galoşpe keu, Cherechiu;
Cadea (14); Otomani (36).
·
.
Chenopodium alburn L. - în buruienişLu·i şi la marginea drumurilor.
Corn.
C. botrys L. - Prin grămezile de balast depozitate la Săcueni.
C . J'icifoliwrn Sm . - La marginea şanţurilor şi pîPaiclor la: Văşad , Adoni
şi Diosig.
.
C. hybridum L. - La marginea semănăturilor şi drumurHor. Frecv.
C. glaucum L. - Prin locuri umede, slab s'alinizate. Spor.
C. ·mitrale L. - La marginea drumurilor de la Dindeşti (34).
C. opulifolittm Schrader ex Koch - Lîngă drumuri şi troţuare. Spor .
C . polyspehnum L. - Prin terenuri ruderalizate, umede. Frecv.
C. urb·iL'lLm L. - La marginea drumurilor, lîngă garduri la: Ganaş, Istrău,
Ady Endre, Hotoan, Văşad; Dindeşti (8); Cheşereu (30).
C. vulvaria L. - Lîngă garduri şi tr.otuare la: Cheşereu, Săcuen~; Dindeşti (34).
K.ochia laniflora (S. F. Gmelin) Borb:."1s - Semnala.tă de la Cheşereu (30).
K. scoparia (L.) Schrader - Specie c ultivată · şi sălbătici tă la Tiream.
Polycnem.u.m arvense L. - Prin pîrloage la: Eriu-Sîncrai, Cheşereu; între Ghenei şi Căuaş (13).
P. heuffelii A. F . Lang - A fost semnalată între Ghenei şi Căuaş (13).
Nu a fost r.egăsită.
Salsola kali L. subsp. ruthenica (lljin) So6 - Prin coline ruderalizate la:
Cheşere u, Diosig; între Ghenei şi Căuaş (13).
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Fam. A m .a r a n t h a c ea e
Am aranthus albus L. - · Bw-uiană de cultură. Spor.
; L blitoides S. Watson - Prin locuri ruderalizate la: Pir şi Diosig (22).
A. crispus (Lesp. & Thev.) N. Teracc. - La marginea drumurilor şi pe
terenuri virane. Frecv.
A . hybridus L. - Prin semănături şi iJ:î.rloage. Frecv.
A. lividus L. - Pe terasamente de căi ferate la: Diosig; semnalată ş i de
la Sălacea (25).
A . retroflexus L. - Prin semănături şi locuri ruderalizate. Frecv.

Fam. P h y t o I a c c a c e a e
Phytolacca americana L. -

Sc3.lbăticită

la :

Galoşpetreu;

Ghenei, Tarcea,

Adoni (22).
Fam. Portulacaceae
Portulaca olerancea L. -

Prin ter enuri umede, ruderalizate. Frecv.

I

Fam. C a r y o p h y l l a c e a e
Agrostemma githago L. -

zent a devenit

rară

Cheşereu, Săcueni

(30).

Această

specie în pre-

în nord-vestul ţării.

A. serpyUifolia L. - Prin locuri aride, coaste însorite. Frecv.
Cerastium brachypetalnm P ers. - Plin coastele ierboase de la Piru Nou .
C. clubiltm (Bast) O. Schwarz (C, anomalum Waldst. & Kit.) - Prin păşuni cu sol sărăturat la: Eriu-Sîncrai, Căuaş, Piru Nou, Câdea; Ghenei
(13); HotMn (21); Ianca (24); Diosig (30).
C. fontanum Baumg. subsp. trivale (Link.) Jalas (C. caespitoswn Gilib.) Prin păşuni, fineţe şi culturi agricole. Frecv.
1
C . glomeratum Thuill. - Prin păş uni între Cherechiu şi Cheşereu.
C. pumilum Curtis - Prin pajiştile slab salinizate de la Hotoan.
C. semidecandrum L. ----. Pe teren nisipos la Văşad. A mai fost semnalată şi de la Ghenei (13).
Cuc1Lbalus baccife1· L. - Prin zăvoaie şi la m&rginea pădurilor. Spor.

Dfont hus arme:ria L. subsp. a.rmerin -

Prin

pă~uni ~i

coaste ie rboase la :

Ganaş,

Tiream, Hotoan, Galoşpelrcu; - subsp. armeniastrum {Wolfner) Velcn. - Adoni (37).
D. carthusianorum L. - Prin coaste ierboase la: Pir, între Tiream şi
Carei.
D. collinus Waldst. & Kit. subsp. glabruisculus (Kit.) So6 - Prin păşuni
şi fineţe la: Ganaş, Tiream, Hotoan, Ady Endre; Căuaş (19); Dindeş ti
(32).

D. pontederae Kerner - Prin pajişti însorite la: Otoman], Diosig; Dindeşti, Tarcea (30); Sălacea (25).
25*
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R. illyricus L. -

Pe coaste ierboase, însorite la: Sălacca, Otomani , între
Pir (22).
R. lateriflorus DC - In mlaştini la: SînmicJăuş , Ghenei; Adoni (38).
R. lingua L. - Prin trestiişuri la: Tiream, Piru Nou, Andrid; Che~ercu
(30); Chcrecbiu (16, 43).
· '
R. pedatus Waldst. & Kit. - Prin p~1şuni salin'i zate la: Eriu-Sîncrai, Ghirolt, Sînmiclăuş, Căuaş, Dindeşti, Andl'id, Sătacea; Hotoan (21); /\.cloni
(38).
R. polyanthemos L. - Prin poieni, margini de păd w·i · şi tufărişuri. Spor.
R. repens L. - Prin pajişti, livezi şi locuri ruderalizate. Corn.
R. sardous Crantz - Prin păşuni şi Ja marginea culturilor. Frccv.
R. sceleratus L. - Pe terenuri inundate şi in mlaştini. Spor.
R. strigulosus Schur (R. steweni Andrz.) - P dll pajişti umede, locuri
umbroase, de-a lungul apelor la: Ghenei, PiTu Nou; Ganaş, Hotoan
(21).
R trichophyUus Chaix in Vill. (Batrachium lrichophyllum (Chaix) Van
den Bosche) - Pe s upraf~ţa apelor la: Ghenei, Tiream, Văşad ; Cheşereu (30). ,
R. x intercedens Domin (R. acer x strigulosiis) - Ianca (30).
Thalictrum aquilegifoli·um L . - Prin pădurea „Şitcr" de la Gannş.
T. flavum L. - Prin pajişti inundabile la : Gana.5, H otoan, Piru Nou, Chcşereu; Sălacea ş i Galoşpetreu (30).
T. lucidum L. - In mlaştini şi prin fineţe umede. Frccv.
T . minus L. - Pe coline ierboase şi la marginea tu~ărişurilor la: Tireum,
Pir 1 Otomani, Cheşereu; Sălacea, Tarcea (30).
Şilindru şi Cheşereu;

Fam. P a p a v e r a c c a c
Chel'idonium majiis L. -

Prin locuri rudcralizate. Frecv.
Corydalis bulbosa (L.) DC. (C. cava (L.) Schweiggcr & Koerte) - Prin
păduri la: Hotoan ; împr ejurimile Sălucel (25).
C. solida (L.) Swartz. - Prin pîlcuri de păduri la: Hotoan, Pir, Otomani,
Adoni, D iosig ; imprcjuriinile Sălacei (25); Săcueni (30, 31).
Fumaria jankae Hausslm. - Semna1ată de la Săcueni (43, 14) şi de la
Dindeşti (32, 33). Endemică pentru r(•giu nc. N u am regăsit-o.
F. parviflora Laro. - Prin locw·i ruderalizatc la ~ Gan~ şi la Pir.
F. rostellata Knaf - La marginea culturilor şi drumurilor la: Ganaş, Tiream, Galoşpctreu; Săcueni (43).
'·
F. schleicheri Soycr-Willemet - Prin c ulturi şi la ~arginca c1rumurllor.
Spor.
P. vaillantii Loisel. - Prin culturi agricole ş i grădii11 la: Piru Nou, Tarcea, Otomani, Chcrcchiu; Săcueni (43).
Papaver. dubium L. - Prin semănături ş i locuri ierboase la: Piru Nou,
Şilindru spre Cheşercu; Diosig (24, 30).
P. rhoeas L. - Prin culturi de cereale. Com.
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Fam. C r u c i f c

i·

a e (B r a s s i ca c c a c)

Alliarict petiolata (Bieb.) Cavara & Grande - Prin livezi, la marginea
pădurllol' şi tufăriş.urilor . Spor.
Alyss11.m alyssoicles (L.) L. - l.>e coline aride la: Tiream, Căuaş, Pi, Vă
şad, Tarcea, Şilii1dru spre Che),)ereu; Sălacea (25).
A. desertornm Stapf - Semnalată înh'c Ghenei şi Căuaş (13). Nu a fost
regăsită.

Arabidopsis tlwliana (L.) H cynh. -

Prin locuri ierboase, ruderalizate.

Spor.
Arabis glabra (L.) Bernh. (T1Lr ritis glabra L.) -

Prin coaste ierboase,
locuri Rridc la: Pir, Otomani, Diosig; Sălacca (25); Cheşereu (30).
A. hirsuta (L.) Scop. - Prin coa~te iet·boase, ruderalizatc la: Tircam, Să
lacen şi Otomani.
Armorcicia rusticana P. G1:1Cl'tncr, D. Meyer & Scherb. - CultivaJă şi
sălbătici tă la: Că u aş , Tiream, ' Sălacea , Adoni, Diosig; Dlndeşti (9, 34);
Săcuen i (15, 43).
A. macrocw·pa (Waldst. & K.lt.) Baw11g. - Specie semnalată în~inte de
asanare de la Diosig (24, 30), azi dispărută din această l'ugiunc.
Barbarea vulgaris R. Br. - La morginca drw-nmilor, tufărişurilor şi pădw·iJor. Frecv.
,
Berteroc1 incana (L.) DC. - Prin păşun i şi la marginea drumuriJor. Frecv.
Brassica nigra (L.) Koch :--- Prin tc1·enw·i ruderalizate, umede la: Pir, Ti-

rcam.
B. rapa L. subsp. sylvestris (L.) Jnncl1en - Diosig (30).
Bunias orientalis L .. ;- Pe coline ari<le la: P ir, Cadea; Săcueni (15, 34) ..
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. - Prin semănături la: Pir, Tarcea,
Otomani; Cheşereu (30).
Capsella bursa-7Jastoris (L.) Mcc.llcus - La marginea drumurilor şi culturilor. Corn.

Prin pădw·ea
de la Pir.
C. parviflora L. - La marginea canalului de la Sînmiclăuş.
C. pratensis L. suhsp. matthioli'i (Moretti) Arcangeli - Prin mlaştini şi
locul"i inundate. Frecv.
Ca1·claria draba (L .) Dcsv. (Lepidium drc1ba L.) - Prin culturi agricole.
Frccv.
Descurltinia. sophia (L. ) \V('bb. ex Prantl (Sisymbrium sop7iiu L.) - Prin
terenuri ruderalizate şi Ja marginea drumurilor şi cu lturilor. Frecv.
Erophila vern.a (L.) Chevall. (Draba verna L.} - Prin păşuni şi fineţe .
Corn.
Erysimmn cheiranthoides L. - La marginea tufărişurilor la: Holoan, Pfru
Nou; Dindl'Ş Li (32, 34).
E. diffusum Ehrb . - Pc coaste aride la: Sălacea, Tarcea; Adoni (38).
E. repanclum L. - Prin semănături şi pîrloage. Frecv.

Canlamine bulbifera (L.) Crnntz (Dentaria bulbifem L.) -
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Prunus aviwn L. {Cerasus avfam (L.) Mocnch) - Prin păduri la: Ganaş,
Pir, Adoni, Diosi.g; Ianca, Cheşereu (30).
··
P. pad,us L. (Padus racemosa (Lam.) C. K. Schncid.) - La Săcueni pe
plaur (20); şi la Sălacea (25).
.
P. serotina Ehrh. (Padus serotina (Ehrh.) Borkh.) - Plantată prin pădu 
rile de fo GanaŞ şi Acloni.
P. spinosa L. - Formează tufărişuri. Frecv.
Pyrus pyraster Burgsd. - Prin pădmi ~i tufărişuri la: Ganaş, Eriu-Sincrai,

Hoto~m, Chcşereu: Săcueni

(14).

Rosa agrestis Savi - Pc colinele aride de Ja SălacC'a şi Otomani.
R. canina L. - Prin păduri şi tufărişuri la: Pir, Sălacca şi Săcueni.
R. corymbifera Dorkh. (R. dumetorum Thuill.) - La marginea pădurii de
·l a Pir.

P e coas te~ adde la: Ganaş, Sălacea, Galoşpctreu; Tircam,
spre Cheşercu.
R. micrantha Borrer ex Sm. - La marginea tufărişurilor de la P ir.
R. tomentosa Sm. - Semnalată de l a Săc uen i (14). Nu am re.găsit-o.
Hubus caesius L. - Prin păduri, coline şi locuri ru<leralizate. Frccv.
R. discolor Weibc & Necs (R. procertis P. J. Mucller) - Pe coastele însorite l a : Pir şi Diosig.
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor - Pc coaste ierboase: între Şilindru .şi Cheşercu, Pir şi Diosig.
S. officin(llis L. - Prin pajişti umede şi mezofile. Spor.
Sorbus torminalis L. - Prin goruneto -cărpinctclc de la Pir.
Spiraea x billiardii Hering - Pe terasamen le de căi ferate în trc Ghenei
şi Tircam. Sălbăticită.

R. gallica L. Şilindru

Fam. L e g u m i n o s a e

(F .a b a c e a e)

Amorpha fructico sa L. - Subspontană înt..c Ghc>nci şi Carei.
Astragalus cicer L. - Prin păşun i la: Andrid, Adonl, Otomani şi Diosig.
A. glycyphyllos L. - Prin păşuni, păduri şi la marginea tufărişurilor.
Spor.

Chamaecytisus austriacus (L.) Link (Cytisus austria.cu.s L.) - Pe coaste
însorite la: Galoşpctreu, Otomani, Sălacea, Cheşereu, Diosig (22).
C. hirsutus {L.) Link (Cytisus hirsutus L .) - Prin pădurea de la Ganaş.
Coronilla varia L. - Prin pajişti şi şanţuri î nierbat0. Spor.
·
Dorycnium pentaphyllU?n Scop. subsp. herbaceum (Vill.) Rouy (D. herbaceum Vill.) - Prin pădurea „Şiter" de lu Ganaş (22) şi la Săcueni
(14, 15).

La marginea canalelot· şi prin pajişti mozofiJe.
Frecv.
Genista tinctoria L. - Prin păduri şi păşuni la: Gana5, Hotoan, Pir, Tarcea.
G. ovata Waldst. & Kit. (G. tinctoria L. subsp. ovata (Vv'aldst. & Kit.)
Arcangeli - Săcueni (14).

Galega officinalis L. -
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Gleditsia triacanthos· L. - Sălbăticită la Ghenei.
Glycyrrhiza echirwta L. - Speci0 semnalată de la Dindeşti (32), înainte
de asanare . .Nu .a fost regăsită .
Lathyrus hirsutus L. - Prin terenuri ierboase, ruderalizate la: Ganaş,
Ghirolt, Căuaş, Adoni; Cheşereu (30).
L. latifolius L. - Pe ·coline ierboase : între Tiream şi Carei; Ia· Pir (22).
L. niger (L.) Bernh. - Prin păduri la: Ganaş, Pir; odinioară şi la Ianca
(24, 30).
L. nissolia L. - :Prin păşuni şi la ni.argini de păduri la: Sînmiclăuş; Ganaş, între Eriu-Sîncrai şi Craidorolţ (22).
L. palustris L. ~ 1n mlaştini la: Căuaş, Irina, Andrid, Pir; Dindeşti (9,.
32, 34).
L. pratensis L. -

Prin . păşuni, fineţe şi pe diguri. Frecv.
L. sylvestris L." - Prin păduri şi tufărişuri la: Ganaş, Irina, Săcueni; SăJ.acca ·(25) ;
.
.
·
·
L. tuberosus L. - La marginea drwnurilor şi şanţurilor. Frecv.
L. vernus. (L;) Bernh. ·-,- ·Prin pădurea de la Pir.
Lembotropis nigricans (L.) Gr iseb. (Cytisus nigricans L.) - La marginea
pădurii de la Pir.
.
Lotus angustissimus L. - - P r in sărături la: Sălacea; Cadea (14, 43); Ganaş, Hotoan (21~ ·22); Et'iu-Sîncrai, Tarcea (22).
L. corniculatus L. - Prin păşuni, fineţe şi la marginea drumurilor. F1'ecv.
L. tenuis Waldst. ·&Kit: - Prin terenuri slab salinizate. Frecv.
i\!Teclicago lupulina L·. ~ Prin pajişti. Frecv.
M. minima (L.) Bartal. In locuri uscate la: Cheşereu, Diosig; între
Ghenei şi Căuaş (13).
M. sativa L. subsp. sativfi - Prin fineţe şi terenuri ruderalizate. Frecv.
- subsp. fâl cata (L .) Arcangeli (M. falcata L.) - Prin locuri aride.
Spor.
Melilotus alba Medicus - Prin terenuri ierboase şi la marginea drumurilor . Frecv.
M. dentata (Waldst. & Kit.) P ars. - Prin păşuni mezofile la: Ady Endre,
Andrid; Dindeşti (22, ·~H}; ŞiliFJ.dru spre Chcşereu (22).
M. officinalis (L.) Pallas - Prin terenuri ruderalizate. Frecv.
Onobrychis arenaria (Kit:) DC. - Specie semnalată de la Sălacea (25).
Nu a fost regăsită .
O. viciifolia Scop." .:...:_ P rin păşuni la: Piru Nou, Galoşpetreu, Tarcea, Diosig; A ndrid, Sălacen, Otomani, Adoni, Şilindru spre Cheşereu (22).
Ononis arvensis L. - Prin păşuni şi la marginea canalelor. Spor.
O. spinosiformis Simk. - Prin păşuni, fîneţe şi locuri slab să.răturoase.
Spor.
Robinia pseudacacia L. - Specie frecventă în regiune, Cultivată şi sălbăticită.
.
Tetragonolobiis maritimus (L.) Roth subsp. siliquosus (L.) Murb. - Prin
sărături la: Săl acea; Cadea, Cheşereu, între Pişcolt şi Văşad (22).
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1.'.
T.

Prin păduri, tufărişuri şi păşuni la: Ganaş, Căuaş,
Diosig, Şillndru spre Cheşereu.
angulatum Waldst. & Kit. - Prin sărături la: Hotoan, Tarcea; Ganaş
(21); Adoni (38) ; Cadea (14).
arvense L. - Prin păşuni aride şi la marginea d rumurilor. Frecv.
au r eum Pollich (T. strepens Crantz) - Pc colinele Eriului de la Adoni
(22).
campestre Schreber - P rin păşuni şi la marginea drumurilor. Com.
cUffusum Eht'h. - La mărginea tufăl'işurilor de pe coline de la Che-

T.
T.
T.
T.
1.'.

dubium Sibth. - Prin păşuni şi la marginea şanţurilor. Spor.
fragiferum L. - Prin locuri umede şi sărăturoase. Spor.
hybridum L. - P rin pajişti şi terenuri t uderalizate. Frecv.
medium Grufb. - Prin tufărişuri la: Ganaş; Dindeşti (34).
micranthum Viv. - La marginea regiunii, pe sărăturile infre Ghenei

'l'rifolium alpestre L. -

Pir,

T.
T.

'l' .

Sălacea,

şereu.

şi Carei.
·
T. montanum L . - Prin păşuni şi fineţe la: Ghenei, Tiream, Pir, Sălacea,
Otomani; Ianca (30).
T . ochroleucon Hudson - La marginea tufărişut'ilor şi pe coline la: Ganaş; Pir (22); D iosig (14).
T. patens Schre ber - Prin păşu ni la: Tarcea; Cadea spre Săcueni (14).
T. pratense L . - Prin păşuni şi fineţe. F recv.
T . repens L. - Prin păşunj, fineţe şi la marginea drumurilor. Corn.
T. retusum L. (T. parviflorum Ehrh.) - Prin păşunîlc aride de la Adoni

(37).
T. resupinatum L. - Prin sărătw·ile de la Hotoan.
T . rubens L. - Pe coliJ::1ele ierboase de la Pir (22) ..
T. striatum L . - Prin păşuni şi terenuri sărăturoase la: Sinmiclăuş, Ghjrolt, Tarcea, Diosig; Ghenei (6); Cadea (14); Şilindru spre Cheşereu

(2·2).
T. strictum Jusl. - Prin sărături la: Sîmniclăuş, Ghirolt, Hotoan, Diosig;
Adoni (37); Tarcea (22); Cadea (14, 15, 42, 43).
Vicia cracca L. - P dn fineţe, locuri mlăştinoase şi ruderalizatc. Frecv.
V. dumetorum L. - Prin pădurea „Şiter" de la Ganaş.
V. grandiflora Scop. - Prin locuri ierboase şi lingă drumuri. Frecv.
V. hirsuta (L.) S. F . Gray - Prin tufărişuri şi locuri ruderalizate. Frecv.
V. lathyroides L. - Prin păşw1i la: Sînmiclăuş, Văşad, Sălacea, Cbeşereu, Săcueni.
V. narbonensis L. ~ Semnalată de la Cheşereu (30) . Nu a fost regăsită.
V. pannonica Crantz subsp. pannoriica - La marginea culturilor la: PiT,
intre Şilindru ş i Cheşereu; - subsp. striata (Bieb.) Nyman (V. striata
Bieb.) - T arcea, Ianca (24, 30).
V . pisiformis L. - Prin tufărişuri la: Hotoan, Şilindru sp1·e Cheşereu;
Dind eşti (32).
V . sativa L. subsp. sativa - Subspontană. Frccv. - subsp. nigra (L.)
Ehrh. (V. angustifolia L.) - Ghenei, Şilindru spre Cheşereu.
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V. sepium L. -

Prin

păduri şi pajişti

la:

Ganaş;

Ianca (30).

V. tenuifolia Roth - Prin tufărişuri la: Pir, Şilindru spre Cheşereu; Să1acea (25).
V. tetrasperma (L.) Schreber - Prin s·emănătul'i şi locuri ruderalizate.

Frecv.
V. villosa Roth -

Prin locurile aride de la

Ganaş şi Sălacea.

Fam. O x a li d a c e a e
Oxalis corniculata L. ev. Atropurpurea Diosig.
O. europaea Jord.
colt (22).

Cultivată

La marginea culturilor la:

şi

sălbăticită

G anaş; Văşad

spre

la

Piş-

Fam. G e r a n i a c e a e
Erodium cicut.arium (L.) L'Her. - Prin păşuni şi locuri ruderale. Frecv.
Geranium columbinum L. - Prin păşunile de la Pir.
G. dissectum L. - La marginea pădurii de la Ganaş .
G. divaricatum Ehrh. - La marginea drumurilor: între Carei şi Tircam;
la Cheşereu (30) .

G. palustre L. - ln mlaştini: între Văşad şi Curtuiuşeni; Dindeşti, Piru
Nou (34).
G. pratense L. - Prin pajişti umede la: Ghenei, Căuaş, Dindeşti.
G. pusillum L. - Prin păşuni şi locuri ruderale la: Sînmiclăuş, Tiream,
Pir, Săcueni, Diosig1 Şilindrn spre Cheşere u; Dindeşti (34).
G. robertianum L. - Prin păduri la: Ganaş, Hotoan, Pir, Adoni, Diosig;
odinioară ş i la Ianca (30, 24).
G. sanguineum L. - Prin tufărişurile de la Ganaş şi pe terasamentele de
căi ferate între Ghenei şi Tircam.
Fam. L i n a· ce a e
Prin păşuni mezohigrofile la: Piru Nou, între
Otomani, Cherechiu, Cheşereu ; Dindcşti (8, 34).
L. usitatissimum L. - Sălbăticit la Ghenei.
Linum catharcticum L. Pişcolt şi Văşad,

Fam. E u 1> h o r b i a c e a e
Euphorbia amygdaloides L. -

Prin

pădw·ea

de la Pir.

E. cyparissias L. - Prin locuri l'Uderale, la marginea drumurilor. Frecv.
E. esula L. - Prin locuri ierboase şi la marginea drumurilor la: Adoni;
Tarcea,

Chcşereu,

Ianca (30).

E. falcata L. - Prin locuri ruderalizate la: Tarcea, Cheşereu, Diosig (30) .
E. helioscopia L. - Prin grădini şi semănături. Frecv.
E . lucida Waldst. & Kit. - Prin locuri mlăştinoase. Spor.
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Prin terenuri mlăştinoase şi zăvoaie la: Ganaş , Piru
Nou, Tarcea; Sălacea (30); Din deşti (34); între Ghenei şi Cău aş (14).
E. platyphyllos L. - Prin semănături ş i locud ruderali?.ate. Frecv.
E. salicifolia H ost - Prin locuri ierboase U1: Văşad , Chcşereu, Săcueni;
E. palustris L. -

Săl acea

(25).

E. serrulata Thuill. (E. stricta L.) - La marginea zăvoa ielor la : Hotoan
şi Adoni.
E. villosa Waldst. & Kit. - Prin locuri mlăştin oase la: Sînmiclăuş; Ganaş
(22); Ianca (30).
E. virgata Waldst. & Kit. - La marginea pădurilor şi prin terenuri umede
la: Ganaş, :C:riu-Sîncrai şi Diosig.
F am. S i m a r o u b n c e a c
A ilanthus altissima (Miller.) Swinglc -

Cultivată şi sălbăticită

la Pir.

Fam. P o J y g a l a c e a e
Polygala comosa Schkuhr -

Prin

păşuni.

Spor.

Fam. A n a c a r d i a c e a e
RhtlS typhina

Sălbăticită

L. -

la Tiream.

Fam. A c e r a· c e a e
A cer campestre L. - Prin păduri şi tufărişuri. Frecv.
A. negund.o L. - Cul tivată şi sălbătoi.cilă la Ghenei.
A. platanoides L. - Prin pădurea de la Ganaş. Probabil cultivată.
A . pseudoplatantLS L. - Plantată prin păduri la: Pir şi Adoni; - ev.
Purpureum - Pir.
A. tataricum L. - Prin stejărete şi tufărişuri la: Hotoan, Vezendiu, Să
lacea, Adoni; Ianca (30).

Fam. C e I a s t r a c c a e

Euonymus europcieus L . - Prin păduri şi tufări şuri. Frecv.
E. vernteosus Scop. - Prin păduri la: Pir şi .Adoni.

Fam. S t a p h y I e a c e a e
Staphylea pinnata L. -

Odinioară

la Sălacea (25).

Fam. R h a m n a c e a e
Frangula alnus Miller -

Nou,

Săcueni şi

Prin
Diosig.

păduri şi zăvoaie
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Rlwmnus catharctictLs L. -

Nou,

Văşad; Chcşcreu,

Prin
Ianca (30).

păduri şi

lunci umede la :

Ganaş,

Piru

Fam. V i t a c c a e
ParihenocissiLS quinquefolia (L.) Plancho n -

Sălbăticită

la Sălacca ş i Dio-

sig.
Fam . T ilia ce a e

1.'ilia cordata Mille r - Prin păd u rea de la Pir.
T. tomentosa Moench - Prin păduri la: i\doni,
Ianca (30).

Chcşereu; odinioară şi

la

fam. Ma 1 v a c ea e

Abutilon theophrc1sti Medicus - Pe terenuri ruderale Ja: Dind eşt i, Roşiori, între Ganaş şi Săcăşcni (22).
Hibiscus trionum L. - Prin culturi agricole. Frecv.
Lavathera thuringiaca L. - La marginea şanţ urilor ş i canalelor. Spor.
Malva n eglectci Wallr. - Margini de drumuri, lîngă garduri. Spor.
M . pusilla Sm. - !n aceleaşi locuri. Frecv.
M. sylvestris L. - Prin locuri ruderale la: Pir, Cbcşcreu; Dindeşti (30, 34).
Fam. H y p e r i c a c ea e
f.Jypericum hfrsutum L. -

Adoni (22);

Cheşercu

H. perforatum L. -

Prin

La marginea
(30).

pădurilor

păduri, tufărişuri şi

ll. tetrapterum Fries (H. acutum Moench) -

la

Gan aş,

Hotoan; Pii',

locuri ruderalizate. Frecv.
Prin terenuri mlăştinoase.

Spor.
Fam . Vi o 1 a c e a e
V iola arvensi.s Murray - Prin semănături şi pîrloage. Frecv.
V. canina L. subsp. montana (L. Hartm. (V. montetna L.) - Prin păduri
la: Ganaş, Adoni; Dosig (30).
V . hirta L. - Prin păduri ş i livezi. Frecv.
V. odorctta L . - Prin pădu ri la : Hotoan, Pir, Adoni, Săcueni; SăJ acca (25).
V. pmnila Chaix - P rin păşuni slab salinizate la: Sînmiclăuş, Ghenei,
Dindeşti, Piru Nou; Ganaş, Hotoan (22).
V. reichenbachiana Jordan ex Boreau (v . sylvestris Lam.) - Prin păduri.
Frecv.
V. suavis Bieb. (V . cyanea Celak .) - Prin păduri şi tufărişuri la : Ganaş,
Otomani, Acloni, Diosig.
V. tricolor L. - Prin păşuni şi locuri ruderalizate. Spor.
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Fam. C i s t a c e a c
Helianthemum nummullar ium (L.) Miller subsp. obscumm (Celak.) J. Ho-

lub -

Pe coastele ierboase de la Pir.
Fam. E l a t i n a c e a' e

Ela.tine alsinastrum L. (1, 3, 22).

Prin locuri

mlăştinoase

la:

Sinmiclăuş;

Ghenei

Fam. C u c u r b i t a c e a e
Bryonia alba L. -

La marginea

tufărişurilor

la:

Ganaş,

Văşad, Să

Pir,

lacea.
Echinocystis lobata (Michx) Torr. & A Gray -

Tiream, între

Prin

zăvoaie

la:

Ganaş,

Văşad şi Curtuiuşcni.

Thladiantha dubia Bunge -

Lîngă

gardurile de la Otomani (22).

Fam. L y t h r a c c a o
Lythr um hyssopifolia L. -

Prin locuri

mlăşti noase,

slab

sărăturoase.

Frecv.
L. portula (L.) D. A. Webb (Peplis portula L.) -

turoase

şi

umede la:

Ganaş,

Eriu-Sîncrai,

Prin terenuri slab sără
între Ghenei

Sînmidăuş ;

şi Căuaş (13).
L. salicaria L. - Prin locuri mlăştinoase şi la marginea canalelor. Frecv.
L. virgatum L. - !n aceleaşi locur i. Frecv.

Fam. T r a p a c e a e
T rapa natans L. - înainte de asanare a fost folosită în alimentaţia populară (19); azi dispărută din regiune.

Fam. O n a g t a c e a c
Circa.ea lutetiana L. - Prin păduri şi aninişuri la: Ganaş; Săcueni (20).
Epilobium angustifolium L. (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) Prin lunci şi zăvoaie la Ganaş, Pir; Tarcea (30).
E. hirsutum L. - Prin locuri mlăştjnoase. Frecv.
E . palustre L. - Săcueni pe plaur (20).
E. parviflorum Schreber - ln mla~tini. Frecv.
E. tetragonum L. subsp. tetragonum (E. adnatum Griseb.) - Prin locuri
mlăştinoase. Frecv. subsp. lamy (F. W. Schultz) Nyman (E. lamy

F. W. Scultz) - Ganaş, Tiream.
Oenothera biennis L. - Pe terasamente de
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Fam. H

fi

Io r a g a c e a e

Myriophyllum spicatum L. - În bălţi şi mlaştini. Spor.
M. verticillatum L. - In ape stagnante la: Tiream, Sălacea ; Diosig (27,30).
Fam. C o r n a c e a e
Cornus nw.s L. - Prin păduri de pe terasele Eriului la: Pir, Adoni; Să
cueni (24, 30, 31); Ianca (30).
Swicla sanguinea (L.) Opiz (Cornus scrngu..inea L.} - Prin păduri şi tufă
rişuri.

Freev.
Fam. U mb e 11 i f c r a e

(A p i a ce a e)

A egopodium poâagraria L. - La marginea regiunii, între Carei şi Tiream
(34).
Anethum graveolens L. - Cultivată şi sălbăticită între Carei şi Tiream.
Angelica sylvestris L. - Prin păduri şi în mlaştini. Frecv.
Anthriscus cerefolium. (L.) Hoffm. subsp. trichosperma (Spreng.) Arcangeli - Prin tufărişuri şi zăvoaie la: Piru Nou, P ir, Chcşereu, Chercchiu ;

Ianca (30).
A. sylvestris (L.) Hoffm. -

Prin

zăvoaie şi

lunci la: Ghenei, Tiream, Pir,

Sălacea.

Derula er ecta (Hudson) Coville (Sium erectum Hudson) -

în

mlaştini.

Spor.
Bifora radians Bieb. - Prin culturile agricole de la Diosig.
Bupleurum affine Sadler - P e coastele însorite între Şilindru
şereu (22).

şi

Che-

Prin sărături la : Ganaş, Eriu-Sîncrai, Ady Endre,
Chere<:hiu; Ghenei (41); _Hotoan (21); Dincleşti (9,34).
Caru.m carvi L. - Prin locurile ruderalizate de la Cheşereu.
Chaerophyllum aromaticum L. - Pe malul lacului „Vărgat" de la Săcueni.
C. bu.lbosu.m L. La marginea mlaştinilor, pădu rilor şi tufărişuril or.
F r ecv.
C. temulentum L. - Prin pădurile de la Ganaş şi Pir.
Cicuta vîrosa L. - ln mlaştini la: Tarcea, Diosig (22); intre Ianculeş ti ş i
Tiream (22) ; înainte de asanare şi la: Otomani (36); Cheşereu (27,
29, 30).
Conium maculatum L. - La marginea mlaştinilor şi canalelor. Frecv.
Coriandrum sativum L. - Sălbăticită la Diosig.
Daucus carota L . - Prin păşuni, livezi şi la marginea drumurilor. Frecv.
Eryngium campestre L . - Prin păşuni şi la marginea drumurilor. Frecv.
E. planum L. - Prin fîneţe mezohigrofile. Spor.

B . tenuissimum L. Căuaş,

26 - studii

ş! comunicări,

VII-VIIL
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Falcaria vulgaris Bernb. -

La marginea drumurilor şi semănăturilor.

Spor.
Foen'i culwn vulgare Miller - Sălbăticită la Rosiori.
Heracleurn sphondylium L. - Prin păduri, liv~zi şi finck Spor.
Oenanthe aquatica (L.) Poirc~t - În bălţi şi mlaştini. Frec\·.
O. banatica Hcuffel - Prin pădurea „Şitcr" de Ja Ganaş.
O. silaifolia Dieb. - Prin locuri mlăştinoase, slab sărăturoase. Spor.
Pastinctca sativa L. - La marginea drumurilor şi pi.:in fîno ~e. Frecv.
Peucedanum alsaticum ·L. - La m~trginea tufărişurilor la: Sînmiclăuş,
Tircam, Pir, Hotoan, Roşiori; între Andricl şi Chcrcu.şu (34).
P. carvifolia Vlll. (P. chabraei (Jacq.) R eichenb.) - Prin păd uri şi tufă
rişuri la: Hotoan, Tfrcam, Dindeşti, Galoşpetreu; Ganaş (21).
P. cervicmia (L.) Lapcy r. - La marginea pădurilor şi tufărişurilor la:
Ganaş, Eriu-Sîncrai, Hotoan;_ între Ghenei şi Căuaş (13).
P. officinale L. - La marginea pădw·ilor , prin tăietu~·i şi păşuni la: Ganaş Eriu-Sîncrai, Ady Endre, Tiream, Hotoan, Ghenei, Sălacea , Guloşpetreu, Otomani, Tarcea, Roşiori (21); Dincleşti (H,34); Andricl (34);
Cheşereu

(30).
Pimpinella saxifraga L. - Prin pajişti. F.rccv.
Selinu.m carvifolia L. - ln mlaştini la: Hotoan; Ganaş; Ghenei, Văşad (22).

Seseli annum L. - Prin păşuni aride la: Tarcca, Otomani, Chcşereu; Galoşpetreu (21).
,
S. pallqsii Besser - Pdn păşuni. la: Gonaş, Ady Endre, Ghenei, Văşad;
între Otomani şi Sălacca (14).'
Sium latifolium L. - In mlaştini. Fr.ccv.
'l'orilis arvensis (Hudson) Link - Prln terenuri ruderalizatc. Frecv.
T . japonica (Houtt.) DC. (T. rubella l\foench) - Prin pădurile de la Ganaş şi Adoni.
Fam. P r i m u I a c c a e
AnagalUs arvensis L. - Prin cultmi agt'icole şi locuri ruderale. Frecv.
A. foemina Miller (A. coerulea Scbreber) - La marginea sem ănăturilor de

la Galoşpetreu.
Androsace elongata L. lacea şi Tarcea.

Pe

Lysimachia niimmullaria L. -

versanţii

cu

expoziţie sudică

la: Andrid,

Să

!n mlaştini., pc malul apelor ş i prin şanţuri

Frecv.
L. punctata L. - Prin tăieturi şi la marginea tufărişurilo r la : Ganaş si
Diosig.
L. vulvaris L. - Pe malul apelor şi în mlaştini. Frecv.
Primula veris L. - Prin păduri şi fineţe la: G anaş, Otomani; Sălacea (25);
Adoni (14); Săcueni, Ianca (30).
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Fam. P 1 u m b a g i n a c e a e
Umonium gm.elinii (\Villd.) O. Ktze. (Statice gmelinii Willd.) - Prin să
răturl ln : Galoşpetrcu (22); Otomani, Cherechiu (19); Cheşereu (30);
St1cucni (17).

Fam. O l e a c e a c
Fraxinus americana L. - Pl antată în pădu rea „Şiter" de la Ganaş.
F . angu.~ifolia Vahl. - Prin lunci între Văşad şi Curtuiuşcni.
F. e:r:celsior L. - Prin păduri şi zăvoaie. Spor.
F . ornus L. - Pe malul văii mlăştino ase între Văşad şi Curtuiuşeni. Subspontană?

F. pennsylvanica Marshall - Plantată la: Ganaş, Tarcea şi Cbeşcreu.
Ligustrum vulgare L. - Prin păduri şi tufărişuri. Frccv.

Fam. G e n t i a n a c e a e
Prin păşuni, fîneţe şi
la marginea pădurilor. Fr ecv.
C. pulchellmn (S·wartz) Druce - P rin păşuni şi sărături. Spor.
Centuma pneumonanthe L. - Prin poieni şi tu fărişuri lu: Andrid; Dindeşti (1934); în pădurea „Şitcr" - localizată la i\.c:îş (44).
M enyanthes trifoliata L . - Formeaz ă fitocenoze în mlaştinile de la Diosig (22) i-;i lu Săcueni pe plaur (20).

Centaurium erythraea Rafn (C. umbellatum auct.) -

Fam. A p o c y n a c e a e
Prin plan taţii de salcîm
mani, Diosig; Cherechiu (30).

Vinca minor L. -

şi tufări!ju ri

la:

Sălacea,

Oto-

Fam. As c 1 e p i a dace a e
Vincetoxlcum hirunclinaria Medicus (Cynanchum vincetox icum (L.) Pers.)

-

Prin

pajişti şi păduri.

Frecv.

Fam. R u b i a c e a e
Prin locuri aride, coaste însorite, în special în
a regiunii. Spor .
Cruciata glabra (L.) Ehrend. (Galium vernum Scop.) - Prin fîneţe, tufă
ri şuri şi păduri. Spor.
C. laevipes Opiz (Galium cruciata (L.) Scop.) - De-a lungul drumurilor,
prin păduri. Frecv.
Galium aparine L. - Prin păduri, zăvoaie, terenuri ruderalizate. Spor.
Asperula cynanchica L. -

partea.

sudică

26~
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G . boreale L. - Pdn pajişti mezohigrofile la: Ghirolt, Sînmiclăuş, Pir,
Rosiori.
G. glau~um L. (Asperula glauca Besser) - Pe coaste ierboase la : Pir; între
Ghenei şi Căuaş (13).
G . niollugo L. - Prin tufărişuri, la marginea pădurilor şi ~ drumurilor.
Frecv.
G. palustre L. - In mlaştini. Frecv.
G. rivale (Sibth. & Sm.) Griseb. (Asperula rivalis Sibth. & Sm.) - Prin
zăvoaie şi sălcinişuri la: Tiream; Dindeşti (9, 34); Piru Nou (34) .
G. rubioides L. - Prin pajişti mezohigrofile la: Tiream, Hotoan, Piru
Nou; Dindeşti (9, 34).
G. schtlltesii Vest - Prin pădurea de la Pir.
G. tricornutum Dand.y - Pe terasamente de · căi ferate de la Diosig.
G. uliginosum L. - În mlaştini la: Ghenei, Văşad; Ianculeşti spre Tiream
(18); Dindeşti (9, 34); Săcueni (20).
G. verum L. - Prin păşuni, la marginea drumurilor
Frecv.

şi

tufărişui:ilor.

Fam. C o n v o I v u I a c e a e

Calystegia sepium (L.) R. Br. - Prin stufărîşuri. Frecv.
Convolvulus arvensis L. - Prin locuri ruderale şi culturi agricole. Frecv.
Fam. Cu s c u t ace a c

Cuscuta campestris Yunckcr - Parazită pe diferite specii de plante. Spor.
C. epilinum Weihe - Semnalată de la Săcueni (14).
C. epithynum (L.) L. - Parazită pe diferite specii de plante. Frecv.
C. europaea L. - La Văşad; Ganaş şi Hotoan (21).
C. trifolii ·Bab. - Spor, în toată zona.
Fam. B o i· a g i n a c e a e

Anchusa atLzrea Miller (A. italica Retz) Văşad şi Curtuiuşeni.

Pe terenurile nisipoase între

A. officinalis L. - Prin locuri aride, coaste însorite. Frecv.
Asperugo procumbens L. - Prin terenuri ruderalizate la: Tarcea, Să
cueni; Diosig (24, 30).
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Jobnston (L'ithospennuni arvense L.) Prin păşuni uscate şi pe terenuri cultivate. Frecv.
B. purpureocaerulea (L.) I. M . Johnston (Lithosperm11m purpureocaeruleum L.) - Prin pădurea de la: Pir; odinioară şi la Sălacea (25) şi
Ianca (30).
Cerinthe minor L. - Prin păşuni şi coaste ierboase la: Ghenei, Tiream,
Piru Nou, Cheşereu şi Cherechiu.
Cynoglossum hungaricum Simk. - Pe coastele însorite de la Diosig.
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C. officinale L. - Prin păşuni şi pe coline uride. Frecv.
Echium italicum L. - Pe versanţi cu expoziţie sudică la: Pir, Tarcca,

Otomani, Adoni; Săcueni (14, 42).
F.. vulgare L. - Prin locuri uscate şi la marginea di-umurilor. Frecv.
Ileliotropium europcieum L. - Prin culturi la : Ady Endre, Hotoan, Sudurău, Cheşereu.

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort - Prin culturi şi locuri ruderale. Frecv.
Lithosperrnwm officinale L. - Prin tufărişuri la: Hotoan, Săcueni; Sudurău

(30).

Myosotis a:rvensis (L.) Hill - Prin păşuni uscate şi pil'loage. Frecv.
M. ramosissima Rochel (M. hispicla Scblecht.) - Prin păşuni la: Ghenei

.
M.
M.
M.

(13); Pir.
scorpioides L. (M. palustris (L.) Hill) - Prin locuri mlăştinoase. Frecv.
sparsiflora Mikan ex Pohl - Prin zăvoaiele de la Pir.
stricta· Link (M. micrantha auct.) - Prin păşuni şi la marginea semă
năturilor.

Frecv.

Af_ sylvatica Hoffm. - Prin pădurea „Şitcr" de la Ganaş.
Nonea pulla (L. DC. - P e coline aride la : Cheşer eu; Pir (34) ; Ianca, Dio-

sig (30).
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. - Prin păduri
P. officinalis L . - Prin pădurile de la Ganaş şi Pir.

şi tufărişuri.

Symphytum officinale L. subsp. officinale - În mlaştini. Frecv. uliginosum (Kerner) Nyman - Galoşpctreu; Piru Nou (34).

S. tuberosum L. -

Prin

pădurile

Frecv.
subsp.

de la Pir şi Adoni (22).

Fam. V e r b e n a c e a e
Verbena officinalis 1. -

Prin

păşuni

ruderalizate

şi lîngă

drumuri. Frccv.

Fam. C a 11 i t r i c h a c e a e
Callitriche copliocarpa Sendtner - Prin bălţi şi mlaştini. Spor.
C. palustris L. cm. Druce - ln ape stagnante la: Tiream; Săcueni (20).

Fam. L a b i a t a e

Acinos arvensis (Lam.) Dandy (Calamintha acinos (L.) Clairv.) - 1n locuri
aride la: Ganaş, Piru Nou, Tiream, Tarcea, Otomani, Diosig.
Aj_u ga cha.maepytis (L.) Schreber - Pe coaste însorite la: Tarcea; Cheşereu (30).

A. genevensis L. - Prin păşuni şi fîncţe. Frecv.
A. reptans L . - Prin păduri la : Ganaş, Pir ; odinioară

şi

la Ianca (30).

Balotta nigra L. - Prin locuri îngrăşate. Frecv.
Clinopodium vulgare L. (Calamintha clinopodium Bentham) şi tufărişuri.

Prin

Spor.

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. -

Prin

semănături.
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G. laclanum L. - Prin culturi agricole. Spor.
G. pubescens Besser - Prin păduri şi tufărişuri la: Ganaş, Tiream, Ho..:.
toan; Sălacea (25).
G. speciosa Mlller - 1n aceleaşi locuri la: Ganaş şi Ti1•eam.
G. tetrahit L. - La marginea pădurii de la Diosig.
Glecoma hecleracea L. - Prin păduri, tufărişuri şi locuri ierboase. Frecv.
G. hirsuta Waldst. & Kit. - Prin păduri şi locuri umbroase. Spor.
Lamiastrnm galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek - P rin pădurea de la
Pir; odinioară şi la Sălacea (25).
Lam.ium album L. - Prin păduri, tufărişuri şi locuri ierboase. Frecv.
L. amplexicaule L. - Prin terenuri agricole. Frecv.
L. maculatum L. - La marginea pîlcurilor de păduri de la Cacl ca ~i
Diosig.
L. purpureum L. - Prin păşuni ruderalizate şi la marginea culturHor~
Frecv. - De la . Săcueni a fost semnalată în mod eronat şi specia La~
mium orvala L. (43).

Leonurus cardiaca L. - La marginea drumurilor. şi tufărişurilor. Frccv:
L. marrubiast'rum L. - Lîngâ canale, prin livezi şi tufărişuri. Spor.·
Lycopus europaeus L. - 1n mlaştini şi pe malul apelor. Frecv.
L. e.raltatns L. - 1n aceleaşi locuri. Spor.
Marrubium peregrinum L. - Prin locuri ruderalizate, lîngă drumuri .
Frecv.
M . vulgare L. - La marginea culturilor agricole. Spor.
Melittis melisophyllum L. - Prin pădurile de pc terasa Eriului la : Ph ~
odinioară şi la Ianca (19, 30).
Mentha aquatica L. - în mlaştini, văi, pe malul apelor. Frecv.
M. arvensis L. - La marginea canalelor, în microdepr csiuni umede. Frecv.
M. longifolia. (L.) Hudson - 1n mlaştini, canale, prin locuri inundat<~.
Frecv.
M . pulegiwn L. - Prin terenuri umede $i sărăturoase. Corn.
M. x clumetorum Schultes (M . x longifolia) - Piru Nou.
M. x verticillata L. (M. aqu.atica x arvensi,s) - Văşad spre Curtuiuşcni.
Nepeta cataria L. - Prin locuri rudetalizate: între Şilindru şi Cheşereu;
Roşiori (22).
N. nuda L. subsp. nuda (N. pannonica L.) - La marginea tufărişurilor la:
Tiream şi Sălacea.
OriganU?n. vulgare L. - Prin tufărişuri la: Ganaş, Otomani, Ciocaia, D1osig; Săcueni (30).
Phlomis tuberosa L. - P e coline ierboa'se la: Otomani; Cheşereu (22).
Prundla laciniata (L.) L. - Prin pajiş ti la: Ghenei, Tiream, Căuaş, Pir,
Tarcea; Dindeşti (30).
P. vulgaris L. - Prin păşuni, fînaţuri şi livezi. Frecv.
Salvia nemorosa L. - Prin locuri ierboase şi la marginea drumurilor .
Frecv.
S. pratensis L. - În aceleaşi locuri. Frecv.
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La marginea tufăriş urilor şi pe coline ierboase la:
Ghenei, Diosig, intre Şilind'u şi Cheşcreu; Sălacea (25).
,
Scutellaria galericulata - 1n mlaştini şi prin păşuni mezohigt·ofilc. Frecv.
S. hastifolia L. - Pc terenuri mlăştinoase şi lîngă canale. Frccv. ·
Stachys annua L. - Prin culturi agricole. Frecv.
S. gernwnica L. - Prin locuri însorite la: Pir şi Tircmn.
S. officinalis (L.) Trcvisan (Belonica officinalis L.) - Prin păd uri, tufă
rişuri şi pajişti. Spor.
S. valustris L. - în m laştini şi canale. Frecv.
S. recta L. - Pc coline adde şi prin pajişti însorite la: Ga naş, Căua~. Tiream, Otomani, Cheşereu şi Diosig.
S. sylvatica L. - Pdo pădurea de la Pir.
Teucrium chamaedrys L . - Pe coline aride la: Sălacea, Diosig, Şilindru
spre Cheşere u .
·
T. scorclium L. - Prin locuri mlăştinoase şi pajişti inundabile. Spor.
'l'hymus glabrescens Willd. - Prin păşuni uscate şi coaste ierboase. Frecv.
1'. pannonicus J.\11. (1'. marschallianus Willd.) - Prin păşun i ierboase, însorite. Frecv. - Dintre speciile de Thymus a mai fost semnala tă ş i
T. serpyllum L. de la Ghenei (13) şi Sălacea (25). P1·ezcnţa ei în regiunea cercetată este îndoielnică.
S. ·verticillatc1 L. -

Fam. S o I a n a c e a e
Datura strmnonium L. - Prin locurile îng răşate, la marginea culturilor.
Spor.
Ifyoscyam:us niger L. - P rin locuri virane şi bu ruienişuri. Spor.
Lycium barbarum L. (L. halimifolium Miller) La marginea drumw'ilor la:
Pir, C.herechiu şi Diosig.
Nicandra physaloides (L.) Gaertner - La marginea culturilor la: Dindeşti,
Diosig, Văşad; Cheşereu (22).
Physalis alkekengi. L. - Prin plantaţii de salcîmi: între Ghenei şi Carei.
(22) Adv.
Solanum dukamara L. - În mlaştini şi prin zăvoaie . Frecv.
S. ni grum L. - Prin culturi agricole. Frecv.

Fam. S c ro ph u 1 ar i ac ca e

Digitalis grandiflora Miller - Ianca (30).
Gratiola officinalis L. - Prin locuri mlăştinoase, slab sărătmoaşe. Frccv.
Kick.xia elatine (L.) Dumort. - Prin culturi agricole. Spor.
/{. spuri_a (L.) Dumort. -

Prin pîrloage: între

Santău şi Chereuşa.

Limosella aquatica L. - Prin terenuri inundabile: între Ghenei şi Căuaş
(13); lingă pădurea „Şiter" localizat la Acîş (1).
Linaria vulgaris Miller - Prin pajişti şi la marginea drumurilor. Frecv.
Melampyrum bihariense A. Kcrner - Prin pădurile de la Ganaş şi Roşiori .
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M. cristatum L - Prin stejărete la: Ganaş; Hotoan (21, 22).
Odontites lutea (L.) Clairv. - Specie s·e mnalată între Ghenei şi Căuaş
(13). Nu a fost regăsită în regiunea cercetată.
O. rubra Moench - Prin pajişti umede şi slab sărăturoase. Frecv.
Rhinanthus angustifolius C. O. Gmelin - Prin păşunile umede de la Pir.
R. borbasii (Dorfler) So6 - Pe coaste ierboase la: Pir; Cheşereu (30).
R. minor L. - Prin pajişti de luncă. Frecv.
R. rumelicus Velen. - Prin pajiştile de la Ghenei.
Scrophularia nodosa L. - Prin păduri, tufărişu ri şi livezi. Frecv.
S. scopolii Hoppe ex Pers. - Prin lunci la: Ghenei; Săcueni (16, 43).
S. umbrosa Dumort. - Prin mlaştini, zăvoaie şi de-alungul pîraiclor.
Spor.
Verbascum blattaria L. - Prin locuri ierboase. Frecv.
V. chaixii Vill. subsp . .austriacum (Schott ex Roemer & Schultes) Hayck
- Prin pajişti şi tufărişuri la: Tarcea; Sălacea (25); Dindeşti (30).
V. lychnitis L. - Prin păşuni aride. Frecv.
V. nigrum L. - La marginea 'drumurilor şi tufărişurilor la: Diosig; Dindeşti

(34);

Cheşereu

(30).

V. phlomoides L. - Prin păşuni uscate şi locuri mderale. Frecv.
V. phoeniceum L. - Prin păduri şi fîneţe la: Ganaş, Diosig; Sălacea (25);
Ianca (30).
Veronica anagallis-aquatica L. - în depresiuni umede şi mlaştini. Frecv.
V. anagalloides Guss. - La marginea mlaştinilor la: Tarcea, Diosig; Dindeşti

(11).

V. arvensis L. - Prin semănături şi pirloage. Corn.
V. austriaca L. subsp. bihariensis (Kerner) So6 - Pe coline ierboase la:
Pir, între Tiream şi Carei, Sălacea, Otomani, Tarcea şi Cheşereu.
V. beccabunga L. - La marginea mlaştinilor la: Pir, între fanculcşti şi
Tiream, Văşad.
V. catena.ta Pennel (V. aquatica Bernh.) - în mlaştini la: Dindeşti, Pi ru
Nou (34); Cheşereu (30).
V. chamaedrys L. - Prin păduri, tufărişuri şi pajişti. Frccv.
V. dillenii Crarttz - Pe terenurile nisipoase de la Văşad.
V. hederifolia L. - Prin păduri, păşuhi, locuri r11deralizate. Corn.
V. longifolia L. - La marginea pădurilor şi zăvoaielor la: Ganaş, Hotoan>
Piru Nou, Galoşpetreu; Dindeşti (32).
V. officinalis L . - Prin păduri şi tăieturi. Spor.
V. persica Poiret - Prin păşuni şi la marginea culturilor la: Ganaş ~i
Andrid.
V. polita Fries - Pe terenuri ruderalizate. F.recv.
V . praecox AH. - Semnalată între Ghenei şi Căuaş (13).
V. prostrata L . - Pe coUne ierboase. Spor.
V. scutellata L. - Prin locuri mlăştinoase, slab sărăturoase la: Eriu-Sincrai, Ghenei; Dindeşti (11, 34).
V. serpyllifolia L. - Prin păduri şi fineţe. Spor.
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V. spicata L. subsp. spicata - Prin păşuni şi fîneţe. Frecv. subsp.
orchidea (Crantz) Hayek (V. orchidea Crantz) - In aceleaşi locuri.

· Frecv.

V. triphyllos L. - Prin semănături şi pîrloage. Frecv.
V . verna L. - Semnalată între Ghenei şi Căuaş (13).

Fam. Orobanchaceae
Orobanche arenaria Borkh. -

fost

Specie

semnalată

de la

Sălacea

regăsită.

(25); nu a
·

O. caryopyllacea Sm. - P e coastele ierboase de la Otomani.
O. lutea Daumg. - Pe terasa Eriului de la Otomani.
O. purpurea Jacq. - Pe colinele ierboase de la Pir.
O. ramosa L. - Prin semănăturile de porumb de la Dindeşti (22).
Fam. L e n t i b u I a r i a c e a e
Utricularia vulgaris L. -

In

bălţi şi

alte ape stagnante. Frecv.

Fam. P 1 a n t a g i n a c e a e
Plantago allissima L. - Prin fîneţe la: Diosig; Ianca (24, 30).
P . lanceolata L. - Prin păşuni şi fineţe.
P. major L. - Prin păşuni, sărături şi terenuri ruderalizutc. Corn.
P. maritima L. - Prin sărături la: Ady Endre, Căuaş, Hotoan, Otomani,

Turcea ; Ghenei (41); Galoşpetrcu (21); Adoni (37); Cadea (14).
Prin păşuni şi fîneţe. Frecv.
P . tenuiflora Waldst. & Kit. - Prin locuri umede şi sărăturoase la: Dindeşti; Ghenei (13); Adoni (17).

P. media L. -

Fam. C a p r i f o I i a c e a e
Sambucw~

ebulus L. -

P e coaste rudcralizate

şi

la marginea

pădurilor.

Spor.
S. nigra L. -

Prin păduri, plantaţii. şi tufăriş u ri. Frecv.
Viburnum opulus L. - Prin păduri şi zăvoaie la: Hotoan , Piru Nou,
şad , Diosig.

Vă

Fam. V a I e r i a n a c e a e

Val·e riana officinalis L. - In mlaştini şi prin pajişti umede. Frecv.
Valerianella dentata (L.) Pollich - Prin păşunile de pe coline de la Pir.
V. locusta (L.) Latteradc - Prin pă.'?uni şi la marginea drumurilor. Spor.
1'. rimosa Bastard - P rin păşunile rudcralizate de la Sînmiclăuş.
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Fam. Di p s a ca c ea c

Cephalaria transsylvanica (L.) Roemer & Schultes - Prin locuri icrbnnsc
la: Ghenei, Cadea, Cherechiu, Diosig; Tarcea, Cheşereu (30).
Dipsocus j'ullonum L. (D, sylvester Hudson) - La marginea sernănătudl or
şi canalelor. Frccv.
D. lacinia.tus L. - Pe terenuri virane şi la marginea culturilor. Fr<'cv.
D. pilo.s-us L. (Cephalaria pilosa (L.) Green) - La marginea pădurii de la
Hotoan (22).
Knaulia arvensis (L.) Coulter - Prin păşuni, fineţe şi locuri im·boasc.
Frccv .
Scabiosa columba1'ia L. - Pe terasam@nte de căi ferate între Gan aş !jÎ
Unimăt.

S. ochroleuca L. - Pl'in păşuni mezoxerofilc. Frccv.
Succisa pratensis Mocnch - Prin locuri mlăştinoase la: Gan.a ş (21, 22);
Ghenei (12); Dindeşti (34).
Succisella in:fle.x:a (Kluk) C. Beck - In mlaştin i ln: E riu-Sîncrai spre Craidorolţ; Hotoan (22); Dindeşti (7, 32, 3'1); Piru Nou (19).
Fam. Cam p a n u I a c ea c
Campanula bononiensis L. - Pe terasa Eriului între Şilindru şi Chcşereu .
C. cervicaria L. - Prin păduri şi tufădşw·~ la: Ganaş, Acly Endr<?, Adoni,

Tarcea

şi

Diosig.
L. - Prin stejărete şi la marginea tufărişurilor ln: · G an uş,
Otomani, Diosig, între Văşad şi Curtuiuşcni.
C . patufo L. - Prin păduri şi fineţe la: Gannş, Pir; Dindeşti (30); Săla
cea (25).
C. persicifolia L. - Prin pîlcuri de stejărelc şi tufărişu ri la: Otomani,
Diosig, între Şilindru ş i Cheşereu.
C. rapunculoides L. - Prin păduri şi tăieturi la: Ghenei, Căuaş ş i Chrscrcu.
C. rapunculus L. - Prin tufărişuri şi pe coline la: Tarcea şi Diosig (22).
C . r otundifoUa L. - Prin păşuni şi fineţe la: Hotonn, Sălacca, Şilindru.
C. trachelinum. L. - Prin pădurile de la Pir şi Roşiori.
Jasione montana L . - Prin locuri ierboase la: Sînmiclăuş (14); Diosig (30).
C.

glome1~ata

Fam. Comp os i ta e

(A s t c r a c ea e)

Achillea wiplenifolia Vcnt. - Prin păş uni slab sărăturoase : între Pii:;colt
şi Vă!?ad; Ghenei (37); Dindeşti (34).
A. colJina J. Becker ex Reichenb. - Prin păşuni şi la marginea drumurilor. Frecv.
A. millefolium L. - Prin păşuni, fineţe şi la marginea pădurilor. Frcrv.
A. nobilis L. subsp. neilreichii (A. Kerncr) Velen. - Pc coline ierboase la:
Tiream, Pil', Otomani; între Ghenei şi Căuaş (13).

https://biblioteca-digitala.ro

411

A. panttonica Scheele - Prin pajişti însorite la: Pir; Cheşer.eu (:30) . .
Prin poienile pădurii „Şiter" de la Ganaş (44).
A. setacea Waldst. & Kit. - Prin păşuni la: Tiream, Otomani; Adoni (37);
între Ghenei şi Căuaş (13).
Ambrosia artemisiifolia L . - Prin terenuri ruderalizate - în expm1siune
- între Văşad şi Curtuiuşeni; Hotoan, Adoni, Diosig, între Şilindru
şi Cheşereu (22).
Anthemis arvensis L. - Prin păşuni şi locuri ruderale la: Istrău, EriuSîncrai, P ir; Sălacea (30).
A. cot-ula L. - La mar.ginea culturilor agricole de la Pir.
A. ruthenica Bieb. - Pe terenurile nisipoase de la Văşad.
A. tinctoria L. - Pe colinele aride de la Ianca (22).
Arctium lappct L. - Prin şanţuri, livezi şi la marginea drumurilor. Corn.
A. minus Bernh. - Prin locuri ruderalizate la: Sînmiclăuş; Dindeşti (34);
A. ptarmica L. -

Săfacea (25).
A. tomentosum Miller - Margini de drumuri, lîngă gardul'i, prin şanţuri.
Frecv.
A . x ambiguum (Celak.) Nyman (A . lappa x tomentosum) - Tarcea (30).
.Artemisia absinthiurn L. - La marginea culturilor şi lingă dt·umuri.
Frecv.
A. annua L. - Prin terenuri ruderalizate la : Sînmiclăuş, Cherechiu, între
Şilindru şi Cheşereu; Andrid (34).
A . pontica L. - Prin păşuni slab sărăturoase la: Ganaş, Otomani; Răduleşti spre Ghct1ci 1 Galoşpetreu (22); Hotoan (21, 22),
·
A. .santonicum L. subsp. santonicum (A. maritima L. subsp. monogyna
(Waldst. & Kit.) Gams) - Prin sărăturile teritoriului. Frecv.
A. scoparia Waldst. & Kit. - în jurul surpăturilor de la Tarcea (22).
11. vulgaris L. - La marginea culturilor şi drumurilor. Frecv.
Aster arnellus L. - Pe coline ierboase între Şilindru şi Cheşereu -(22).
A. linosyris (L.) Bcrnh. - Ptin locuri ierboase, slab sărăturoase la: EriuSincrai (22); Galoşpetreu (21, 22).
A. secUfoZius L. !';Ubsp. sedifoUus (A. punctatus Waldst. & Kit.) - Pria să
rături la: Cherechiu; între Ghenei ş i Căuaş (13); Ganaş, Hotoan, Galo.5 petrcu (21, 22).
A. tr·i polimn L. subsp. pannonicus (Jacq.) So6 - Prin sărăt,urile teritoriului. Şpor.
Rellis perennis L. - Prin păşuni şi fineţe. Spor.
Ridens C?rnua L. - Prin şanţuri şi terenuri mlăştino11se . Spor.
B. trivartita L. - Prin mlaştini şi terenuri inundate. Frecv.
Cardtms acanthoides L. - P rin păşuni şi la marginea culturilor. Frecv.
C. crispus L. - Prin zăvoaie şi depresiuni umede. Frecv.
C. mttans L. - Pe coline şi prin păşuni aride. Frecv.
Cm·lina pulgaris L. subsp. intermedţa (Schur) Hayek - Pe coaste ierboase
la: Ady Endre, Turcea; Sălacea; Cadea (22); Săcueni (22, 30) ..
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Centaurea apiculata Ledeb, subsp. spinulosa (Rochel ex Sprengel) DoshH
(C. spinulosa Rochel) - Pe coaste ierboase la: Tiream, Sălacea; Dindeşti

(9, 34); Tarcea (30).

.

C. biebersteinii DC. subsp. biebersteinii (C. micranthos S. G. Gmelii1) Prin locuri ierboase şi pe terase de căi ferate la: Ganaş, Ghenei, Ta:rcea şi Cheşereu.
•
C. cyanus L. - Prin culturi de cereale. Corn.
C. indurata J anka - Prin tufărişurile de la Săcueni.
C. jacea L. - Prin pajişti mezofile. Spor.
C. o::t11lepis (Wimmer & Crab.) Hayek - La marginea tufărişurilor la: Ganaş şi Tiream.
C. va.nnonica (Heuffel) Simk. - Prin păşuni, sărături şi locuri ierboase.
Frccv.
C. rhenana Boreau - Pe terasamente de căi ferate între Ganas si Unimăt.
C. rocheliana (Heuffel) Dostal (C. banatica (Rocbel) Hayek) - ·Prin pajiş
tile de la Dindeşti .
C. scabiosa L. - Pe coaste ierboase şi la marginea pădurilor. Spor.
C. triumfetti All. subsp. stricta (Waldt. & K it.) Dosral - Pe colinele ierboase între Şilindru şi Cheşereu (22).
ChamorniUa recutita (L.) Rauschert (Mcttricharia chanwmilla L. pp.) Prin păşuni şi sărături. Frecv.
C. suaveolens (Pursh) Rydb. (Matricharia matricharioides (Less.) Porter
p. p.) - La margin,ea drumurilor şi culturilor. Frccv.
Chondrilla juncea L. - Prin păşuni aride la: Dindcşti, Pir, Tarcca„ Dio-

sig; între Ghenei şi Căuaş (13).
Cichorium intybus L. - La marginea drumurilor, prin locuri ierboase.
Frecv.

Cirsium arvense (L.) Scop. - Prin terenuri ruderali.zate. Frecv.
C. brachycephalum Juratzka - În mlaştinl .sărăturoase. Sporadică în
toată

regiunea (8, 22).
În mlaştini şi prin fineţe umede. Frecv.
C. eriophoruni (L.) Scop. var. degenii Petrak - Prin păşuni aride şi tufă
rişuri la: Dindeşti şi Sălacea.
C. furiens Griseb. & Schenk - Prin terenuri ierboase la : Dindeşti; Tarcca (30); Săcueni (43).
C. palustre (L.) Scop. - În mlaştinile de la Săcueni (30).
C. rivulare (Jacq.) All. - Prin locuri mlăştinoase. Frecv.
C. vulgare (Savi) Ten. (C. lanceolatum (L.) Scop.) - Prin pajişti, şanţmi şi
păduri. Frecv.
Conyza canadensis (L.) Cronq. (Erigeron canaclensis L .) - Prin păşuni ruderalizate şi la marginea culturilor.
Crepis biennis L. - Prin fineţe la: Sălacea; Ianca (24, 30).
C. capillaris (L.) Wallr. - Pe terenuri aride şi nisipoase la: Căuaş, Hotoan şi Văşad.
C. foeticla L. subsp. rhoedijoUa (Bieb). Celak. - La marginea culturilor.
C. canum (L.) AU. -

Spor.
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C. setosa Haller fil. - Prin pîrloage ş i păşuni ruderalizate. Frecv.
tectormn L. - La marginea cultur ilor şi şanţurilor. Frecv.
Doroni cmn hungaricum Re ichenb. fil. Prin păduri la : Ganaş, Pir;
Adoni (19); Sălacea (24); Săcuieoi (16, 30, 37, 43); odinioară şi la
Ianca (24).
Echinops shaerocephalus L. - Pe terasele Eriului şi prin tul'ăr i ~ ul'i la:
Hotoan, Diosig ş i no~iori (22).
Erigeron annuus (L.) Pers. (St enactis amiua Nccs) subsp. annuus - Prin
semănături, vii şi livezi. Frecv. striguZosus (Muhl. ex Willd.) Wa-genitz (Stenaciis ramosa (Walter) Dom) - Otomani.
Eupatorimn cann abinwn L. - Prin locuri m lăştinoase şi zăvoaie. Frecv.
Filaginella uUginosa (L.) Opiz (GnaphaZium 'ulig'inosum L.) - Prin locuri
mlăştinoase şi temporar inundate. Spor.
Filago vuZgaris Lam. (F. germanica (L1) L.) - Prin. păşuni r uderalizate la:
lstrău, Văşad şi Tarcea (22).
GalinsogcL parvifZora Cav. - P rin semăn ăturile de lu Hotoan şi Cherech iu.
Gnaphalium Zuteo-album L. - Pe terenurile tm1cde de la Dindeşti (32).
HeZianthtLs deccipelalus L . - P e malul Jacului „Vă rgat" de la Săcue11 i (20).
lf. tuberosus L. - La marginea cullw·ilor la: Tircam; Dindeşti (34).
lfierncium bauhinii Bess<.'r (IT. praecrlt1mi Vill .) - Prin păşuni şi la marginea pădurilor. Spor.
II. caespitosmn Dumort. (H. vratense Tausch.) - Prin păşuni mezohigrofile. Spor.
Jl. cymosum L. - La marginea pădurii nŞitcr'' ele la Ganaş.
I-I. hoppeanum Schultcs - Pe terasele ierboase ale Eriului la Otomani şi
la Diosig (22).
H. 11wculatum Srn. - Prin pădurea de la Ganalj.
fi. rnurorum L. - Prin şanţu ril e de la Pir.
I-I. pilosella L. - Prin păşuni şi fineţe. F rccv.
ll. racernosuni Waldst. & Kit. - La m arginea tufărişurilor de la Diosig.
IT. sabaudum L. - La liziera pădurii de la Adoni.
ll. umbellatum L. - Prin pădu ri şi tufărişuri la: Ganuş, Ady Endrc, Hotoan, Sălacca şi Ch cşereu.
11. x brachiattLm Bertol„ (ll. bauhinii x pilosella) - Hotoan, Adoni.
JI. x falla.:r: \Villd . (H. cyniosum x echioides) - .Săcueni (14, 43).
fi. x spttrium Chalx ex Frodich (H. x luschii Zahn) (H. cymosum x IJilosella) Săcueni (38).
! nula britannica L. - P.rin păşun i , livezi şi la marginea drumurilor
Frecv.
I. germanica L. - P e colinele ierboase de la Tiream şi Ch eşercu (22).
l. helenium L. - La marginea tLtfă rişudlor de la Hotoan şi Pir (22).
I. hirt.a L. - Pe coastele ierboase între Şilin<lru şi Cheşereu (22).
I. saHcina L. - Prin tufă r i ş mi şi pc coaste ierboase la: Ganaş, Căua~,
Tircam, Pir, Otomani, Văşacl spre Curtu iuşeni.
C.
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Lactuca quercina L. subsp. sagittata (Waldst. & Kit.) Celak. (L. chaixii

auct.) - Prin păduri la; Ganaş, Hotoan, Adoni; odinioară şi la fanca
(30).
L saligna L, - La marginea semănăturilor si drumurilor. Frecv.
L . seniola L. - Prin locuri ruderalizate. Fre~v.
Lapsana communis L. - Prin păduri şi livezi. Spor.
Leon:to~on autumnalis L. - Prin fineţe, păşw1i şi sărături. Frccv.
L . hispzdus L. - Prin păşuni şi fineţe. Frccv.
L. tamxacoides Mcrat subsp. taraxacoides (L . nudicaulis uuct.) - Prin pajişti şi la marginea canalelor la: Eriu- Sîncrai şi Căuaş (22).
L eucanthemella serotina (L.) Tzvelev (Chrysanthemum se1'0tinmn L.) Prin pajişti inundabile la: Căuaş; Dindeşti (32).
Leucanthemum vulgare Larn. (Chrysanthemum, leucanthemwn L.) - Pril1
şanţuri, fîneţe ~i la ma.r ginea drumurilor, Frecv.
Logfia arvensis (L.) J. Holub (Filago arvenis L.) - Prin păşuni ruderali-

zatc şi semănăturL Spor.

.

L. minima (Sm.) Dumort. (Filago minima (Sm.) Pers.) -

Pe terasele Ermlui la Cheşereu şi Diosig ş i pe terenurile nisipoase de la Văşad (22).
Matricharia perforata Merat (M. inodora L. non-1. illcgit.) - Prin pîrloage
şi la marginea se mănăturilor. Frecv.
J\1ycelis muralis (L.) Dumort. - Prin pădurea de la Adoni.
Omalotheca sylvatica (L. Schultz Bip. & F. W. Schultz (Gnaphalimn sylvaticum L.) - Pe colinele Eriului lîngă pădurea de la Adoni (22).
Onopordon acanthium, L. - La margi~nea drumurilor şi prin terenuri vi-

rane Frecv.
Picris hieracioides L. -

Prin t erenuri ierboase. Frecv.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. - La marginea mlaştinilor: între Văşad
şi Curtuiuşeni; între Ghenei şi Căuaş (13); Tarcea (30).
P. vulgaris Gaertner - Prin lunci umede şi sărătmi. Frecv.
Rudbeckia laciniata L. - Prin zăvoaiele de la Tiream. Adv.
Scorzonera cana (C. A. l\Ieyer) O. Hoff m. (Pod.ospennum ccmum C. A.
Meyer) - Prin păşuni sărăturoase. Fi·ecv.
S. laciniata L. (Podospermum laciniatum (L.) DC.) - Prin să răturile de la
Ghenei (1 3).
Senecio aquaticus Hill. subsp. barbareifolius (Wimmer & Grab.) Walters
- Pc malul apelor şi prin fineţe. Frecv.
S. cloria Nath. subsp. daria - Pe tcrasarnente ele căi ferate de la Săcueni.
S. erucifolius L. - Prin terenuri ierboase şi marginea tufări şurilor la:
Ganaş, Suduz:ău, Sălacca, Cheşereu; Dindeşti (7, :H).
S. jacobaea L. - Prin fineţe şi pe coaste ierboase la: G ana~, Tarcea, Cherechiu, Diosig; Cheşcreu, Săcueni (30).
S. paludosus L. - în mlaştini la Irina, Pir, Văşad ; Di.neieşti (7, 9, 32);
Săcueni (30).
S. viscosus L. - Pe terasamente de căi ferate : între Săcăş eni f? Î Ganaş,
Tiream, Hotoan, Cadea, Diosig (22). Adv.
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S. vulgaris L. - La marginea drumurilor şi culturilor, lîngă garduri.
Frecv.
Serratula tinctoria L. - Prin păşuni, fineţe şi păduri la: Sînmiclăuş,
Vezendiu, Galoşpe treu, Adoni; Ganaş, Hotoan (21); Dindeşti (34).
Soliclago canaclensis L. - Sălbătkită între Carei şi Ghenei.
S. gigantea Aiton - Prin pădure.a „Şiter" de la Ganaş.
S . virgaurea L. - Pc coaste însorite : între Şilindru şi Cheşcreu şi la
Diosig.
Sonchus arvensis L. subsp. arvensis - La marginea drumutilor, canalelor şi culturilor. Frecv. - subsp. uliginosus (Bieb.) Nyman - Hotoan.
S. asper (L.) Hill. - La marginea şanţurilor. Frecv.
S. oleraceus L. - Pdn semănături, vii şi terenuri inundatei Frec'V.
S. pafostris L. - În mlaştini la: Dindcşti (8, 34); Otomani (34).
'l'anacetmn parthenium (L.) SchuJ.tz-Bip. (Chrysanthemmn pm·theniwn (L.)
Bernh.) - Sălbătic ită la Otomani.
'l'. vulgare L. (Chrysanthemum vulgnre (L.) Bernh.) - La marginea canalelor, tufărişurilor şi pădurilor. Frecv.
Tara.racum bessarabic·uni (Hornem) Hand.- Mazz. Prin să1'ătur i la:
Căuaş; .Dindeşti (8, ~J); Andrid, Pir (34).
T. eryihrospernittm Andrz. ex; Besser ('l'. laeviga.tum auct., non (\Villd.)
DC.) - P e colinele aride de la Pir.
'l'. ofJicinale Weber - Prin păşuQi, fîn ete, locuri ruderale. Corn..
T. palustre (Lyons) Symons - Prii1 locuri mlăştinoase la: Eriu-Sîncrai,
Ghenei, Piru Nou, Văşad , Galoşpetreu; Turcea (37).
'l'ragopogon dubius Scop. subsp. dubius -- Pe co~iste ierboase la : Pir,
Galoşpetreu, Otomani , Cheşereu;
subsp. rna.jor (Jacq,) Wollm.
- Tiremn, Tarcea .
T. z:m:itensis L. sabsp. orienta'lis (L.) Cclak. ('J'. orientalis L.) - Prin pă.i.
şuni şi livezi. Spor.
'l'ttssilago farfara L. - Prin locuti umede, la marginea- canalelor. Spor.
Xanthimn riparium Itzigsohn & Hertsch em. Lasch (X. italicum lVIoretii)
- Pr.i n terenuri umede, rudcralizate. Spor.
X. spinosum L. - Prin locuri · îngrăşate, la marginea culturilor şi drumurilor. Frecv.
X. strurnarium L. - Prin semănături, grădini şi locuri ruderale. Frocv.
Xeranthemum nnnuwn L. - Pe coastele ierboase de la Diosig (22).
1

__J

MONOCOTYLEDONEAE

Fam. Ali s ma .tace a e

Al.isnw graminewn Lej. - Pc terenurile mlăştinoase intre Ghenei
Căuaş (13) şi la Tarcea (30).
A. lanceolatmn With. - In mlaştini. Spor.
A. pZantago-aqu a.tica L. - 1n mlaştini şi canale. Frccv.
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Sagittaria sagittifolia L. -

Prh'l. ape stagnante

Căuaş, Galoşpetreu; Sălacea

(30) ;

Cheşercu

şi lin curgălo::ire la: Irina,
(27, 30).

Fam. B u t om ac ca e
Butomus u.mbellatus L . -

In

bălţi şi mlaştini.

Frecv.

Fam. H y dr o c 11 ai· i ta ce a e
Prin apele bălţilor şi canalelor. Spor.
Inainte de asanare a fost mult
răspîndită . Există şi astăzi la: Tiream, Galoşpetreu; Otomani (19, 36).
A mai fost semnalată la: Andrid (Hl); Tarcea (30); Cbeşereu (19, 26,
27, 29, 30) ; Cadea (43); Diosig (42, 43).

Hydrocharis morsus-ranae L. -

în apele

Stratiotes aloides L. -

bălţilor.

Fam. Juncaginaceae
Prin locuri mlăştinoase. In staţiunile de la
Tiream (18), Piru Nou ş i Văşad se găseşte această specie şi nu T. maritimu.m L ., cum a fost semnalată anterior (22).

Triglochin palustris L . -

Fam. P o ta m o get o n ace a e
Potamogeton crispus L. -

Prin

bălţi şi

ape lin

curgătoare.

Frecv.

P. gramineus L. - Prin bălţile mlăştinoase de la Văşad şi Tarcea (22).
P. lu.cens L. - Prin canale şi ape stagnante. Frecv.
P . natans L . - Form ează fitocenoze în apele stagnante. Frecv.

Prin ape stagnante şi lin curgăHotoan, Cheşereu, Diosig; Săcueni (38).
pectinatus L. - Prin apele canalelor şi bălţilor. Spor.
perfoliatus L. - La Cheşereu (30), înainte de asanare.
pusillus L. - P e suprafaţa apelor de la Sălacea. A mai fost semnalată
din regiune şi înainte de asanare, dintr-o staţiune neprecizată (3,. 43).
trichoides Cham. & Schlecht. - Prin apele canalelor de la Ghirolt.

P. nodosus Poiret (P. flu.itans auct.) -

toare la :

P.
P.
P.
P.

Căuaş,

Fam. T y p h a c ea e
Typha augustifolia L. - Prin bălţi şi mlaştini. Frecv.
T. latifolia L. - Formează fitocenoze întinse. Com.
T. laxmannii Lepechin - .Prin apele canalelor ce trec prin sărături la :

Eriu-Sîncrai,

Cău aş,

Hotoan

şi

Adoni (22).

Fam. S p arg an i a ce a e
Sparganium erectum L. subsp. n eglectum (Beeby) Schinz & Thell. -

apele

bălţilor şi mlaştinilo r.

Spor. .
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Fam. L i l i a c e a e
şi văi. la: Pir ; Ghenei (41); Portiţa (12);
(30); Andrid (19).
A. scordoprasum L. - Prin locuri ruderalizate. Spor.
A. sphaerocephal'llm L. - Pe colinele ierboase de la Diosig (22).
A. ursinum. L. subsp. ucrainicum Kleopow & Oxner - Prin pădurea de
pe terasa Eriului de la Pir (22).
Asparagus officinalis L. - Prln păşuni aride şi la marginea drumurilor
la: Căuaş, Til'eam, Andrid, Otomani; Dindeşti (10, 34).
Colchicum autumnale L. - Prin pajişti mezohigrofile şi mezofile. Spor.
Convallaria majalis L. - Prin păduri la: Ganaş, Pir; împrejurimile Să
lacei (25).
Gagea arvensis (Pers.) Dumort. - Prin păşuni şi la marginea drumurilor la: Pir, Tarcea şi Cadea.
G. luteet (L) Ker-Gawler - Prin păduri la: Hotoon; Săcueni (14).
G. minima (L.) Kcr-Gawlcr - La marginea pădurilor la: Hotoan, Adoni

Allium angulosum L. -

Prin lunci

Dindeşti, Galoşpetreu , Sălacea

şi Săcueni.

G. pratensis (Pers.) D umort. -

Prin

păduri şi

locuri ierboase. Spor.

llemerocallis lilioasphodelphus L. - Cultivată şi sălbăticită la Diosig.
MILscari botryoides (L.} Miller - Prin pădurea de la S ăcueni (14).
M. comosum (L.) Miller - Prin păşunLle de la Săl acea şi Otomani.
M. neglectum Guss. ex Ten. (M . racemosum (L.) Lam. & DC.) - Prin
pădurea

de la Acloni (22).

Prin terenuri ierboase şi la
marginea tufărişurilor la: Sînmiclăuş , Andrid, Tarcca; Galoşpctreu,
Cherechi u (22).
O. ortophyllum Ten. (O. gussonei Ten.) - Prin păşuni şi sărături. Spor.
O. refractum Kit. ex. Schlecht. - De la Săcueni a fost descrisă de V. Janka O. millegranum (14), care ulterior nu a mai fost regăsită. Mai nou
acest taxon a fost sinonimizat (în: „Flora Europaea, vol. V, 1980") cu
O. refractum.
O. mnbellatum L. - P rin locuri ierboase la: Ghenei, Tiream, Andrid, Piru
Nou; Sălacea (25); Săcueni (15, 43).
Polygonatum Zatifolium (Jacq.) Desf. - Prin pîlcuri de păd uri. Spor.
P. multiflorum (L.) AlL - Prin pădurea de la Pir; odinioară şi la Ianca
(30). .
P. odoratum (Miller) Druce (P. ofjicinale All.) - Prin păduri şi tufărişuri
la: Pir, Săcueni; odinioară şi la Ianca (30).
Scilla bifolia L. - Prin parcuri şi tufărişuri la : Otomani; Ianca (30).
Veratrum album L. - lu a lbia unui pîrîu de la Văşad (22).
Omithogalum boucheanum Aschcrson -

27 - Studll

şi comunlcărl.

vrr- vm.
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Fam. Am a r y 11 i d ac ea e

Galanthus nivalis L. - La Cadea (30).
Narcissus poeticus L. - Cultivată şi

sălbăticită între Şilindru şi Che~e

rcu.
N. stellaris Haworth -

Prin

pădur0a „Şiter"

de la

Ganaş.

Fam. Ir id ace a e

Crocus reticula.tus Steven (C. v nriegc1tus Iloppe & H ornsch.) -

Prin pă
(30, 43).
Gla<liolus imbricatus L. - Prin poienile pădurii „Şiter'' de la Gnnaş.
A mai fost semnalată din acest loc, dar staţiunea era localizată la
durile de la

Acîş

Săcueni

(1).

Iris v semlocorus L. - Prin locuri mlă~tinoase ş i canale. Frecv.
I. sibirica L . - Prin poienile din pădurea „Şlter" de Ja Ganaş
Acîş, cum a fost semnala tă anterior (1).

şi

nu la

Farn. Jun c ace a e
Juncu.-; articulatus L. - In mlaşti11i !'ii pe malul apelor . Frccv.
J . atratus Krocker - Prin Junci, văi şi ml aşti ni. Frecv.
J. bufonius L. - P e terenuri inundate şi pe malul apelor. Spor.
J . compressus Jacq . - Prin şanţu ri, ter enur i r uderale i;;i pe malul a pelor.

Frccv.
J. conglomeratus L. - P r in pajiştile de luncă de la Ganaş şi S ălacea.
J. effusu.s L. - Prin depresiuni umede, lunci şi şanţmi. Com.
J. gerardi Loiscl. Prin sărături la Eriu-Sincrai, între l anculeşii ş i

Tircam, Tarcea; Ghenei (6); H otoan (30) ; Galoşpetrcu (21).
J. inflexus L. - Prin depresiuni umede !?i ŞaT\ţuri. Spor.
J. tenuis Willd. - Prin păşu nile bă tă torite de la Ganaş ş i Răduleşti.
Duzula campestris (L.) DC. - Prin păşuni :ji fînete. Frccv.
L. multiflora (Rctz.) Lej. - Prin pajiştile de la Ganaş ş i P ir.
Fam. C y p c r a c e a e
BlysmtLs compressus (L.) Panzer ex. Link - Prin locurile mlăşt inoase
de la Săcuen i (16, 43).
Cnre.-i: ctcuta L. (C. gracilis Curtis) - In ml aştini la: Piru Nou, Pir; între
Ghenei şi Căuaş (13); D indeşti (32); Cheşereu (30).
C. acutifonnis L. - Formează fitocenoze de mlaştină în toată regiunea.
C. oppropinquata Schumacher - Pe plaurul de la Săc ueni (20) ; ocl i-

n i oară

şi

la

C heşereu

(30).

C. caryophyllea Latour. - Prin păşunile de la Sînmiclăuş şi Ch cşereu .
C. distcms L . - Prin locuri mlăştinoase, slab sărăturoase. Frecv.
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c.

Pdn lunci umede la: Piru Nou, Văşad, Cheşcreu;
• •
•
..
C. clivisa Hudson - Prin locuri umede, slab saratw·oase : mtre Ş1Jmdru
şi Chcşereu; la Acloni (38).
. . .
C. divulsa Stockes - La marginC't\ tufărişurilor de la Adoni şt D1os1g.
C. elata AU. - ln mluşti.:ni: între Pişcolt şi Văşad, Şilindru spre Cheşereu ; Săcueni (20).
C. flacca Schreber (C. glmlca Scop.) - Prin luncile umede de la Cheşereu.
C. hirta~- - "Pr\.n -pa)\~\.1, şm1\uri ş\ pc 111alul apelor. Precv.
C. hordeist.ychos Vill. - Prin locuri h1lăştino<1se: între Ianculesli şi Tir~am, Vezcndiu, Pir, Văşad; Dindeşti (32, 34).
'
C. laswcarpa Ehrh. - Pe plaurul lacului ,,Vărgat" de Ja Săcueni (20).
C. melanosta.cliya Bieb. ex Willd. - în mlaşti11i la: Pir, Tarcea; Ghenei
(6, 13); Cheşcreu (30).
C. mttricata L. subsp. lamprocarpa Cdak. (C. pairaei F. W. Schultz) Prin tufărişurile de la Pir şi Adoni.
C. nigra (L.) Reichard. - înainte de asanare la Dindcşti nm.
.
disticha Hudson Dind eşt i (32).

C. ot.ruba.e Podp. -

\">\•\n

Cheşereu; Dindcşti

\('l( • \11...

(32).

l n\\ [ 1...,. l\nuu f'\"' h n

Cl itH OfJ.

.

„

„.,,
.

11

J':T•·'* · 'V'"9.1?-H" ~

„

.

PilJlytl oe lunca, uPDI1

C. ovalis Goocl. (C. leporina auct. non L.) - Pnn
C. pa.llescens L. - Prin. pădurea de la Ganaş.
C. panicea L. - P1:in pajişti umede. Spor.
C. vaniculata L . - 1n mla.Ştini la: Diosig ; Cheşcreu (30); Săcueni (20). L n
Piru Nou se găseşte tot C. zxmiculatu şi nu C. appropinquata OfiO. cum

a fost semnalată (19, 22).
C. praecox Schreber - Prin păşuni şi la marginea drumurilor. Frecv.
C. pseudocyperus L. - în mlaştini: între Ian culeşti şi Tiream, Andrid,

Diosig; Otomani (36); Chc~ereu (30); Săcueni (20).
C. remata L. - Prin stejărete şi aninişuri la: Ganaş; Săcuenl (20).
C. 1-iparia Curtis - în mlaştini. Frccv.
C. rostrata Stockes - Pe plaurul lacului „Vărgat" de la Săcueni (20).
O. spicata Hudson - Prin păduri şi tufărişuri la: Ganaş, Ghenei, :Pir

şi

Vă.şad .

C . .~tenophylla L. - Prin păşuni la: Văşad, Şilindru spre Cheşercu; Hotoan (21).
C . .~ylvatica Hudson - Prin tyădUL:ile de la Ganaş, Pir şi Adon..i.
C. tomentosa L. - Prin pădurea de la Ganaş.
C. vesicaria L. - 1n mlaştini. Spor.
C. vulpina L. - In mlaştini, prin pajişti de luncă şi şanţuri. Frccv.
Cyperus flavescens L. (Pycreus flavescens (L.) Reichenb.) - La marginea
mlaştinilor şi prin. depresiuni umede. Spor.
C. fu.scu.s L. - Prin locuri mlăştinoase la : Ady Endre, Irina, Otomani,
între Ianculeşti şi Tiream, Dindeşti.
Eleocharis acicu1aris (L.) Roemer & Schultes - Prin depresiuni umede.
Spor.
E. carniolica Koch - Prin locuri mlăştinoase la: Tiream şi Dindeşti .
27•
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E. ovata (Roth) Roemer & Schultcs - La marginea pădurii „Şiter" de la
Ganaş. A mai fost semnalată de a ici, dar staţiunea a fost localizată
la Acîş (1).
E. palustris (L.) Rocmer & Schultes - Prin depresiuni umede şi în mlaş
tini. Frecv.
R. uniglumis (Link) Schultes - in mlaştinile de la P iru Nou.
Eriophorum anguslifolimn Honckeny - în mlaştini la: Diosig; Piru Nou
(22).
Scirpus holoschoenus L. (Holoschoenus vulgmis Link) - P e terenurile
nisipoase, umede de la Văşad.
S. lacustris L. subsp. lacustris (Scho enoplectus lacustris (L.) Palla) - în
mlaştini. Frccv. subsp. tabernaemontani (C. C. Gmclin) Symc (S.
tabernaeniontani (C. C. Gmelin) Palia - Prin locuri mlăştinoase, slab
sărăturoase. Spor.
S. maritimus L. (Bolboschoenus maritimus (L.) Palla) - Prin şanţuri şi
la marginea mlaştinilor, în locuri sără turoase. Spor.
S. syl.vaticus L. - în mlaştini la: Piru Nou; Săcueni (20); Diosig (30).

Fam. Gram i ne a e

(P o a ce a e)

Agrostis canina L. - Lu marginea şanţurilor ~i prin fin0ţc. Spor.
A. stolonifera L. - Prin fineţe şi locuri mlăştinoase. Com.
Alopecurus aequalis Sobol. - La marginea mlaştinilor ş i canalelor. Frccv.
A. geniculatus L. - Prin fineţe şi terenuri slab sărăturoase. Spor.
A. pratensi.s L. - Prin fineţe umede , depresiuni ş i văi. Corn.
Anthoxanthum odoratum L. - Prin păşuni şi fineţe. Frccv.
Apera spica-venli (L.) B cfluv. - La marginea drumurilor şi prin păşuni
la Tircam, Piru Nou, Văşad şi Tarcea.
Arrhenatherum elcttius (L.) Beauv. ex J . & C. Presl - Prin păşuni şi
fineţe. Spor.
Aveana fatua L. - Prin locurile rucleralizate de la Adoni; Săcu eni {14).
Avenula pu.bescen s (Hudson) Dumort. (Helictotriclwn pubescens (Hudson)
Pllger) - Pc terasele Eriului: între Şillndru şi Cheşereu; Otomanj
(22).
Beckmannia eruciformis {L.) Host - Pc terenuri umede şi sărăiuroosc
la : Galoşpctreu, Otomani, Tarcca, Cheşcrcu; Cadea (14).
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. - P.rin păduri. Spor.
Briza media L. - Prin fîneţe. Ftlecv.
Bromus arvensis L. - La marginea culturilor şi şanţurilor. Frecv.
B. corn.mutatus Schrader - Prin fineţe şi păşuni. Frecv.
B. hordeacetLS L. (B. mollis L.) - Prin păşuni aride. Frccv.
B. inermis Leysser - Frecvent, în special pe digurile Eriului.
B. japonicus Thunb. - La Cheşereu (30).
·
B. steriUs L. - Prin păduri şi plantaţii de salcîmi la: Ghenei, Pir, Andrid,
Cherechiu, Cheşcreu, Săcueni; Sălacea (25); Ianca (30).

https://biblioteca-digitala.ro

421

43

B. tectorum, L. - La marg.inea culturiloi· şi drumurilor. Spor.
Calcmiagrostis canescens (Weber) Roth - In mlaştini la: Ganaş, Piru Nou;
între Ghenei şi Căuaş (13); Săcueni (20).
C. eŢ)i.geios (L.) Roth - Prin tăieturi şi la margi.nca mlaştinilor. Frccv.
C. stricta (Timm) Koeler (C. neglecta {Ehrh.) Gaertner) - Pe plaurul lacului „Vărgat" de la Săcueni (20).
Catabrosa aquatica (L.) Deau v. - în mlaştini la: Piru Nou, Pir, :intre
Ianculeşti şi

Tir.ean1 .

Chrysopogon gryllus (L.) Trin. - P c versanţi cu exp·oz iţie sudică la: P ir,
Tarcea, între ŞHindru şi Cheşercu.
Crypsis alopecuroides {Piller & Mitterp. ) Schradcr (Heleochloa a1opecuroicles (Pilier & Mitterp.) Host) - Prin locuri umede, slab sărătu
roase. Frccv.
C. schoenoicles (L.) Lam. (Heleochloa schoenoides (L.) Host) - P rin sărături umede la: Ady Endre, Căuaş, Hotoan, Dinclcşti, Piru Nou.
Cynodon dactylon (l.) Pers. - Prin locuri aride, coaste )nsorite. Frccv.
Cynosurus cristatus L. - Prin fineţel e de la Ganaş, Pir ş i Sălacea (22).
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata - Prin păşuni, fîneţc şi păduri.
F recv. - subsp. aschersoniana (Graebner) Thell. (D . aschersoniana
H orvatovszky) - Prin păd uri. Frecv.
Dasypyrwrn villosum (L.) Candargy (Ilaynaldici villosa Schur) - Prin
locu rile r uderalizatc ele la: Căuaş; Tiream şi Hotoan (22). Adv.
Deschampsia caespitosa (L.) Eeauv. - In mlaştini ş i prin pajişti inundabile. Frecv.
DichantÎtium ischaemum (L.) R ob erty (Botrichloa ischaemum (L.) K eng)
- Prin tercnm·i aride. Fre cv.
Digitaria ischaemum (Scbreber) Muhl. - P rin semănături şi locuri rudcralizate la : Dind eşti; Eriu-Sîncra i, Ch erechiu, Chcşereu (22).
D. sanguinalis (L.) S cop. - Prin culturi agricole. Frecv.
Echinochloa crus-ga.lli (L.) Bealiv. - La marginea mlaştinilor şi prin locurile rudcralizatc. Frecv.
EZymus ca.nintis (L.) L. (Agropyron caninmn (L.) Bcauv.) - Prin pădw·lle
şi zăvoaiele ele la Hotoan, Pir ş i D ios ig.
E. h'ispiclus ~Opiz) Mclderis subsp. hispiclus (Agropyr01i intermedittm
(Host) Beauv.) - Pl'in păşun i şi fineţe. Spor. - subsp. barbulat.u.~
(Schur) Melderis (A. trichophorum (Link) K. Richter) - Pe coaste
însorite Ja: Galoşpetrcu, Cheşcrcu; Pi..- (22, 34); Tarcea (22).
E. repens (L.) Goud. (Agropyron repens (L.) Bcauv.) - Prin culturi
Com.

Ercigrosiis minor H ost (E. poaeoicles I3eauv, ) -

Prin păşun i şi scmănă

t tu·i. Spor.

E. pilosa (L.) Beauv. - Prin cultm·i, lingă drumuri ş i pe terase de căi
fer ate. Frecv.
Festuca arundinacl!a Schreber - Prin fineţe umede la: Andrid, Văşad,
Tarcea.
F. gigantea (L.) VW. - Prin pădurile de la Ganaş ~i Hotoa n.

https://biblioteca-digitala.ro

44

422

F. pratensis Hudson - Prin fineţe şi păşunL F1·.ecv.
F . . pseudovina Hackel ex Wi.seb. - Prin păştmi şi sărături. Corn.
F. rupicola Heuffel (F. sulcata (Hackel) Nymau) - Prin păşuni şi fineţe.
·Frecv.
F. valesiaca Schleicher ex Gaudin - Prin păduri şi fîneţc la : Ganaş, Pir,
Otomani, Diosig, între Şilindru şi Cheşereu.
Glyceria fluitans (L.) R. Br. - în mlaşt}ni. Spor.
G. maxima (Hartman) Holmberg - In locuri mlăştinoase. Com.
G. plicata (Fries) Fries - În mlaştini. Spor.
llolchus la.natus L . - Prin fîneţe umede şi în mlaştini la: Văşad, Galoşpetreu, între Şilindru şi Cheşereu.
Hordeum hystrix Roth - Prin sărăturile clin albia Eriului. Frccv.
H . murinum L. - La marginea drumurilor şi culturilor. Frecv.
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes - Prin pajişti aride. Frecv.
Leersia oryzoides (L.) Swartz - în mlaştini : între Ianculeşti şi Tiream;
Săcueni

(38).

Lolimn multiflorum Lam. - Cultivată şi săll)ăticită în toată regiunea.
L. perenne L. - Prin păşuni, locuri virane şi la marginea drumurilor.
Corn.
Melica altissima L. - La Sălacea şi la Otomani, (14) .
M . nutans L. - Prin pădurea de la Pir.
NI.. picta C. Koch - Prin pădurea „Şitcr" de la Ganaş.
M. tra.nssilvanica .Scbu r (M. ciliata L. subsp. transsilvanica (Schur) Husnot) - Pe dealul „Cetăţii" de la Otomani; semnalată de aici ca
M. dliata (22).
.
M . uniflora Retz. - Prin pădurea de pe terasa Eriului de la Pir.
Milium effusum L. - Prin pădurea de la Pir.
Molinia caerulea (L.) Moench - Prin poienile pădurilor şi în mlaştini.
Spor.
Pan'icum capillare L. - Specie adventivă ,la: Ganaş, Tiream, D:indeşti, între Văşad şi Curtuiuşeni.
P. miliacem L. - Sălbăticit la. Istrău.
Pha.Laris arundinacea L. (Typhoides arundinacea (L.) Mocnch) - în mlaş
tini. Frecv.
._Phleum phleoides (L.) K arsten - Prin pajişt_ile de pe terasele Eriului la :
Otomani, Cheşereu; între Ghenei şi Căuaş (13).
P. pra.t~nse L. - Prin păşuni şi fineţe. Frecv.
.
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. - Prin păşuni sărăturoase la: Rădu
leşti, Galoşpetreu; Adoni (44); Săcueni, Cadca, Roşiori (14).
Phragmites atistralis (Cav.) Trin. & Steud . .- Î.n. mlaştini, lacuri, canale.
Corn.
Poa angustifolia L. - Prin păş-µni şi fineţe..Spor.
P. a.nnua L. - La marginea drumurilor şi semănăturilor. Frecv.
P. _bulbosa L. - Prin pajişti, s~rături şi la marginea drumurilor. Frccv.
P. com.pressa L. - Prin păşuni şi coline aride. Spor.
P. nemoralis L. - Prin pădurile teritoriului. Frccv.
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In mlaştini şi canale la: Piru Nou; Otomani (43); Săcueni (20).
·
P. pratensis L. - Prin pajişti, şanţuri şi Ja marginea mlaştinilor. Frecv.
P. trivialis L. - Pdn fineţe umede şi locuri m1aştinoase. Frecv.
Puccinelz.ia clistans (L.) Parl. subsp: clistans - Prin sărături . Frecv. subsp. linwsa (Schur) .h1v. (P. lim.osa (Schur) Holmberg) - Prin să.
rături la: Galoşpetreu, T<ircea, Ciocaia; Otomani (36).
Sclerochloa dura (L.) Beauv. ·- Pdn locuri bătăiotite. Frecv.
Setaria italica (L.) Beauv. - Sălbăticită la Ganaş şi l a Hotoan.
S. pumifo (Poiret) Schultes (S. luiescens (Wcigel) F. T. Hubbard) - Prin
locuri rudetalizate. Frecv.
S. verticillata (L.) Beauv. - P rin culturi agr.icoJe. Frecv.
S . viridis (L.) Beauv. - . Prin semă11ături şi. h:: renuri ruderalizate. F recv.
Sorghum bicolor (L.) Moench - Sălbăticită la Hotoan.
Stipa capilla.ta L. - Pe colinele aride dt~ la Otomani şi Cheşereu (22).
Trisetiim flavescens (L.) Beauv. - P e terasa Eriului de la Sălacca (22).
Ventenata clubia (L ecrs) F. W : Schul tz - Prin pajişti la: Ganaş, Pir, Tarcea; Dindeşti (32); Adoni. (37).
Vulpia bronwides (L.) S. F. Gray - Prin păşunile de la Tiream.
V . myuros (L.) C. C. Gmelin. - Prin păşunile uscate de la Văşad. şi Otomani.
P. palustris L. -

F'a111. O rc hi dac ca e

EPipactis helleborine (L.) Crantz - Prin pădurea „Şiter" de la Ganaş.
Orchis lct.xiflora Lam. subsp. elcgans (Heuffel) So6 - În mlaştini şi prin
pajişti inundabile la: Piru Nou, Tarcea, Chcşereu şi Săcueni. .
O. riwr~o L. - Prin păşuni şi fineţe. Spor.
Platanhera bifolia (L.) L. C. ·JY(. Richard - Prin pădurile de la Ganaş şi
Pir.

Fam. A r a c e a e

Arum orientule Bieb. - Prin păduri şi tufărişuri la: Pir, Adonişi Otomani.
La Cadea (30) şi la Diosig (15, 24, 30, 31, 43) se găseşte tot A. orientale si
nu A. 1naculatum L. cum a fost semnalată.
' .
Fnm. Le m n ace a e

Lemna gibba L. - La Cbcşcr~u (30) înainte de asanare.
L. minor L. - Pc suptafaţa apelor stătătoare. Frecv.
L. trisulca L. - Împreună cu L. minor. Frecv.
Spirodekt polyrhiza (L.) Schkiden - Prin bălţi şi ape stagnante. Spor.
*
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Remarcăm prezenţa următoarelor specil în flora Cîmpiei Eriului:
Achillea ptarmica L., Adonis vernalis L„ Ambrosia artemisiifolia L., Androsace elongata L„ Buglossoides purpureocae.rulea (L.) I. Il/f. J ohnston,
Calamagrostis canescens (Weber) Roth, C. stricta (Tim:m) Koeler, Care,--c
appropinquata Schumacher, C. lasiocarpa Ehrh. C. paniculata L., Carda.mine parviflora L., Chenopodium ficifolium Sm., Chrysopogon gryllus (L.)
Trin., Cicuta virosa L., Cirsium brachycephalum Juratzka, Dian{hus superbus L., Eriophorum angustifolium Honckeny, Euclidium syriacum (L.)
R. Br., Euonymus verrucosus Scop., Fumaria jankae Hausskn., Gentiana
pn<mmonanthe L., Hesperis tristis L., Iris sibirica L., Jasione montana L.,
Leontodon tara."Cacoicles Merat subsp. taraxacoides, Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev,Menyanthes trifoliata L„ Phlomis tube1·osa L., Pholiurus pannonicus (Host) Trin„ Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb., Quercus pubescens Willd„ Ranununculus iZlyricu s L„ Rhinanthus borbasii
(Dorfler) So6, Sagina subulata (Swartz) C. Presl, Saxifraga bulbifera L.
Scirpus .holoschoenus L., Stellaria palustris Retz, Stratiotes atoides L „
Succisella inflexa (Kluk) C. Beck, Tetragonolob'US madtimus (L.) Roth
subsp. siliquosus (L.) Murb., Ttifolium pallidum Waldst. & Kit., T. rubens
L., Vulpia bromoides (L.) S, F. Gray.
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DIE FLORA DER CIMPIA ERIULUI
(Kreisc S atu : M;,ire und Bihor)
(Zusammenft1ssu ng)

Die Cîmpia Eriului (Er-Ebetlc) erstrcckt sich in e incr Lange von
85 km im nordwest.lichen Teil Rumăniens. Slc bildete frUher e ine su mfige Landscbaft. Obwohl cler sumpfbedecktc Tal 1968 trockengelegen und
der dadurch gewonncne Doden ansc.!1.liesscnd bcbaut · und fruch tbar gemacht ww·cle, ist die Flora der abgesondcrten Sumpfc uncl Wălder sowie
der sonnigen Hangen auf der Er-Tei·assc sehr mannigfaltig.
Die eigenen Untersuchungen sowic die- Fachliteratur s tellten hier
1020 spontane sowie einigc subspontane Arten fost.
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STUDIUL
FAUNEI DE MACROLEPIDOPTERE
DIN IMPREJURIMILE LOCALITAŢD

TURULUNG

(Judeţul

Satu Mare)

ANDREI SZABO

Localita tea Turulung se găseşte la m arginea districtului nordic al
Cîmpiei de Vest, în apropierea Mu nţilor v ulcanici ai Oaşului.
Teritori ul aparţin e bazi nului hidrografic al Turului, car e ieşind din
zona m ontm1ă, străbate această regiune de cîmpie joasă, cu înălţimi sub
135 m. Turu1, împreună cu pr incipalul s ău afluent din această regiune
Turţul, precum şi celelalte plrîuri, au format aici o ser le de terenuri mlăş
tinoase. ln prezent aceste ape cu rgătoare sînt indigulte. Pe suprafeţe întinse predomi nă solul brun de pădure podzolit.
1n partea estică a teritoriului cercetat se ridică brusc ramurile vestice ale Munţilor Oaşului, avînd la bază roci vulcanice, constituite în special din andezit. !nălţi mea maximă a acestor promontorii, atinge 396 m
pe vîrful ,,Dealul ui Pustiu ". Se mai găsesc citeva conuri vulcanice izolate
şi în r egiunea ele cîmpie, de ex. „Dealul Mic".
Climatul teritoriului f:! Ste moderat continental. Temperatura med ie
an uală este de +9,7°C; a lunii iulie de +20,6°0, iar a lunii ianuarie de
-2,9°C. Numărul zilelor în care tem peratura depăşeşte + 10°C, se ridi că
anual la 180-190 de zile. 1n decursul unui an se înregistrează aproximativ 2 OOO de ore însorite. Precipitaţiile medii anuale depăşesc 700
de mm.
Datorită condiţUlo r pedoclimatice şi de relief variate, în această r egiune se dezvoltă un covor vegetal foarte eterogen. Vegetaţia acvatică a
bălţilor pe ma ri suprafeţe este reprezentată prin asociaţiile Lemnetum
minoris ş i Potametum n atantis, iar cca a mlaş tinilor prin trestiişuri
(Scirpo-Phrngmitetum) ~ i de rogozuri, în special as. Caricetum acutiformis-ripariae. Vegetaţia ierboasă mezohigrofilă este domin ată de asociaţiile : Agrostetum albae, Poetum pratensis, Alopecuretum pratensis, etc.
As. Festucetum sulcatae ocupă s uprafeţe mari pri n păşunil e mezoxerofile.
Intrucît marea majoritate a teritoriului este ocupată de culturi agricole,
numărul fitocenozelor segetale şi ruderale este însemnat. Pe unele pante
de dealuri se extind tufărişuri {as. Pruno spinosae-Crataegetum), iar pe
malul apelor curgătoare sălclni~uri (as. Salicetum triandrae). In albia Turului este cantonată şi o pădure destul de compactă (pădurea „Wciss" ),
parţial i nundată, unde domină as. Querco-Ulmetum, avînd şi cîteva
pilcuri de Querco-Carpinetmn.
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Fig. 1. Harta
marchează

localitliţii Turulung şl a împrejurimilor (semnele „ • "
locul'ile unde au fost efectuate colectări sistematice).

Pantele sudice ş i vestice ale Munţilor Oaşului în această regiune sîn t
dom inate de goruneto-cărpinetc (Querco petreae-Carpinetum). Î n mici
enclave apare şi vegetaţi a ierboasă unde se remarcă ab undenţa plantei
Festu ca valesiaca. Pc pantele nordice făgeto-cărpinetele (Carpino-Fagetmn)
coboară pînă la 200 m altitudine. Terenuri însemnate sînt ocupate de
culturi de viţă de vie.
In locurile unor păduri defrişate au fost plantate în masiv speciile :
Robinia pseudacacia - în zona de şes, precum şi Pinus sylvestris - în
r egiunea colinară. P e lingă culturile cerealiere şi de prăşitoare, pe mari
suprafeţe există şi livezi.
P e fondul acestui covor vegetal vadat se dezvoltă o bogată faună de
lepidoptere. În literatur.a de specialitate din hotarul i;atului Turulung,
pînă în prezent au fost semnalate şapte specii de fluturi, de către D. BOB
(3), în. anul 1980. Noi am început colectările de aici în 1966, iar cercetă
rile sistematice le-am efectuat începînd cu anul 1974 pî nă în prezent. 1n
urma acestei acUvităţi am identificat 4 72 de specii, pe care le vom prezenta în continuare. Anterior acestea au fost sistematizate şi într-o lucrare metodico-ştiinţifică, pentru obţinerea gradului didactic I. În urma
colectărilor şi determinărilor ulterioare am mai identificat nouă specU,
necuprinse pe listă, care sînt următoarele:
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Gastropacha populifolia Esp.
(Fam. Lasiocmnpidae) 2 VII - 4 IX
Atolmis rubricollis L.
(Fam. Arctiiclae)
21 VI 1983
Harpyia furcula Clerck
(Fam. Notodontidae) 15 V - 18 VIII
Plagodis clolobraria L.
(Fam. Geometridae)
4 VII 1983
Boarm.i a punctularia Hbn.
(Fam. Geometriclae)
30 VI 1983
Cusrnia pyralina Den. et Schiff. (Fam. Noctuidae)
4 VII 1983
Ephesia fulminea Scop.
(Fam. Noctuidae)
4 VII 1983
Noctua fimbriala Schreb.
(Fam. Noctuiâae)
2 VII - 18 VIII
Photecles minima Hw.
(Fam. Noctuiclae)
28 VI 1D83
Speciile la care lipseşte anul colectării, au fost găsite în mai mulţi
consecutiv.

Locuri de coiectare
Staţiunile unde s-au făcut cele mai multe capturări sînt următoarele:
t erenurile ierboase de pe digul Turului între satul Ville Turulung şi Turulung (la circa 3 km în aval de aceasta}; pădurea „Weiss"; marginea pă
durii în zona de interfluviu Tur - Talna; eleşteul de la Adrian; stufări
şurile din valea Turulu.i; „Dealul Mic" ; Viile Turulung; grădina şcolii din
T·urulung: „Hanul Turului" (actua lmente croitorie), unde au fost colectate cele mai multe specii (Pl. XIV/1).

Metode de colectare
Au fost folosite următoarele metode de colectare:
- în timpul zilei colectări cu fileul entomologic;
- unele exemplare aptere au fost identificate pe tulpinile plantelor;
- multe specii au fost colectate dimineaţa pe peretele hanului susamintit, în faţa căreia în timpul nopţii ardea o sursă de lumină de neon;
- în timpul nopţii s-au făcut colectări şi la această sursă de lumină,
precum şi la altele (Turulung Vii, pădurea „Weiss", etc.);
- pentru acest scop a fost folosit şi petromaxul;
.
- unele specii au fost obţinute prin colectarea şi creşterea omizilor;
- specia Aglia tau L. a fost identificat în timpul zborului, iar Ourap,teryx sambucaria L. şi /Iydraelia flammeolaria Don. au fost identificate
după aripile rupte.
Materialul colectat se află înserat în colecţia autorului.
A fost folosită nomenclatura după V. NICULESCU (14, 15, 13) pentru
fluturii de zi; M. KOCH (9, 10) pentru Fam. Geometridae; CH. BOURSIN
pentru Noctuidae; respectiv al lui J. BOURGOGNE pentru celelalte
familii.
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1n stabilirea răspîndirii geografice ale speciilor am primit un ajutor
dezinteresat din partea lepidopterologului timişorcun F. KONIG.
Cele 472 de specii enumerate în continuare aparţin următoarelor
grupe de răspîndire (în paranteză notăm prescurtările corespunzătoare folosite) :
- Holoarctice (Holoarct)
- Transpalearctice (Transpa1arct)
- Holomediteraneenc (Holomed)
- Ponto-Mediteraneene (Pont-Med)
- Eurosiberiene (Eursib)
- Est-Eurosiberiene (Est-Eursib)
- Eurocndcmicc (Eurend)
- Tropice-Subtropice (Trop-Subtrop)
- Cosmopolite (Cosm)

Enumerarea speciilor
Fam. He s p e r ii d a e Latr.

Erynnis ta.ges L. (Eursib) - 5 V 1975
Carcharodus alceae Esp. (Transpalard) - 3 V HJ78
Pyrgus rnalvae L. (Eursib) - 3 IV - 21 IV
Heteropterus morpheus Pall. (Transpalarct) - 31 VU 1976
'l'hymelicus sylvestris Poda (Eursib) - 31 VII 1976
Ochlocles venatum Brem. et Grcy (Eursib) - 19 V 1975
Fam. L y ca e ni d a e Leach.

Lycaena tityrus Poda (Pont-Med) - 25 VI 1975
Lycaena vhlaeas L. (Transpalarct) - 14 V - 15 IX
Lycaena dispar rutilus Wernb. (Transpalarct) - 25 V - 15 IX
Lycaena tliersamon Esp. (Pont-Med) - !) V 1974
Everes argiades Pall. (Eursib) - 3 IV - 4 IX
Lycaenopsis argiolus L. (Transpalarct) - J IV - 5 V
Philotes vicrama Moore (E.st-Eursib) - 9 V - 17 V
Maculinea teleius Bergst. (Transpalarct) - 10 VIII 1977
Plebejus argus L. (Transpalarct) - 7 V - 14 VI
Polyommatus icarus Rott. (Transpalarct) - 17 V - 3 IX
Thecla quercus L. (Holomed) - 15 VII 1980
Thecla betulae L. (Transpalarct) - 10 IX 1978
Strymon ilicis Esp. (Pont-Med) - 25 VI 1976
Strymon w-album Knoch (Transpalarct) - 10 VII 1982
Stryrnon pruni L. (Transpalarct) - 30 V 1979
Callophrys rubi L. (Transpalarct) - 29 VII 1980
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Fam. R i o d i o i d a e Grote
Hamearis lucina L. (Eurend) -

28 VII 1980

Fam. Papi lini dac Latr.

Papilio m.crchcwn L. (Holoarct) - 24 IV - 3 VI
Iphiclides poclalirius L. (Eurosib - partea sudică) Zerynthia polyxena Dcn. et Scbiff. (Pont-Med) -

3 lX Hl74
25 lV - 14 V

Fam. P i c r i d a c Dup.

Leptidea sinapis L. (Transpalarct) - 27 III - 30 III
Anthocaris carcZaniines L. (Transpalarct) - 22 IV 1979
Pieris daplidice L. (Transpalarct - partea sudică) - 27 VII Aporia crataegi L. (Tr~tnspalarct) - 21 V - 28 V
Pier~s napi L. (Holoarct) - 21 IV -27 VI
Pietis rapae L. (Transpalarct) - 29 III - 15 lX
Pieris brassicae L. (Cosm) - 24 IV 1974
Colias hyale L. (Transpalarct) - 9 IX - 10 X
Colias crocea Geoffr. (Holomcd) - 9 IX - 10 X
Goneptery:x: rhamni L. (Transpalarct) - 17 VI 1979

13 IX

Fam. N y m ph a I i d a e Swainson

Apatura ilia De n. et Schiff. (Transpalarct) - 28 VI 1974
Melitaea clidyma Esp. (Transpalarct) - 14 V - 14 VI
Melitaea diamina Lang. (Transpalarct) - 10 Vll 1982
Melitaea phoebe Den. et Schiff. (Transpalarct) - 12 V - 27 V
Melitaea athalia Rott. (Transpalarct) - 19 V - 15 VI
Boloria selene Den. et Schiff. (Transpalarct) - 8 V - 22 V
Clossiana dia L. (Eursib) - 24 IV - 1 IX
Argynnis (Brenthis) daphne Den. et Schiff. (Eursib) - 9 VII 1982
Argynnis lathonia L. (Eursib) - 9 V - 23 IX
Argynnis laodice Pall. (Est-Eursib) - 9 VII 1982
Argynnis paphia L. (Transpalan:t) - 9 VII 1982
Araschnia levana L. (Transpalarct) - 5 IV H>74
Vanessa cardui L. (Cosm) - 2 VII 1980
Vanessa atalanta L. (Eursib - partea sudică) - 14 IX - 17 X
lnachis io L. (Transpalarct) - 23 VII 1974
Polygonia c-album L. (Transpa1arct) - 25 VI 1979
Nympha lis antiopa L. (Holoarct) - 9 VII 1982
Nymphalis polychloros L. (Eursib) - 5VI1979
Aglais urticae L . (Transpalarct) - 20 VI 1976
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Fam. S a t y r i d a e Boisd.

Pararge aegeria L. (Eursib) - 11 VII 1979
Pararge megaera L. (Eursib) - 20 IX 1974
Pararge maera L. (Eursib) - 3 VIII 1976
Agapetes galathea L. (Eursib) - 9 VII 1982
Satyrus dryas Scop. (Transpalarct) - 9 VII rnsi
Agapetes galathea L. (Eursib) - 9 VII 1982
Maniola jurtina L. (Transpalarct) - 19 VI 1977
Coenonympha pamphilus L.. (Eursib) - 10 V 1974
Coenonympha iphis Den. et Schiff. (Eursib) - 19 V -

27 V

Fam. S p h i n g i d a e Leach

Acherontia atropos L. (Trop-Subtrop) - 12 IX 1975
Herse convolvuli L. (Subtrop-Trop) - 10 IX ·_ 24 IX
Sphinx ligustri L. (Transpalarct) - 24 V - 4 VII
Deilephila porcellus L. (Eursib) - 6 V - 1 VIII
Deilephila elpenor L. (Transpalarct) - 6 V - 27 VIII
Celerio euphorbiae L. (Transpalarct) - 7 VII - 5 IX
Celerio galii Rott. (Holoarct) - 30 VII - 7 VIII
Macroglossum stellatarum L. (Eursib - partea sudică) Hemarisi tityus L. (Transpalarct) - 9 V 1974
Smerinthus ocellatus L. (Eursib) - 26 V - 27 VII
Dilina (Mim.as) tiliae L. (Transpalarct) - 18 IV - 2 VIII
Laothoe populi L. (Eursib) 29 IV - 17 VIII
Fam. La s i o c a m p i d a e Harris

Lasiocampa qti.ercus L. (Eursib) - 2 VIII - 30 VIII
Lasiocampa trifolii Esp. (Eursib) - 25 VUI 1978
Gastropacha quercifolia L. (Transpalarct) - 28 VI - 9 VIII
Cosmotriclie potatoria L. (Transpalarct) - 1 OVII - 2 VIII
Macrothilacia rubi L. (Eursib) - 28 V - 8 VI
Odonestis pruni L. (Transpalarct) - 24 VI - 27 VII
Malacosoma nettstria L. (Transpalarct) - 14 VI - 8 VII
Poecilocampa populi L . (Transpalarct) - 30 X - 30 XI
Trichiura crataegi L. (Pont-Med) - l IX - 1 X
Eriogaster lanestris L. (Eursib) - 9 III - 15 III
Eriogaster catax L. (Eursib) - 9 X - 13 X

Fam. L e m o n i i d li e Staudinger et Rebel.
Lemonia dumi L. (Eurend) -

10 X -

25 X
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Fam. E n d r om id id a e Boisd.
Enclr01nis versicolora Esp. (Transpalarct -

partea nordică) -

7 IV 1977

Fam. C tenu c hi da e Kirby

Amata phegea L. (Eursib) -

19 VI 1975

Fam. A t t a c i d a c Burmeister

Saturnia pyri Den. et Schiff. (Pont-Med) - 20 IV F::udia pavonia L. (Eursib) - 23 III - 29 IV
Aglia tau L. (Eursib) (observat la: 7 V 1977)

22 V

Fam. A r c t i i d a e Meyrick

Arctia caja L. (Holoarct) - 2 VIII - 18 IX
Epicallia villica L. (Eurend) - 30V1974
Panaxia dominula L. (Eursib) - 30 VI - 3 VII
Phragmatobia fuliginosa L. (Holoarct) - 19 VI - 8 IX
Arctinia caesarea Goeze (Transpalarct) - 12 V - 16 V
Spilosoma mendica L. (Eursib) - 22 IV - 26 V
Spilosoma urticae L. (T'ranspalarct) - 22 V - 9 lX
Spilosoma lutea Hufn. (Transpalarct) - 19 V - 17 VIII
Spilosoma lubrlcipeda L. (Transpalarct) - 5 V -15 IX
Hyphantria cunea Drury (Eursib - de origine neoarctică) - 5 V Diacrisia sannio L. (Transpalarct) - 20 V - 17 VIII
Tyria jacobeae L. (Eursib) - 25 VI 1977
Euprepia striata L. (Eursib) - 27 V - 31 V
Lithosia quadra L. (Transpalarct) - 22 VI - 5 X
Miltochrista miniata Forst. ('Transpalarct) - 26 V 1973
Cybosia mesomella L. (Eursib) - 6 VI 1979
Celama centonalis Hbn. (Transpalarct) - 6 VII - 10 VII
Nola cucullatella L. (Holomecl) - 31 V - 6 IX
Roesez.ia albula Den. et Schiff. (Transpalarct) - 23 VI - 7 IX .
Roeselia strigula Den. et Schiff (Eurend) - 2 VI 1979
Eilema griseola Hbn. (Transpalarct) 27 VI - 14 VII
Eilema sororcula Hufn . (Eurend) - 5 V - 17 VII
Fam. N o t o d o n t i d a e Stephens

Clostera anastomosis L. (Transpalarct) - 2 VI - 26 IX
Clostera pigra Hufn. (Transpalarct) - 10 V - 2 VIII
Clostera anachoreta F. (Transpalarct) - 26 IV - 11 IX
Clostera curtula L. (Transpalarct) - 3 IV - 26 VI
28 - Studii

şi com~micări,

VII-VIII.
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Notodonta dromedarius L. (Transpalarct) - 6 V - 17 VIII
N otodonta ziczac L. (Transpalar ct) - 5 V - 4 IX
Notoclonta phoebe S ieb. (Eu rsib) - 2 V - 24 Vlll
Ceru.ra vinu.la L. (Transpalarct) - 1 IV - 2 VIIl
Stauropus fagi L. (Transpalarct) - 1 VI H.)74
Pheosia tremula Cl. (Transpalarct) - 22 IV - 9 IX
Gluphisia crenata Esp. (Transpalarct) - 6 V - 15 Vll
Harpy ia hermelina Cl. (Transpalarct) - 27 lV - 2 Vl lf
J-loplitis miUwuseri F . (Transpalarct) - 1 VI - 17 VII
Drymonia trimacula Esp. (Tri:111spalarct) - 6 V - 14 VI
D r y monia ruficornis A uriv. (Transpalarct) - 27 V 1078
Spatalia argentina Den. ct Schiff. (Pont-Med) - 8 VI - t VIII
Lophopteryx cucullina Den. et Schiff. (Trans pa1arct) - 27 IV Lophopleryx capucina L. (Transpalarct) - 27 IV - 17 VII
Pterophora palpina L. - Eursib) - 29 IV - 29 VII
·
P tilophorn plumigera Esp. (T1·anspalarct) - 9 XI - 11 X I
Phalera bucephala L. (Transpa1arct) - 15 V - 30 VII

29 VII

F'am. L y m a n t r i i d a o Hampson
Orgyia antiqua L. (Holoarcl) - 23 VI - 21 X
H y'/)Ogymna morio L . (Pont-Med) - 8 VI 1980
Euproctis similis Fuessl. (Transpalar ct) - 6 VII - 18 IX
Euproctis chrysorrhoea L. (Transpalarct) - 12 VI - 28 VI
Dasichyra pudibunda L . (Transp alarct) - 22 V

Stilpnota salicis L. (TranspaJarct) - 2H V - 5 V
Lymantria dispa,r L. (Holoarct, originar din Europa, în America adventiv)
- 22 VII - 27 VI
Fam. D i p 1 o b i d a e Kiriakof f
D i loba caeru.laeocep hala L. (Eurend) -

3X -

17 X

Fam. C y mat op ho .r id a c S mith
Habrosyne derasa L. (Holoarct) - 3 VII - 28 I X
Thyatira batis L . (Transpalarct) - 1 VI - 3 VIII ·

Palimpestris duplaris L. (Transpalarct) - 10 VII - 30 VII
Palinipestris ocularis L. (Transpalarct) - 25 IV - 14 VIII
T et hea or Den. et S chi:ff. (Transpalarct) - 6 V - 29 VIII
Polypl oca cZilu ta F. (Eurend - p artea s udjcă) - 28 IX

Fam. D r e p a n i d a c Comstock
D repana harpagula Esp. (Transpalarct) - 14 V - 15 VII
D repana cultraria F . (Pont-Med) - 15 V - 23 VIII
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Drepana bi1uiria Hufn. (Pont-Med) - 27 IX 1967
Vrepana falcataria L. (Eursib) - 22 V - 12 IX
1)repana curvatula Ekh. (Transpalarct - partea nordică ) - VII
Fam. G e o m e t r i d a c Stephens

Brephos nota Hbn. (Eursib) - 4 III - 28 III
Chlorissa viriclata L. (Eursib) - 15 V - 1 VII
Chlorissa pulmentaria Gn. (Eursib) - 8 VII - 18 VII
'.l.'halera fimbrialis Scop. (Eursib) - 20 VI - 15 VII
Euchloris smaragdaria F. (Eursib) - 30 V - 20 VI
Hemistola chry soprc1saria Esp. (Eursib) - 30 VII 19130
Rhodostrophia vibicariCl Cl. (Eursib) - 14 VI 1976
Calothysanis amata L. (Transpalarct) - 2 IX - 12 lX
Cosymbict orbicularia Hbn. (Eursib) - 7 V - 6 IX
Cosymbia pendulatia Cl. (Eursib) - 23 V 1977
Cosymbia lennigiaria Fuchs. (Eurend) - 3 VII 1979
Cosymbia annulata Schze. (Eursib) - 24 V - 4 IX
Cosymbia ruficiliaria H.S. (Pont-Med) - 21 IV - 20 V
Cosymbict punctaria L. (Eursib) - 17 VIII
Cosymbia linem·ia Hbn . (Eursib) - 24 IV - 13 VI
Scapula imm.orata L . (Eursit1} - 24 IV - 13 VI
Scapula rubiginata Hufn. (Eutsib) - 9 V - 23 VIII
Scopu.la nwrginepunctata GoC'ze (Est-Eursib} - 25 V - 16 IX
Scapula incanata L. (Eursib) - 22 V - 16 JX
Scapula caricaria Reutti (Pont-Med) - 23 V - 7 IX
Scapula immutata L . (Transpalarct} - 27 V - 3 VIII
Scopu.la virgulata Den, et Schiff. (Est-Eursib) - 28 V - 17 VI
Scopula umbelaria Hbrt. (Eursib} - 24 VI - 5 VII
Scopule! ornata Scop. (Transpularct) - 10 V - 19 IX
Acidalia flc1cciduria Z. (Pon t-Med) - 3 VIII 1979
Sterrha ochrata Scop. (Pont-Med) - 3 VI - 8 VI
Sterrha muricata Hufn. (Transpalarct) - 1 VI - 4 lX
Sterrha dimidiata Hufn. (Eu rsib} - 13 VI - 23 VI
Sterrha subsericeata Haw. (Pont-Med} - 2 VI 1978
Sterrha humiliata Hufn. (Eurs ib) - 2 \lU 1977
Sten·ha fuscovenosa G oeze (Est-Eursib) - 29 VI - 11 VII
Sterrha aversata L. (Ew·sib) - 14 VI - 24 lX
Sterrha emarginata L. (Eursib} - 13 VII 1979
Lythria purpuraria L. (Est-Eursib) - 26 III - 23 VUI
Lythria purpurata L. (Est-Eursib) - 23 II - 16 VI
Ortholitha bi]Junctaria Den. et Schiff. (Est-Eursib) - 5 IX 1979
Ortholitha plumbaria F. (Eursib) - 24 IX 1980
Ortholitha chenopodiata L. (Transpalarct) - 1 VII 1974
Lithostege farinata Hufn. (Pont.-Med) 26 V - 3 VI
28•
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Lithostege gr·iseata Dcn. et Schiff. (Eursib) - 26 V U176
Anaitis plagiata L. (Transpalarct) - 5 V 197D
Operophtera brumata L. (Transpalarct) - 31 X - 17 XI
Op01inia cWutata D en. ct Schiff. (Holoarct) - 26 X - 7 XI
Cidariet ocellata Dcn. ct Schiff. (Eursib) - 23 VI - B IX
Cidaria varicita DE~n. ct S chiff. (Transpalarct) - 5 V Hl78
Cidaria firmata Hbn. (Eursi b) - 9 VI 1977
Cidaria truncata Hufn. (Eut·sib) - 22 IX - 24 IX

Cidaria fluctttaUt L. (Holourct) - 4 IV - 17 IX
Cidaria ferrugata Cl. (Holoarct) - 5 V - 11 IX
Cidaria designata Hufn. (Holoarct) - 22 lV - 14 V
Ciclaria obstipata F. (Holoarct) - 2 VIII - 20 IX
Cidmia lignata Hbn. (Eursib) - 30 V - 14 IX
Cidaria pectinataria Kn . (Eursib) - 19 V - 5 IX
Cidaria bilineata L. (Transpala1·ct) - 25 V - 2 Vil
Cidaria rubidala Dcn. ct Schjff. (Emsib) - 14 V - 10 VII
Cidaria cuculata Hufn. (Eursib) - 7 Vl, - 17 VIII
Ciclaria unangulata Hbh. (Eursib) - l O V - 211 V
Ciclaria albicillata L. (Eu rsib) - 5 V - 3 VIII
Cidaria tristata L. (Eursib) - 29 IV - 7 VIII
Cidmia aZchemillata L. (Eursib) - 14 VIII 1979
Ciclarfo lugdunaria H.S. (Pont-Med) - 9 IX 1000
Cidaria bifaciata Haw. (Eurend) - 1-6 IX 1979
Cidaria flavofasciata Thnbg. "(Holomed) - 29 VI - 3 VII
Ciclaria badiata Den. et Schiff. (Eursi b) - 29 lll - 27 IV
Pelurga comi tata L. ('l 'ranspalarct) - 3 VIU - 24 VIII

Hydrelia flammeolaria Don. (Transpalarct) (Identificat la: 17 VI 1977)
Lomaspilis marginata L. (Est-Eursib) - 16 V - 3 VII
Ligclia adustata Den. ct Schiff. (Eursib) - 24 IV - 7 lX
Lomographa dilectaria Hbn. (Est-Eu1·sib) - 22 V - 3 VII
Bapta temerata Hbn. (Trunspalarct) - 25 IV - 8 VUI
Abraxas grossulariata L. (Eursib) - 19 VI - 3 VII
Abrnxas sylvatCL Scop. (Eursib) - 3 VII - 10 VII
Cabera pusaria L. (Eursib) - 4 V - 26 V
Campaea margaritata L. (Eursib) - 11 IX - 2 X
Ournpteryx sambucaria L . (Eursib) - (Identificat la: 20 VI 1978)
Eupithecia linariata F. (Eursib) - 18 VI - 7 IX
Eupithecia silenata Assm. (Eure.nd) - 8 VIII - 4 IX
Eupithecia centaureata Den. ct Schiff. (Eursib) - 25 V - 11 VII
Eupithecici cauchiata Dup. (Traspalarct) - 17 V 1977
Eupithecia vulgata Haw. (Eursib) -

30 V 1980

Eupithecia eu phrasiata H.S. (Transpala1·ct) - 28 VIII - 5 IX
Eupithecia abbreviata Steph. (Eursib) - 19 VI 1980
Gymnoscelis pumilata Hbn. (Eursib) - 1 VI 1979
Chloroclystis chloerata Mab. (Transpalarct) - 30 V - 3 VI
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Colotois penn aria L. (Eursib) - 3 X - 9 XI
Ennomos aut'U1nnariCL Wrnb. (Holoarct) - 1 IX - 21 lX
};nnom.os fu scantaria Steph. (Eurend) - 24 IX - 7 X
Ennomos c1'0saria Den. et Schiff. (Holomcd) - 13 VI - 5 X
Crocallis elinguaria L. (Transpalarct) - 2 VIII 1982
Selenia bilunaria Esp. (Transpalarct) - 22 IV - 3 VlII
Selcnia lunaria Den. et Schlff. (Eurs ib) - 26 IV - 4 VII
Selenia tetralunaria Hufn. (Transpalarct) - 2 V - 23 V
Angerona primaria L. (Transpalarct) - 27 V - 9 VIII
Artiom evonymaria Den. et Schiff. (Eursib) - 3 VIII - 27 IX
Ophistographi-'> luteolata L. (Eursib) - 5 V - 22 IX
Epione v estertaria F. (Trans palarct) - 10 VII 1979
Epione repanclaria Hufn. (Transpalarct) - 1 IX - 10 X
Pseuclopanthera macularict L. (Pont-Med) - 19 V 1976
S emiothisa alternaria Hbn. (Transpalarct) - 9 V - 7 IX
Semiothisa notata L. (Eursib) - 4 VII 1979
Serniothisa liturata Cl. (Transpalarct) - 2 VIII 1m5
S emiothisa claihrata L. (Transpalarct) - 25 IV - 11 IX
Caustoloma flavicaria Hbn. (Pont-Med) - 7 VI - 7 Vll!
T ephrina arenacearia Hbn. (Transpalarct) - 9 VII - 17 VIII
Theria rrtpicapraria Hbn. (Eursib) - 12 ll - 4 Ill
Erannis bajaria Dcn. et Schiff. (P ont-Med) - 19 X - 15 XI
Erannis leucophaearia Den. et Schiff. (Transpalarct) - 13 II - 10 III
Erannis marginaria F. (Eursib) - 13 II 1980
Erannis aurantiaî'ia Hbn. (Eursib) - 20 X ~ 7 XI
Erannis clefoZiar ia Cl. (Eurs ib) - 12 XI - 20 XI
Phigalia peclaria F. (Eurend) - 13 TII 1980
Biston strntaria Hufn. (Pont-Med) - 7- 11 III
Biston betularia L. (Transpalarct) - 24 V - 15 VII
Biston hiriaria L. (Eursib) - 28 III - 22 IV
Apocheima hispidaria F. (Est-Eursib) - 11 llI - 14 III
Ny ssia zonaria De n. et Schiff. (Eursib) - 25 III - 9 IV
Sinopsia sociaria Hbn. (Eursib) - 25 III - 9 IV
B oarmia rhomboidaria Den. et Schiff. (EW'sib) - 23 V - 1 LX
Boannia cinctaria Den. et S chiff. (Transpalarct) - 5 IV - 10 IV
Boarmia extersaria Hbn. (Transpalarct) - 28 V 1976
Boarmia ribeata Cl. (Eursib) - 23 VIII
Boarrriia selenaria Den. et Schiff. (Transpalarct-partea s ud ică) - 21 IV lIX
Boarmia roboraria Den. et S chiff. (Eursib - partea sudică) - 13 VI 1980
Boarmia punctinalis Scop. (Eursib) - 27 IV - 13 IX
B oarmia bistortata Goeze (Est~Eursib) - 12 IV - 13 IX
Ematurga atom.aria L. (Tran spalarct) - 31 III - 29 VI
S iona lineata Scop. (Eursib) - 17 V - 5 VI
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Scotia segetum Den. et Schiff. (Holoal'ct) - 2 V - 4 VI
Scotia excl<mu1tionis L. (Eursib) - 2 VI - 4 IX
S cotia ypsilon Hufn. (Cosm) - 26 IX - 27 IX
Ochropleu.ra plecta L. (Holoarct) - 8 V - 8 VIII
Rhyacict simulc1ns Hufn. {Eursib) - 3 IX 1980
Noctua pronu.ba L. (Eurs ib) - 30 V - 5 IX
Noctu.a comes Hbn. {Burs ib) - 15 Vll -18 IX
Noctua janthina Den. ct Schiff. (Eursib) - 30 VII - 7 lX
Triphaena interjecta Hbn. (Pont-Med) - 25 VII 1974
Spaelotis ravida Den. et Schiff. (Eursib) - 1 VIII 1974
Diarsia rubi View. (Transpalarct) - 21 V - 8 IX
A mathes xcmthographa Den. et Schiff. (Transpalarct) - 5 IX - 7 lX
Amathes c-nigrum L. (Holoarct) - 30 V - 15 X
Arnathes ditrapeziu.m Den. et Schiff. (Eursib) - 4 VII 1975
Cerastis ru.bricosa Den. et Sch iff. (Eursib) - 28 III - 9 IV
M esogona oxalina Hbn. (Eursib) - 14 IX - 24 IX
Discestra trifolii Hufn. (Transpalarct) - 14 V - 1 X
Hada nana Huin. (Eursib) - 22 V - 11 IX
Folia n ebulosa Hufn. (Transpalarct) - 2 VI 1970
Mamestra brassicae L. (Holoarct) - 25 IV - 2 X
Mamestra persicaria.e L . (Transpalarct) - 26 VI 1975
Mamestra contigua Den. et Sch iff. (Transpalarct) - 6 V - 3 VIII
Mamestra su asa ben. et Schiff. (Eursib) - 26 IV - 4 IX
Mam.estra w-latinum Hufn. (Transpalarct) - 22 V - 30 VI
Mamestra oleracea L. {Eursib) - 23 V - 5 IX
Mamestra disodea Dcn. et Sehiff . (Eursib) - 23 V - 5 IX
Mamestra bicolorata Hufn. {Eursib) - 10 V - 10 VII
Hadena perpl exa Den. et Scbiff. (Eursib) - 19 lX 1978
Hadena Zuteago Den. et Schiff. (Eursib) - 27 VI 1979
H adena confusct Hufn. (Eursi:b) - 11 V - 19 V
H adena bicru.ris Hufn. (Eursib) - 5 V - 9 IX
Cerapteryx graminis L. (Tran spalarct - partea no rdică) - 3 VII - 15 VlII
ThoLern decimalis Poda (Eursib) - 3 IX - 24 IX
Tholera cespitis Den. et Schiff. (Eursib) - 28 VIII - 22 1IX
Xyl omiges conspicillaris L. (Eurs ib) - 23 IV - 28 IV
Orthosia m1mda Den. et Schlff. (Transpalarct) - 4 III - 15 III
Orthosia gothica L. (Transpalarct) - 18 III - 6 V
Orthosia incerta Hufn. (Holoar ci) - 16 III - 15 IV
Orthosia populeti F . Eurend) - 25 III - 3 V
Orthosia gracilis Den. et Schlff. (Transpalarct) - 22 III - 15 IV
Orthosia cruda Den. et Schiff. (Transpalarct) - 25 II - 3 IV
Orthosia opima Hbn. (Eursib) - 21 III - 7 IV
Orthosia miniosa Den. et Schiff. (Eursib) - 27 III - 20 ~V
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Orthosict stabilis Dcn . et Schiff. (Eursib) - 11 lll - 4 IV
Hyssia cavernosci.Ev. (Est-Eursib) - 23 V - 16 IX
M yt himna turca L. (Transpalarct) - 23 V - 16 IX
Mythinina conigera Den. et Schi{f. (Holoarct) - 1 VIII - 8 VUI
Mythimna ferrago F. (Eursib) - 20 VU - 3 IX
Mythimna albipunctutu. Den. et Schiff. (Eurend) - 3 V - 14 X
Mythimna vitellina Hbn. (Pont-Med) - 16 IX - 11 X
Mythimna pallens L. (Holoarct) - 30 V - 30 IX
Mythimna L-albwn L. (Eursib) - 29 VIII - 30 IX
Mythinina comma L. (Est-Eursib) - 1 VI U - 12 IX
Cucullia tanciceti Dcn. et Schiff. (Eursib) - 27 VI 1974
Cucullia absinthii L . (Eursib) - Ex larva : 15 V 1982
Cucullia umbrlltica L. (Eursib) - 19 V - 4 IX
Cucullia chamomillae Den. et Schiff. (Eurend) - 10 IV - 29 lV
CtLcullia scrophulariae Den. ct Schiff. (Eursib) - 26 V - 31 V
Calophasia lttnttla IlLtfn. (Transpalarct) - 6 V - 5 IX
Episerria gloucima Esp. f. dentirnacula Hbn. (Pont-Med) - 25 .IX 1976
Brachionycha sphinx Huin. (Eurend) - 21 X - 10 XI
Aporophila l·uttLlenta Den. et Schiff. (Eurcnd) - 14 IX - 18 X
l.ithophane omithopus Hufn. (Eursib) - 7 IV - 15 X
L.Wwphane furci.fera Ilufn. (Eursib) - 25 III - 11 IX
Xylena vetusta Hbn. (Transpalarct) - 31 III - 9 V
Xylena exsoleta L. (Eursib) - 30 III - 16 IV
Allophyes oxyacantheae L . (Eut-sib) - 11 X - 11 XI
Valeria oleagina Den. et Schiff. (Eurend) - 14 III - 31 V
Dichonia. a.prilina L. (Eurend) - 13 IX - 22 X
Dichonia convergens Den.. et Schiff. (Pont-Med) - 26 IX - 15 X
Rlepharita satura Esp. (Transpalarct) - 10 IX - 20 IX
Ammoconia caecimacula D en. et Schiff. (Eursib) - 20 IX 1975
Eupsilia trcmsversa (satellitia) H ufn. (Eursib) - 22 IV - 3 XI
Conistra vaccini L. (Eursib) - 22 IV - 3 XI
Canistra erythrocephala Den. et Schiff. (Eurend) - 10 X 1980
Agrochloa circellaris Hufn. (Eurend) - 8 X - 30 X
Agrochloa lota CI. (Eursib) - 13 IX - 30 X
Agrochloa humilis Den. et Sc.hiff . (Pont-Med) - 28 IX 1979
Agrochloa laevis Hbn. (Pont-Med) - 13 IX - 30 X
Agrochloa helvola L. (Eursib) - 1 X - 22 X
Agrochloa litura L . (Eursib) - 20 IX - 17 X
Cosmia attrago Den. et Schiff. (Eurend) - 24 IX - 12 XI
Atethmia centrago Haw. (Eurend) - 8 IX - 28 IX
Cirrfi:ia ocellaris Bkh. (Eursib) - 24 IX - 18 X
Cirrhia. togata Esp. (Transpalarct) - 14 X 1974
Cirrhia icteritia Hufn. (Eursi b) - 1 IX - 12 X
Cirrhia gilvago Den. ct Schiff. (Eursib) - 22 IX - 23 X
Cirrhia citrago L. (Eurend) - 15 lX - 25 IX
Simyra albovenosa Goeze (Eursib) - 22 V - 27 VI
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Apatele strigosa Den. et SchLff . (Transpalarct) 6 VI - 3 VIII
19 V - 9 IX

Apatele megacephala Den. et Schiff. (Eursib) Apa.tele Zeporina L. (Eursib) - 2 VI - 3 X

A pat.ele tridens Den. et Scbiff. (Transpalarct) - 24 V - 3 IX
Apatele psi L. (Transpalarct) - 1 V - 10 IX
Apatele mwicoma D en. et Schiff. (Eursib) - 27 IV - 1 VIII ·
Apatele rumicis L. (Eursib) - 17 IV - 9 VII
Craniophora ligustri Den. et Schiff. (Transpalarct) - 7 VUI -

23 VIU

Cryphia fraudatricula Hbn. (Eurend) - 5 VI - 6 VI
Amphipyra pyra.midea L. (Transpalarct) - 6 VII 1979
Amphipyra livida Den. et Schiff. (Transpalarct) - 1 VIII - 2 X
Amphipyra tragopogonis Cl. (Transpalarct) - 6 VII - 9 IX
Dipterygia scabriuscula L . (Transpalarct) - 26 V - 17 VII

Talpophila matura Hufn. (Eurcnd) - 4 IX 1978
Trachea atriplicis L. (Transpala rct) - 26 IV - 14 IX
Euplexia lucipara L. (Transpaforct) - 13 V - 22 VII
Phlogophora m eticulosa. L. (Eurend) - 17 VIII - 13 X
Callopistria juventina Cram. (Transpalarct) - 14 VIII 1974
Eu.carta amethystina Hbn. (Transpalarct) - 25 V - 17 VIII
Eu.carta virgo Tr . (Transpalarct - partea sudică) - 3 Vlll - 5 JX
Jpimorpha retusa L. (Transpalarct) - 14 VII - 15 VUI
Ipimorpha subtusa Den. et Schiff. (Trauspalarct) - 21 VII - 3 VIU
Enargia y psillon (fissipuncta) Den. et Schiff. (Transpalarct) - 24 VI
1978
Cosmia affinis L. (Transpalarct) - 17 VIII - 7 IX
Cosmia trapezina L . (Transpalarct) - 23 VI - 30 VII
Actinotia hyperici Den. et Schiff. (Transpalarci) - 1V1974
Actinotia polyodon CL (Eursib) - 8 V - 3 VIII
Apamea monoglypha Hufn. (Eursib) - 10 VII - 7 VIII
Apa.mea lithoxylea Den. et Schiff. (Eursib) - 3 Vll 1980
Apamea tall6si Kov. et Varga (Eurend - panonică) - 2 VIU 1975
Apamea ancei;s Den. et Schiff. (Eursib) - 7 VI 1980
Apamea sordens Hufn. (Trnnspalarct) - 26 V - 24 VI
OUgia strigilis L. (Eurend) - 20 V - 1D VI
Oligia l atruncula Den. et S chiff. (Eurend) - 20 V - 24 VI
Oligict Ziterosa Haw. (Eursib) - 20 VI 1974
Mesapamea secaiis L. (Transpalarct) - 3 VII - 5 IX
Photedes extrema Ilbn. (Eursib) - 1 VI - 8 Vl
Photedes pygmina Haw. (Eursib) - 23 VIII - 13 X
Lu.perina testacea Den. et Schiff. (Eur end) - 25 VIII - 11 IX
Hydraecia micacea Esp. (Eurs]b) - 2 V1II 1979
Gorty na flavago Den. et S chiff. (Eursib) - 27 lX - 18 X
Arclw.nara geminipuncta Haw. (Eurend) - 3 IX 1979
Nonagria typhae Thnbg. (Eursib) - 4 X 1975
Nonagria sparganii Esp. (Eurend) - 3 VIII 1979
Rhizedra lutosa Hbn. (Transpalarct) - 10 IX - 24 X
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Sedina buettneri Hering. (Eursib) - 11 X 1977
Charanyca trigrammica Hufn. (Eursib) - 21 V - 19 VII
Ifoplodrina cmibigua Den. et Schiff. (Eursib) - 24 V - 9 VII
Caradrina morpheus Hufn. (Transpalarct) -- 23 V - 20 VIII
Caradrina kadenii Ev. (Est-Eursib) - 7 X 1977
Caradrina clavipalpis Scop. (Eursib) - 28 V - 30 IX
Athetis gluteosa Tr. (Transpalarct) 29 V - 18 IX
A thetis furvula Hbn. (Transpalarct) 3 VIII - 6 VIII
Athetis lepigone Moschl. (Pont-Med) - 31 V - 1 VIII
Agrotis venustula Hbn. (Eursib) - 15 VI - 3 VIII
Pyrrhia umbra Hufn. (Transpalarct) - 15 VII - 17 VIII
Ileliothis viriplaca Hufn. (Eursib) - 3 VIII - 17 VIII
Protoschinia scutosa Den. et Schiff. (Transpalarct) - 11 VII - 20 IX
Panemeria tenebrata Den. et Schiff. (Eurend) - 8 V - 15 V
Arylia putris L. (Transpalarct) - 13 VI - 15 IX
Porphyrinia purpuri na Dcn. et Schiff. (Pont-Med) - 25 VHI - 8 IX
Jaspid'iu. pygagra Hufn. (Eursib) - 22 V - 3 VI
Eustrotia uncula Cl. (Transpalarct) - 15 VII - 3 IX
Eustrotia candidula Den. ct Schiff. (Transpalarct) - 2 VI - 4 IX
Eustl"otia bankiana F. (Transpalarct) - 24 V - · 12 VI
Emmelia trabealis Scop. (Transpa larct) - 10 V - 29 VI
Acontia lucida Hufn. (Eursib) - 23 V 1977
Acontia luctuoasa Dcn. e t Schiff. (Eursib) - 17 V - 1 VIII
N y cteola revayana Scop. (Holoarct) - 16 IX 1978
Nycteola siculana Fuchs. (Eurend) - 30 IX - 10 X
Nycteola asiatica Krul. (Eursib) - 1 IX - 12 X
Earias chlorana L. (Eursib) - 14 V - 4 VII
Bena j'agana F. (Transpalarct) - 1 V - 17 VII
Colocasia coryli L. (Eurend) - 20 IV - 30 VII
Abrostola triplasia L. (Transpalarct) - 1 V - 17 VII
Abrostol a trigemina Wernbg. (Transpalarct) - 8 VIII 1975
Chrysoptera c-aureum Kn. (Transpalarct) - 29 VI 1980
Diachrysia chrysitis L. (Transpalarct) - 27 V -'- 23 IX
Diachrysia zosimi Hbn . (Est-Eursib) - 4 VI - 17 VIII

Macdounnoughia confitsa Steph. (Transpalarct) -

22 IV -

Autographa gamma L. (Holoarct) - 7 V - 20 IX
Plusia f estuceae L. (Transpalarct) - 21 V - 13 IX
Callistegc mi Cl. (Transpalarct) - 16 V - 20 Vi
Ectypa glyphica L. (Transpalarct) - 17 IV - 5 VI
ScoUopteryx libatrix L . (Holoarct) - 12 I 1978
Lygephila pastinum Tr. (Transpalarct) - 20 VII-28 IX
Catocala nupta L. (Transpalarct) - 30 VI - 14 IX
Catocala elocata Esp. (Est-Eursib) - 6 IX 1976
Catocaia electa Bkh. (Transpalarct) - 2 IX 1980
Catephia alchymista Den. et Schiff. (Pont-Med) - 6 VII -
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AediCL funest.a Esp. (Eursib) - 6 VI - 21 IX
Laspeyria flexula Den. et Schiff. (Eursib) - 6 VIII - 7 IX
Colobochyla salicis Den. et Schiff. (Transpalarct); - 5 VI - 20 VI
Parascotia fuliginaria L. (Eurend) - 4 IX - 5 IX
Phytometra viridaria Cl. (Eursib) - 10 Vil 1975
Rivuia sericealis Scop. (Transpalarct) - 22 V - 16 IX
Macrochilo tentacularia L. (Transpalarct) - 12 V - 31 V
Zanclognatha tarsipennalis Tr. (Transpaiarct) - 27 V - 17 VIU
Zanclognatha barhalis Cl. (Transpalarct) - 8 VI 1979
Bomolocha proboscidalis L. (Transpalnrct) - 7 IX 1978
Bornoloclrn rostralis L. (Trans palarct) - 12 I - 13 X

Concluzii
Lucrarea reprezintă o contribuţie la cercetarea
de nord-vC>st a ţării. Cele 472 de specii semnalate
familii:

zoogeografică

Nr. speciiJor

F amilii:

H esperiidae
Lycaenidae
Riodinidcie

6
ll)

.

Papilionidae .
Pieridae . .
Nymphalidae

.

Satyridae .
Sphingidae .
Lasiocampidae
J,.,em.oniidae
Enclromididae·

Ctenu.chidae
. .
S atu.rniidae (Attaciclae)
N otodontidae .
A rctiidae . . . . .
Dilobidae . . . . .

Lym.antridae . .
Cymatophoridae .
Drepanidae
Geometridae
Noctuidae .

1
3
10
10
9

]2
11
l
1
l

3

21
22
1
7

6
5
127

. 190
Total: 472 specii
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Repartjzarea speciilor în cadrul familiilor o reprezentăm şi cu ajutorul unei ciclodiagrame (Pl. XIV/2).
Din punct de vedere a răspîndirii geografice cele 472 de spec:ii semnalate se încadrează în următoarele grupe:
Nr. spcclilor

25

Holoarctice
Transpalearctice .
Holomediteraneene
Ponto-Mediteraneene
Eurosiberiene . . .
F.st-Ew·osibcriene .
Euroendemice . .
Tropice-Subtropice
Cosmopolite . . .
Ciclodiagrama

procentuală

177
5
30

178
11
4l
2
:3

a

repartiţiei

de mai sus se

prezintă

astfel

(PI. XIV/3).

În e-0nlinuare ne vom referi la legăturile 0xistente între biotopurile
teritoriului şi fauna de macrolcpidopterc, pe care le-am grupat în cinci
categorii (clasificare ecologică):
Biotopuri

Nr. speciilor

L Specii din mediu acvatic şi de mlaştină
2. Speciile păşunilor şi fîneţelor
a) Speciile fîneţelor mezohigrofile
b) Speciile fîneţelor mezofile
c) Speciile terenurilor ierboase mczoxerof.ile
3. Speciile terenurilor de cultură şi a buruieni-

15
18
90
42

ş urilor

a) Speciile locurilor ruderale şi a buruienişurilor
b) Speciile dăunătoare ale terenurilor de eul. tură
4. Speciile vegetaţiei lemnoase
a) Speciile arborilor de esenţă moale
b) Speciile tufărişurilor şi a marginilor de
păduri

15

59
30
132
59

c) Specii de pădure
5. Specii ubicviste
Pe baza repartizării sp ecHlor după
ci clodiagramă proc0ntuală (Pl. XlV/4).

12

biotopuri s-a realizat
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Dintre speciile rare intîlnite în diferite biotopuri amintim pc : S edina
buettneri Ifol'ing şi Simyra albovenosa Goeze - prin bălţi şi mlaştini;
Maculinea teleius Bergstr., Diach·ry.~ia zosimi Hbn., Hyssia cavernosa Ev„
Hadena perplexa Den. et Schiff ., Actinotia hyperici Dcn. ct Schiff., Apamea tallosi Kov. et Varga, Cucullia absinthii L. - prin fineţe ş i păşuni;
Celama centronalis Hbn.. Nycteola asiatica Krul., Epione vespertaria F ..
Enargia ypsillon Den. ct Schiff. - prin locuri dominate de arbori cu
esenţă moale; Nola cuwllatella L., Valeria oleagina Den . et Schiff. prin tufărişuri şi la marginea pădurilor; Cosymbia lennigiario. Fuchs..
Orthosia .opima Hbn., Episema glaucina Esp. f. dentirnacula ' Hbn., Cirrhio
cilrago L., Roeselia strigufosa Den. ct Schiff., Nycieola revaycma Scop„
Nycteola Siculana Fuchs. Chrysoptera c-auremn Kn. - prin păduri.
Din analiza clasificării ecologice reiese că, cele mai multe specii se
întîlnesc prin păduri, respectiv prin fineţe mezofile şi mezoxerofUe. Mai
puţin 1·cprezcntativă este fauna de macrolepidopterc a mediului acvatic,
precum fii a terenurilor de cultură. O caracteristică a terLtoriului studiat
este faptul că, majoritatea speciilor enumerate nu prezintă pericol pentru v0got::i ţia clin aceas tă zonă; ele contribuind la menţint!rca unui rchilibru ecologic. Menţionăm totuşi că, unele speci i periodic au o în mulţire
exagerată, provocînd pagube importante, ca: Malacosoma neustria L.,
Aporia crataegi L., H yphcmtria cunea Drury, Lymantria dispar L., etc.
Pe teritoriul studiat unele speci i au fost identific;ate într-un număr
mare. D intre acestea am intim : Gastropacha populifolia Esp., Cosmotriche potettoria L ., Poecilocampa populi L., Lemonia clumi L., IJiloba caeruZeocephala L., Colotois pennaria L., Epione repandaria Hufn ., Erannis
aurantiwfo Hbn., Scotia ypsilon Hufn., Orthosia gothica L., Diachrysia
chrysitis L. etc. Menţionăm şi cîteva specii care au fost colectate olci într-un număr mal mare, ca şi în celelalte regiuni ale ţării. Acestea sint:
Diachry sia zosimi Hbn ., Iiyssa cavernosa Ev., Maculinea teleius Bcrgst.,
Apamea. tall6si Kov. et Varga, Epione vespertaria F. şi Chrysoplera 1c-crureum Kn. În această zonă se pot intîlni şi specii care apar atit în regiune<' ele şes ctt şi în etajul colinar. Fenome nul similar a fost obsC'1·vat şi în
partea estică a ţării, unde există de'. asemeni specii comune ale Carpatilor
Răsăriteni şi a văii Siretului. La Turulung şi prin împrejurimi, pe lingă
speciile caracteristice de şes (Epuprepia striata L., Zerynthia polyxena
Den. et Schiff, Hypogymna morio L., Protoschinia scutosa Den. et Schiff.,
Emm.eliet tral>ealis Scop., etc.), se pot întîln i şi efomente montane (Endromis ver.<1ic olora L., Callimorpha dominula L., Cidaria firmata Hbn., Aglia
tau. L., etc.).
Studiul macrolepidopterelor a permis ş i identificarea unor specii
dăunătoare, dintre care cele mai reprezentative sînt: Malacosoma neustria
L., Apora crategi L., I!yphantria cun ea Drury, Lym.a ntria dispar L. şi
Euproctis c71rysorrhoea L.
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STUDIUM DER MACROLEPIDOPTEREN
FAUNA VON DER UMGEBUNG
DER ORTSCHAFT TURULUNG
(Kreis Satu Mar'e)
(Zusam.menfassung)

Das erforschte Geblet bcfindet sich in Nord-Wes t('n Rumiinicns bei
der Degegnung dcr Ebene (Cîmpia Someşului = Niedrung von Someş)
mit dcn vulkaruschen Bergen von Oaş. Auf grund unserer Forschertatigkeit in dcm letzten Jahrzcrt verzeichne m w ir b ier eine Anzahl von 472
Arten von Schmctterlingen, zu dem habe ich nachtragli.ch noch 9 Arten
hinzugcfligt. Darunter befinden. sich mehrerc Rarităten in cler Lcpidopterologischen Fauna des Landes. Wir veroffentlichen auch drei Diagramme, welche die Vcrbreitung der Arten darstellcn nach }'amilicn, geografische Vcrbreitunggruppen und Biotopen.
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ADAl,JGIRI LA FLORA ROMANIEI
G. NEGREAN

DeoarC'C'c şi in ultimul volum al Florei R omâniei (13) a u fost om işi
taxoni semnalaţi în diferi te publi caţii din ţară sau străine, credem
că este util ca aceştia să fie cuprinşi într-o listă, cu toate că unii clin f' i
au fost incl uşi în mai multe~ note consacrate completării florei noastre
(8), (10), (44), (75), (83), (3), (116). in enumerarN1 care urmează sînt incl use numai spedi şi subspecii, cu indicarea locu lui şi a sursei bibliografi ce (inc1usiv după apariţia voJ. 13). Dintre aceşti laxoni, 25 a u fos t gă 
siţi şi/s au publi caţi de noi (nl'.12, 23, 25, 34, 47, 54, 58, 63, 93, 148, 149.
150, 156, 164, 165 etc.) iar alţii în eolabon:irc (nr. 2, 4, 7, 13, 65, 89 , ,9 9
<'te.). Majo l'ita tea ti;ixonilor s-a u publicllt C<1 rE>zultat al unor cercetări fl oristice sau taxonomice recente (1 , 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 38, 34,
46, 60, 64, 72, 75, !JO, 91, 94 etc.). Al ţii (nr. 80, 82, 92, 96 , 145, 157, 168)
sî11t in dicGtţi în lite1·otura m ai veche clar nu 0xistă material de herbar
c.IC'pus în colecţii , ial' în unele cazuri indicaţii le din lite ratură sînt vagi
(nr. 107-130). In fin e' prezenta unol' taxoni este pusă la îndoială chiar
de cei care i-au semnalat iar alţ ii (m. 17, 39, 40, 80) a u un statut taxonom ic nesigur. Am trecut în listă şi cîţi va tax oni publicaţi recent, dar pent ru care nu s-uu rt'Specta t reg ulile Codului tle nomencl atură (nr. 39, 40,
42, 82) cu speranţa că aceasta se va fa ct> mai tîrziu .
1. Achillea tuzsonii Ujhelyi - Carpaţii Merid ionali; Defileul Dună 
rii (135).
2. Aconilum lcimarck ii Reichenb. Munţii Bucegi, Valea Horoamulţi

b0i (22).

3. Aegilops triuncialis L. - CT*: 2 1\lai (18) .
4. X Agropogon littoralis (Sm.) C. E. Hu bbarc.l (Agroslis sp. X Polypogon nionspeliensis L.) - TL: S ulina (89). CT: Medgidia (89).
5. Agropyron branclzae Panţu & Solucolu subsp. ciliatum (G. G r inţ).
Dihoru & Negrean - mai multe localităţi din Dobrogea şi PH : Stînca Tohanilor (30).
6. Agropyron cristatum (L.) Beauv. s ubsp. scibulosu.m Lavrenko (= A.
n istatum subsp. dunensis (G. Grinţ .) Dihoru & Nr·grean) - GL : HanuConaki; Torceşti (30).
• Prescurtarea

judeţelor

se fnce conform

uzanţelor.
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7. Agrostis stolonifera L. subsp. albida (Trin.) Tzvclev (=A. albicla
T rin.} - TL: Delta Dunării (89).
8. Agrostis gigantea Roth subsp. maeotica (Klokov) Tzvelev (=A.
nweotica Klokov) - T L: Delta Dunărlii (89).
9. Allium lineare L. (inel. A. strictum Schradcr). Datele v.cchi, incerte
(1 29), sînt acum confirmate cu m aterial de herbar : IF: Grădi na d endrologică Tîncăbeşti, leg. S. Purcelcan (ca. A. angulosmn L.) (Herb. BUCF„),
r cv. G. Negrcan.
10. Alyssum caliacrae E. I. Nyărady. Ceea ce s-a publicat la noi sub
A. tortuosum Willd. subsp. exirnium. (E. I. Nyarady) E. I. Nyarady ('l'L:
Greci şi Cerna) este A . caliacrae (133). A mai fost indicată din PH: Tohani
(16). Creşte şi la Jugureni (PH ), Herb. BUC.M 45.117, leg. G. Negrean.
11. Anthyllis m.ontana L. subsp. montana - Munţii Bucegi; Piatra
Mare (2), (129) şi fără loc România (116).
12. Alyssum strigosum Banks & Solandcr - CT: Pădurea Dumbl'ă 
v enj, 27 V 1981, G. Negreau (Herb. BUCA 122287) ş i fără loc România
(133).
13. Apera spica-venti (L.) Beauv. su bsp. maritima (K1okov) Tzvelev
- Litoralul Mării Negre (89).
14. Art.emisia lerchiana Weber - TL: Capul DoJojman şi Baia (26).
15. As.perula carpatica Mon1riu - Muntele Rarău, Pietrele Doamnei (72).
16. Asperulci scutellaris ViS>. - IS : Tomeşti, Pădurea Dumbrava (72).
GL: NW Galaţi, Rîpa Tuluc, sub semn de întrebare (7) şi ?România (133).
17. Astragalus pseucloglaucils Klokov - CT: Rezervaţia Fintîniţa
(HO). TL: Babadag (27). Plantă critică.
18. Aubrielia intermedia Heldr. & Orph. ex Boiss. subsp. falcata Ciocîdan (15). Specia este indicată în vol. 13 al Florei dar nu şi subspecia.
Morfologia ş i arealul ar pleda pentru o subspecie endemică .
19. Bryonia eretica L . subsp. dioica (Jacq.) Tutin - AR: Radna, leg.
Margareta & Ş . Csuros (97) . Datele vechi incerte (118).
20. Buglossoides arvensis (L.) I. M. J ohnston (Lithospermum arvense
L.) su bsp. sibthorpiana (Griseb.) R. F ernendes - CT: Pădurea Hagi<'ni
(23); Eforie Sud (BUCM 46.023), Valea Seid-01·man (BUCM 52.404). lL:
Pădurea Platoneşti (BUCM 51.689).
21. Camelina alyssum (Miller) Thell. subsp. integerrima (Ce.lak.)
Smejkal ( = C. macrocarpa Wierzb. ex Reichenb.) - 'l'L: Babadag (6).
22. Chamaecytis:us blockianus (Paw.) A. Klâskovâ - CT: între Slatina şi Recea, .29 VI 1948, C. Zahariadi (sub CytistLS blockii V. Krecz.)
(BUCA 128.994).
23 . Chamaecytisus danubialis (Velen.) Rothm. - DJ: Ciuperccnii
Vechi prope Balta Arceru, in arenosis, 14 VI 1979 (BUCA 108.377).
•• Abrevierile herbarelo1· se fac

după

Patricia K . Holmgren, W. Kcuken & EUccn

K. Schoficld: Index Hcrbariorum, ed. 7, Utrecht, 1981.
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24. Chamaecytisus lindernannii (V. Krecz.) A. KMskovil - TL.; Babadag (27). TR: Brînceni (27). Fără loc România (116).
25. Clypeola jonthlaspi L. - CT : Lacul Tekirghiol (BUCA 109.61 4) ,
leg. T. Săvulescu, d<'t. G. Negrean (85).
26. Corylus maxima Miller - GJ: Tîsmana, Piatra Boroştenilor şi
Topeşti (58).
27. CorispermtLm hissopifoliu.m L. - VN: Nord Suraia şi VS: Buboci. Regă sire (124).
28. Corynepho'rus. canescens (L.) Bcauv. - SM: Nisipurile de pe Cîmpia Nirului (126), Sa nislău (36). BH: Vest Curtuiuşeni, Jeg. G. Negrean,
1976. Hartă de răspîndire la C. Karacsonyi (St. cerc. biol. 1979, 31: 3-12.
Indicaţii incerte: JF: Miloşeşii spre Glod (9). CV: Heci (62) şi datele din
Floră (118).
29. Cytisus agnipilus Velen. - CT: Canaraua Fetii (85) (BUCA
113092).
30. Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco sltbsp. pseudosambudna
(Tei:i.} Franco ( =Orchis romana Sebastiani & Mauri} - D obrogea (51) şi
fără loc R omânia (1 33).
31. Dianthus trifasciculatus Kit. subsp. eupon ticus (Zapat) Kleopow
- CS: H erculane; SB: Răşinari; CJ: Apahida; IF: Comana (115).
32. Dryo7Jteris assimilis S. Walker - Mai multe puncte din Carpaţi
(128). PH: Cabana Diham (139) .
33. Dryopteris submontana (Fraser-J enkins & Jermy) Fraser-Jenkins
- CS: Băile Herculane (43).
34. Erysimum crepidifolium Reichenb. - TL: Babadag; 6 Martie;
Valea Caugagia, Ca pul D olojman. CT: Pădurea Hagieni; Tekirghiol;
Medgidia; Basarabi (85). Dealul Allah-Bair (22). în Floră incertă. Materia.,.
lul de la SB: Păuca, 5 VI 1973, leg. C. Drăgulescu (37), rev. Ş. Csuros,
este E. repandtLm L., rcv. ·G. Negrean.
35. EtLphorbia chamaesyce L. subsp. massili ensis (DC.) Thell. - CT:
Hagieni (20) şi fără loca litate (133).
36. Euphrasia dr osocalyx Freyn - BZ: Muntele Siriu cu semn de
întrebare (28).
37. Et.tphrasia liburnica Wettst. - Carpaţii Răsăriteni (133). BZ :
Muntele Siriu, cu semn de întrebare (28).
38. Fer u lago confu.sa Velen. (=F. meoides Boiss.). Taxonomia speciei a fost recent lămurită (4), o amintim deoarece în F lora Etţropaea
este sinonimizată (133). Acelaşi autor reconsideră pe F. ~mcheri Boi.s s.
indicată· la noi (118) ca F. galbanifera Koch var. brachyloba Boiss„ de .la
N de Vîn ători (IS).
39-40. Fr~tinus pallisiae Wilmott su bsp. p ont o-euxinae Georgescu
& Tutunaru şi F . pallisiae s ubsp. danttbialis Georgescu & Tutunaru Cimpia Română ş:i. Delta D.unării (45) („non rite publicatum" - tipul n u
este indicat).
41. Gagea· -bohemica (Zauschner) Scbultes & Schultcs fil. - MII:
Dealul Iernăriilor (112).
29 - Studii

şl comunicări,

VII-Vl.It.
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42. Galium palustre L. subsp. transsilvanict11n Pazmany („non r ile
publicatum" - tipul nu este indicat). - Lunca S omeş ului între Releag
(BN) şi Cîţcău (95) .
43. Geranium cinereurn Cav. subsp. subcaulescens (L'Her . ex DC).
H nyek - Mun tele Postăvaru (24) .
44. X Gymleucorchis strampfii (Ascherson) K ilmpel (=Gym nadenia
odoratissima X Leucorchis albida) - Muntele Piatra Craiului, vî rful Pad ina Popii (64).
45. Gypsophila elegans Bieb. - IS: Podul Iloa iei (106).
46. Hesperis romineaca Dvorak (= II. dinarica G. Beck subsp. slovaca
Dvorak; H. nivea auct„ non Bawng., e.g. E. I. Ny<i l'ădy in F I. R.P.R. 3:
189, 1955, p.p.) - MM: Munţii Rod nei, Pietr osul Mare, V. Bucuiescu (40).
47. Hypecoum pon ticum Velen. - CT: Vama V eche (85) (BUCA
110.869).
48. Iris m ellita Janka - CT: P alazu Mic SW, Valea Seid-Orman,
G. Negrean (BUCA 58628). 1n ultimii ani am pus la îndoială, ca şi alţi
autor i existenţa speciei. în afară de d iagnelele cunoscute mai adăugăm:
plantă de pădure, cu înflorit'ea m ai tard ivă decît la I. pumila cu circa o
l ună; flori de culoare constantă , violet-brunie. Diagoemele s-au păstrat şi
la p lanta cultivată mai mul ţi ani în Bucureşti.
49. Iris pallida Lam. - MH: Valea Oglănic (130); Cracul Găioa rei
(ll 2).
50. Juncus bulbosus L. - GL: H anu-Conaki (69). Reconfirm are.
51. Juncus minutu lus Albert & Jahandiez - (?HD) „Casa de Vînă 
taore Dobrin" (54).
52. Juncus ranarius Song. & P err . - ( '/. bufonius L. subsp. juzepczukii (V. Krecz. & Gontsch.) So6) - BZ: Muntele Siriu (28).
53. Jurinea ledebourii Bunge - După G. Dih o ru (27) a fost citată
din Dogrogea de M. M. I 1 j i n, sub J. mollissima. Klokov. Indicată şi
de (133).
54. l{oeleria nitidula Velen. - „Dobrogea: Ba1cic-Cavarna- Capul
Caliacra-Mangalia-Agigca-Constanţa", 13 VII 1931, Domin & Kr·ajna :
Iter Romanicum 1-931 (He rb. PRC 2489) (134). CT: Canaraua Fetii (21).
Hagieni; Mangalia, etc. leg. G. Negrean.
55. Laser pitium hispidu.m Bieb. - BV: Măgurel e, (53).
56. Linaria bessarabica K otov: Descierea din Floră (ca şi figura) nu
corespund cu „L. angu.stissima (Loiscl.) Borbăs" care are lobii caliciului
liniar-lanceolaţi, acuminaţi. Este vo1·b~ mai degrabă de L. bessarabica
indicată din sudul U.R.S.S. şi care are lobii calidulu.i spatulaţi. Am recolta t această plantă din diferite localităţi (GJ: Cheile Sohodolului; O'r:
Pădurea Saru; Slatina; TR: Pădurea Dandara; BZ: D ealul Istriţa) şi credem că o parte din localită ţile indica te în Floră aparţin acestui taxon.
57. Lens nigricans (Bieb.) Godron - Fără localizare (116). CT: Valul
lui Traian, leg. C. Zahariadi (BUCA) (100).
58. Lolium rigidum Gaudin subsp. lepturoides (Boiss.) Sennen &
Mauricio - TL : Portiţ.a, leg. G. Negr ean (BUCA 108.378).
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59. M elica ciliata L. subsp. tauri ca (C. !\och) Tzvclev -

CT: .Cheia

(56).

.
.
60. Meum athamanticum J acq. - PH: Sinaia, Muntele Furnica {109)
leg. Loitlesberger (Herb. W) (65). Valea Cerbului (BUCM 3161) (119).
61. Mimwrlia austriaca (Jacq.) Hayck - AG: Cheil.e Dîmboyicioarei
(76) . Confirmare.
62. Minuartia bilykiana Klokov - CT: Murfatlar (140). Pădurea Ha-

gieni; Dealul Allah-Bair etc., leg. G. Ncg rean.
.
63. Onosma ponticum (Prodon). Prodan - TL: Babadag (101). Plante
cu dlagncme as --.-nă nătoare am recolta t şi noi la W de M angalia.
64. Onosma pseudarenarium Schur subsp. tuberculatum (Kit.)
Ra uschert - Nisipurile din NW- ul României (108).
65. Parapholis incurva (L.) C. E. Hubbard CT: Cetatea Histria
(comunicată de I. Şerbănescu la Sesiun0.a ştiinţifică P ontica 1977 - Constanţa). Periboina; Grindul Chituc, leg. G. :ţ-Jegrean. TL: Portiţa (BUCA
76.496); Grindul Lupilor (84) '.
66. Paronychia kapela (Hacq.) Kerner - CS: Băile H erculane (5).
MH: Sce la Cladovei (48).
67. Poa granitica Br. - Bl. subsp. granitica - MM : Munţii Rodnei
(111).
68. Polygala alpina (Poiret) Steudel - Munţii Buceg i, Furnica (63).
69. Polygala anatolica Boiss . & H eldr. - Dobrogea (100).
70. Polygala nicaeensis Risso ex Koch subsp. carniolica (A. K e rner)
Graebner - GJ: Cheile Runcului (Sohodol) (39).
71. Polygonum arenastrum Boreau - OT: Corabia şi Tjmişoara (19).
72. Polygonum bellardii All. - Cîteva localităţi din Transilvania
(CJ : Turda etc-) (103).
73. Primula vulgaris Hudson subsp. sibthorpii (Hoffm.) W. W. Sm.
& Forrest - Indicată recent din ţa ră de către I. D. Goga (47).
·
74. Prunus laurocerasus L. - PH: Valea Doftanei, Tr ăisteni (122
& 123).
75. Pulsatilla mon_tana (Hoppe) Reichenb. După Rummelspacher (lH)
subspecia tip nu creşte la noi, e a fiind înlocuită de: subsp. dacica (Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia de N, Carpaţi; subsp. balkana (Muntenia şi Dobrogea; şi subsp. australis (Banat).
76. Pulsatilla pratensis .(L.) Mille1· subsp. nigricans (Storck) Za-.
mels - Botoşani (114). Mai multe localităţi din Moldova (34), (70) etc. şi
CV: Reci (80).
77. Ranunculus aconitifoliiis L. -:- Munţii Rodnei (141). HR: Cheile
Uicazului, Muntele Ghilc;oş (17).
78. Ranunculus millefoliat us Vahl - IF: Budeşti (80). A. Beldie &
L. Alexandrescu (118) sinonimi zează pe R. „miUefoliatus auct., non Vahl"
cu R. garganicus Ten. D escrierea din Floră cor espunde tot cu acesta din
urmă . Planta de la Budeş ti, cu rostrul achenei uncinat, este R. m i llefoliat us.
29•
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··79. ?Ranunculiis neaJJolitanus Ten. - CT: Hagieni (Herb. BUCF) şi
localitate în România (133).*M
80. Ranuncul.u s ulmeniorum Prodan - M.M: Ulmeni (101).
81. Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich - SV: Dealul Radu · şi
Cocora (Cîmpulung); Dealul Runcu (Vatra Dornei). MM: J~orşa. :,Banat" (68).
82. Rinclera sisestii Buia & Păun („non rite publicatum" - tipul nu
este indicat) - DJ: Craiova, suburbia Craioviţa (12), (8); (10).
83. Salix nigricans Sm. ( =S. myrsinifolia Salisb.) - BC: Dofteana
(„pare spontan") (38); „Banat" (6) .
84. Sedum kostovii Stefanov - Munţii Bucegi: Valea Zgarburei şi
V. cu Brazi (63) . („posibil specie nouă" (63)) .
B5. Sedum telephium L. subsp. ruprechtii (Jalas) Soo - CS: Cheile
Nerei (120).
·
86. Sempervivum ruthenicum Schnittspahn & C. B. Lehm. - NT:
Măgura Pietricica. BT: Stînca Stefăneşti. Specia este reconsiderată de
Muirhead (78) care arată deosebirile faţă de S. zeleborii.
.
'
87. Seseli hippomarathrwn Jacq. - N.1': Dumbrava Roşie, reconfirmare (13).
88. Sesleria albicans Kit. ex Sehult. - Transilvania (50).
89. Silene exaltata Frlv. - CT·: Pădurea Hagieni, leg. G. Negrcan.
Fără localizare precisă (133), (116).
90. Stipa cras$iculmis P. Smirnov subsp. heterotricha Dihoru & Roman - Muntele Cozia (32).
·'
fără

91. Stipa epitosa Martino'vsky - România (67) .
92. Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Schultz Bip. (=Chrysanthemmn
achilleifolium (Bieb.) Prodan) - Estul lVIunteniei (102) şi România (133).
93. 'Thalictmm niinus L. subsp. }nibescens (Schleicher ex DC.) Rouy
& Fouc. - CT: Medgidia (BUCM 42.357); Rasova (BUCM 55.980); Cernavodă (BUCM 55.938), leg. G. Negtean. TL: Pădurea Letea (87).
94. 'l'hlaspi pawlowskii Dvorakova - MM: Vişeul de Sus, Muntele
Suliga (tipul în Herb. KRA 6307) (41).
95. '.l'risetum sibfricum Rupr. - SB: Biertan, (14).
96. Utricularia inter.niedia Hayne - SB: Ocna _Sibiului (121) şi fără
localitate (133).
97 . Valerianella. pumila (L.) DC. subsp. brachystephana (Tenorc)
Dihoru - CT: Pădurea Hagieni (24) (BUCA 29.508).
.
98. Veronica m.ultifida L. - TL: Valea Caugagia (117). CT: Casian~
' între Gura Dobrogii şi Palazu Mic (55). Dealul Allah-Bair (91). Valea
Seid-Orrnan, foarte mult, leg. G. Negrean.
.
.
..
99 . Vicia amphicarpq Dorihes - CT: Pădurea Hagie·ni (88).
100. Vince toxicum fuscatum (Homem.) Reichenb. fil. (=1V . inter-rnedium, Taliev, V. minus C. Koch) - CT: l\lurfatlar (140). TL: T opolog (57).
Zebil, leg. C. Zahariadi, det. A. Popescu (BUCA '77.833) . „ţ)obi·ogea" (98).

***

Planta din Herb. BUCF este R. oxyspermus Willcl. Verig. în 1988,
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101. Vincetoxicu.m jt1zepczukii (Pobed.) Piivalova (=V. rehmannii
auct.) TL: Dabadag (98).
102. Vincetoxicum scanclens Sommier & Levier - TL: Letea (49),
(98) (BUCA 26.094), ca V. nigrum (L.} Moenrh. Ultima specie este SWeuropcană.

103. Vincetox icum hirunclinaria Medicus subsp. cretaceum (Pobcd.)
Markgraf - indicot cu semn de întrebare din Muntele Siriu (28).
104. Vincetoxicum hirundinaria subsp. slepposmn. (Pobed.) Markgraf
1'L: Zebil (98).
l 05. Vincetoxicum hirundina~·ia subsp. nivale (Doiss. & Hddr.)
Markgraf - TL : Letea (116).
106. Zannichellia proclanii I. Şerbănescu - Lacul Razelm (12 ~ ) .
107-130. Alchemilla filicaulis Buser, A. plicatula Gaud., A. zapalowiczii Pawl., Alyssum corymbosoides Form., Artemisia santonicum U.
subsp. patens (Ncik.) K. Persson, Centcmrea ntmelicc1 Boiss., Cerastium
rectum Friv., Corispermum canescens Kit., Erysirnum hungaricum Zapal.,
Galium abaujense Borbăs, Herniari.a polygarna Gay, Pyrus salvifolia DC.,
Salix marrubifoli.Q Tausch e:x: N. J:.· Andersson, Scutellaria albida L., ·T araxacum brachyglossum (Dahlst.) Dahlst., T. caudatiformis Van Soest (73-),
7.'. fontanicola Van Soest, T. fulvum Haunk., T. liviclu.m (Waldst. & Kit.)
Peterm., T. praealpinum Van Socst, T. silesiacum Dahlst. ex G. H~gl., T.
turfosum (Schultz Dip.) Van Sol?~ t, Veronica pedtmcularis Bicb. - au fost
indicate din România ·cJe diferiţi autori în Flor-a Europaea (133).

Plante adventive
131. Achilled >roseo-alba Ehrcndorfrr - Constanţa, cart. 'Î;omis 4 forma violacea nu··cste valid pubJicată deoarece se ind ică 9 co'li de herbar
(Art. 37 din Codul ele nomenclatură ).
.
,
132. Amorosia 'trifida L. - CT: Constanţa, cart. Medea & Slaţia Pallas (138). Gara Cernavodă Pod (85). B: Halta Bucureşti Triaj-Depou ·(S4).
133. Briza ma.xima L. - JS: Podul Ilioaiei !ji Iaşi (106).
134. Capsella ·1ii.bella Reutcr - IS: Pădurea Breazu (131). GL : Pădu
rea Gîrboavele (70).
l 35. Ceratopteri$ thalictroides (L.) Bongn. - Bfl: PîrîuJ Peţea. (66).
136. Chenopodittm inultifidwn L. BR: Sud Măraşu. OT: Potelu (113),
Corabia, leg. G. Ncgrcan. DJ: Ciuperccnii Noi (Flora Olteniei Exs. 618).
Calafat (84).
·
137. Cle11Wtis tangutica ·(Maxim.} Korsch. - HR: între Odorţlci şi
Feliceni (90).
·
.
138. Crepis neglecta L. - Sudul Oltenie i (59). Resemnalare.
139. Cyperns esculentus L . - TL : Delta Dunării (1).
·
140. Eragrostis "parvij'lora Trin. - Danat (60).
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141. Ev.phorbia heterophylla L. var. graminifolia- (Engl.) Boiss .
B: Gara Cotroceni, leg. C. Zahariadi (BUCA 113.414)'. ·; „ ·
· 112. Euphorbia oblongata Griseb. - Iaşi, Copou (104)..
·: 1 ~.3„ - Galeopsis segel'um NeckeL" - HD:-Orăş'tie {121).-CS: Cleanţul Ilovei (11). România (133).
1~1- Galium exoletum Klokov - R~tnânia (1.36). .
.
145„ .Galium verrucosum. Hudsoµ - La S de Sibiµ . sub G. saccharatum (121).
146: Gladiolus italicus Miller - România (133f
147. f!umulus scandens (Lourr.) l\ţerrill (= I-ţ. japonicus Sieb. &
Zucc.) ~ HD: Orşova (74). TM: Lunca Tim işu lui (137). Bucureşti (71).
148. Juncus dudleyi Wicgel - Munţii Făgăraş, Valea Breznicioarei,
leg. G. 'Negrean (BUCA).
·.
149. Lepidium den.siflorum Schrader - SM: Pişcolt (BUCM 46.261).
Resighea (BUCM 49.350). BH: Curtuiu.~eni (18). Valea lui Mihai (BUCM
46.161). CV: Reci, 'leg. G. Negrean. TR : Turnu Măgurele. IF: Dridu; Patru Fraţi. PH: Gara Prahova. Brăila. I-lR: Gara Gheorgheni (23). SV: Gara
Gura Humorului, leg. G. Negrean. DJ: Malu Marc. GL: Hanu Conaki (86).
Posibil ca unele indicaţii pentru L. virginicum din -Moldova să se r efere
tot la L. densiflorum.
150. Lepidium neglectum Thell. - CJ: Ciucea (BP 221.861). Bucureşti spre Chiajna (86).
151. Linaria arvensis L. - CJ: Frata (110) . Reconfirmare.
l 52. Lobularia maritima (L.) Desv. - (=Lepidium horti-transsiZvanicum P rodan, 1939). MH: Orşova (99) şi România (133).
153. Oenothera syrticola Bartl. - România (61).
154. Oxalis dillenii Jacq. - IF: Pădurea Pusţnic4. A.G: Păd. Pitcasca (26).
155. Oxybaphus nyctagineus (Michx) Swcct ( = Mirabilis nyctagineus
(Mich.ic)_ McMillan) - Iaşi. MH: Vîrcioro.va (35). VS: _G ara Buhăicş'ti (33).
· 1S6. Panicum dichotomiflorum Michx - C2': G~r.a Cernavodă Pod
(BUCA 143.329}, leg. G. Negrean.
.
.
157. Petroselinum segetum (L.) Koch - BV: Sercaia. SV: Siminicea (42).
158. Physalis. txocarpa. Brot. ex Hornem. - Iaş i .(107).
159„ Polystichum falcatum (L. fil.) Diels . ( =. Cyrtom.i um falcatu.m (L.
fil.) ·c. P resl - BC: Slănic-Moldova (92) .
. .
160 .. Pteris vittata L . - MH: Drobeta Turnu-S.eyerin (112).
161. Sagittaria lancifolia L. - TL: J?unărca Yec;he _(sub S. anguslifolia Lfodl.) (79).
162. Sagittaria 'subulata (L.) Bucheanu - BI-I: Băile 1 Mai -(96), (66).
163. Silene sibirica (L.) P e 1·s . - IS: Vladom.irna (105).
164.' Sisymbrium austriacmn Jacq. subsp. ciustriacum - SB : în jurul
Sibiului (52). PH: Poiana Ţapului (BUCA 108.3'{9), leg._& det. G . Neg rcao.
în Floră cu semn de întrebare.
165. Solidago graminifolia (L.) S alisb. - MM: Daia Mare (81).
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166. Spiraea japonica L. fil. - BC: Slănic-Mol·dova (92).
167. Veronica filiformis Sin. ·- CJ: Cluj-Napoca (94); Grădina botanică, subspontană (BUCA 108.372), leg. G. Ncgl'can.
168. Vulpia ligustica (All .) Link - „Carp. Bor. - or. a.dv." (6).
169. Xanthium sacchoratum Wallroth - CJ: Someşeni; Gher1a. SJ:
Ti că u. MM: Ardusat (95).

Precizări

taxonomice

Barbarea lepuznica E. I. Nyarady. Credem

că

este o specie indepen-

dentă endemică, care se deosebeşte morfologic atît de B. vulga.ris - ]a
care o s ubordonează u.i:iii. aµtori (Soo, 1966 ş i Beldie & Alexandrescu ( llŞ)

cit şi de B. stricta ,- la care. o subordonează Ball (1 33) (tabel I)-. De :asemenea ca ecologie dife ră de B. vulgaris. Barbaraea lepuznica vegetează
la peste 1 600 m altitudine· şi creş te în masă în lungul tor·enţUor· cu cascade ai pMului Buta (leg. G. Negrean) sau Lăpuşnicul. De altfel şi Boş ca i u (11) o indică la „Chrysosplenio-Cardaminetum". Deoarece în -Floră
lipseşte descrierea complctfl a florilor, o facem noi: se pale externe 2 ,5 X
X 1 mm, glugate şi corniculate; sepale interne 3,3X1,5 mm; petale galbene aurii, de circa 5,5Xl,8 mm.
In legătură cu l'ăspindirea, menţionăm că planta nu creşte în Ungaria
aşa cum menţionează ·More1riu & Beldie (118). De asemenea indicaţia din
Flora Serbiei (Vîrşeţ), ni se parc suspectă .
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ADDlTIONS AD FLORA ROMANIAE
(Summary)

Grounded on thc hwestigations from Jitcrature and persoI;lal rcscarch,
the author presents a list of 169 taxa (spccics and subspecies) wic'h are
not included in the Romanian Flora or have subsequently appeared.
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MUZEOGRAFIE

AUREL POPP .._ SCULPTOR
NEGOIŢA

LAPTOIU

După Octavian Smigelschi .şi Nagy Istvan, Aurel Popp este considerat cronologic - cel de al treilea artist din Transilvania a cărui op„cră
s-a ancorat viguros în actualitatea disputelor mocl.erne ale artei. Tumultuos pînă la risipă, artistul sătmărean atinge cote de încordare maximă,
apelînd la modalităţile de expresie specifice diverselor domenii: grafică,
pic,tur:ă, sculptură, artă decorativă . Iar cînd mijloacele artistice nu puteau
epuiza întreaga energie de care spiritu-i era cuprins a apelat la forţa
de pătrundere şi mobilizare a sctisului, lăsînd mărturie timpului însemnări cu vaste implicaţii, de o tulburătoare v eracitate.
Cw1oscut şi apreciat îndeosebi pentru realizările din domeniul picturii ~i graficii (care se bucură de o circul aţie mai uşoMă), Aurel Popp
a fost şi autorul unei extrem de interesante creaţii sculpturale. Deşi preocupările pentru modelaj au fost mai sporadice (extinse însă pe întreg
parcursul vieţii), pasiunea şi abilitatea cu care a depăşit dificul:tăţile
acestei tehnici, recomandă indubitabil şi vocaţie de sculptor.
Gîndul spre finalizarea unor astfel de lucrări s-a manifestat de timpuriu, dovadă fiind şi prezenţa sa într-o expo.ziţie de la Budapesta (din
1908), în care expunea sculptura Cusătoreasa. Motivaţia unor îndeletniciri
diverse o aflăm chiar de la artist, care înscris la Academia· „Julian" din
Paris (în 1910) se arăta frămîntat de faptul că „s-a fixat în mine sentimentul că în pictură joacă un rol prea mare întîmplatea; îini vine adeseori să cred că pensula este mai isteaţă decît mine[ . . .]. Acele numeroase
viziuni noi şi decepţionante, acele frămîntări din jurul esenţei picturii
şi diversele rătăciri ale ·numeroaselor „isme" pricinuiesc deziluzionareamea de pictură [ ... ]. In această stare >Sufletească îmi vine ideea să trec
la sculptură 111 • Urmarea acestor frămh1tări este frecventarea (pe durata
celor doi ani ai popasului parisian) şi a atelierufoi de sculptură al lui,
Landovschi.
Reîntors în ţară, în 1912, partale! cu acele peisaje „călduţe de pe malul Someşul ui, cu sau fără ·figuri [... ] sau imitaţii după pictorii impre-·
sionişti" 2 , execută şi cîteva lucrări de sculptură. Una dintre ele o constV
1 Aurel Pop, Din zi în zi (însemnări autobiografice). manuscris, ·Arhivele statu:
lui Satu Mare.
2 Ibidem„
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cu cei doi copii ai artistului, reprezentaţi împreună sL1b
de bust. Modelajul formelor se păstrează în limitele soluţiilor didacticiste, cu respect penlru anatomie şi proporţii. Limpezimea şi calmul
volumelor - tratate în genere academic - capătă în zona în care defineşte amănuntele fizionomice o anumită nervozitate, o mai mare mobilitate. La potenţarea expresivităţii contribuie .şi adîncul orbitelor, alături
de gurile întredeschise, sugcrînd un eventual dialog. Pe chipuri stă întipărit mai evident amarul existenţei, decît candoarea vîrstei infantile.
Âlte două lucrări din această perioadă incipientă a creaţiei sînt două
reliefuri, înfăţişînd un Cap de femeie (se pare soţia artistului) şi un altul
de bărbat. Admirabilă este aici .adecvarea modalităţilor stilistice la specificul genului. Volumele se aplatizează, succedîndu-se ritmic, cu treceri
domoale între umbre şi lumini. Pe alocuri apar şi cîteva accente lineare,
desfăşw·ate sinuos, decorativ.
După cwn bine ştim, preocupările sale .artistice şi didactice sînt întrerupte din cauza izbucnirii războiului, la care Aurel Popp a participat
ca martor ocular. Va cunoaşte şi trăi experienţe de un dramatism care
i-au tulburat puternic conştiinţa. Cind după încetarea ostilităţilor va încerca desăvirşirea W10r ample compoziţii, marcate de un puternic caracter antimilitarist, asemenea teme vor fi finalizate nu numai în pictu ră
şi grafică, ci şi în sculptură. Un exemplu edificator ni-l relevă bronzul
Le vmi vainqu.eur (Adevăratul învingător), realizat pri.n anii 1921-1923.
O dureroasă realitate este exprimată metaforic prin fixarea deasupra unui
muribund (ce mai păstrează senzaţia de încleştare cu moartea) a unui
vultur masiv, ce tronează cu emfază. Intr-o sobiţă în creion, pregătitoare
pentru sculptura amintită, pasărea purta pe cap o coroană regală. Incisivitatea 'aluziei se lasă uşor descifrată.
·l otre cele 31 de lucrări expuse la Cluj, în 1921, care-l impun drept
cel mai reprezentativ artist al primului Salon al artei ardelene, figw·a
şi o sculptură. Era un gips înfăţişîndu-1 pe revizorul şcolar Dariu Pop
(Planşa XVIII). Artistul apelează la modalităţi stilistice diferenţiate pentru a pune mai bine în valoare psihologia celui portretizat. Modelajul
agitat, nervos, al suprafeţelor ce corespund bustului se află într-un puternic contrast cu fineţea şi calmul cu care rezolvă mina şi amănuntele
ffaionomice. lmpresia unei profunde meditaţii este determinată de ,p uternica împlîntare a mîinii în obrazul drept şi de amploarea umbrelor
de sub arcadele proeminente. Aceeaşi abilă capacitate de individualizare
a personajului, proiectînd către interior intensitatea trăirilor se constată
şi din analiza unei alte lucrări (Portret de femeie, gips, Planş,a XIX), de
o frapantă similitudine de limbaj cu lucrarea mai sus amintită. Freamă
tul impresionist al volumelor ce de~jnesc bustul pune în valoare calma
:r:espiraţie a epidermei de la mină şi faţă.
Dar prima lucrare mai complexă , care-i va solidta din plin fantezia
şi forţa creatoare a fost monume.n tul uLeului de la Şişeşti Vasile
Lttcaciu. Iniţiativa ed ificării unui asemenea monument aparţine (du pă
cum se preciza în paginile unui cotidian sătmărean, din vara anului
tuie

compoziţia

fo1mă
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1926) „mai multor intelectuali clin localitate şi judeţul Satu Mare"3 . La
cîtcva luni după aceea, în ianuarie 1927, se făceau cunoscute publicului
amănunte asupra proiectatului monument: „Zilele acestea a fost expusă
în cabinetul d -lui prefect a l judeţului bancheta (adică macheta n.n.) sta -.
tuii dr. Vasile Lucaâu, dator ită artistului pictor ş i sculptor, Aurel Pop.
Dancheta red ă minw1at figura dîi:ză a eroului de la Şişeşti. Este o operă
d e mare valoare şi credem că locuitorii acestui judeţ vot· lupta din răs
putel'i spre a realiza fondul neces·ar. Statuia va costa 9 milioane. Va avea
o înălţime de 9 m şi va fi ara nj ată înaintea bisericii greco-catolice româ11e"~. Comitetul săbnărean pentru ridicarea monumentului, întrunit în
16 m ai 1927, în sala restau rantul ui „Dacia", sub conducerea prefectului
I. C. Barbu!, alege ca preşedinte de onoare al i niţiativei pc Ocruvian
Goga, ministru de interne, însă1-cinînd „pe Aurel Popp, artistul cu renume ce a trecut şi graniţele ţării , să execute lucrările ele artă, privitoare lu monument" 5 .
Din păcate aceste prime frămîntări se sting în disputa cu lupta pentru putere a diverselor partide politice. în ace astă situaţie artistul săt
mărean îşi orientează gîndul ,şi energia spr e un alt incitant proiect: monmnentul Unirii. !n tot cursul anului 1928 efectuează zeci de schiţe pentru opera pe care o întrezărea tronînd pe Deal ul Cetăţii din Alba IuliR,
în anul împlinirii unui deceniu de la săvîrşirea unităţii naţionale d epline. Nu se ştie dacă impulsul spre o asemenea înfăptuire a fost încurajat şi de aJţi factori. Cert este că Aurel Popp nu s-a limitat doar la
simple schiţe în cărbune (ca!'C l'elcvau vitalitatea unui mare desenator),
efcctuînd mai multe machete in lut, transpuse apoi în gips. Dată fiind
<'omplexitat ea şi măreţia proiectului îl asociaz ă în lucru şi pc sculptorul
timişo rean Ferdinand Gallas. Unele date asupra concepţiei şi calităţii
;;1cestor mache.te pot fi d esprinse din lectura celor şase reproduceri, popuJarizate de revista „Analele Banalului" din Timişoara, în n umărul din
aprilie-iunie 1930.
La pagina 52 era prezentat acel detaliu din proiect înfăţişînd un
personaj aşez-at pe un tron monumental, flancat de o parte şi de alta de
două simbolw·i ale p uterii: un le u şi un v ultur masiv. !naintînd cu şase
pagini în cuprinsul revistei descoperi o scenă în care se făcea aluzie la
jertfa unor martiri în vremuri de împilare socială şi naţională: pe un
postament un trup căzut, alături (lîngă o roată de tortură) un altul îngenunchiat, cu trupul d at pe spate, iar într-un plan ultim un al treilea,
în picioare, purtînd în rnîna stingă ş i la .Piept ofrande. de flori. Macheta
de la pagina 75 reprezenta un imn închinat mW1cii paşnice, productive,
prin ipostazierea unei familii de ţărani în atitudini ritualice, extrem de
Va.~He Lucaciu, în „Satu Mare", 20 iunie 192.6.
Statuia lui Vasile Lucactu - opera artistului sculptor Aurel Popp,
în „Satu Maroe", 16 ianuarie l!Y.!7.
5 •
•
• Adunarea Comitetului pentru ridicarea unui monument lui Vasile
Lucaciu, tn „Satu Mare", 22 mai 1927.
3

$. Todica, Dr.

4 •

•

•
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expresiv fiind gestul avîntat al copilului cu sn?p
grî'-_l în ~r~ţe, escaladînd zidul (cu strieri geometrice verticale) dm s~m_?a 1mag1m1..
Asocierea în compoziţie a unui ostaş şi a unu~ ţa1·~n cuv ~ g~irlandă
prelungă de spice ce-i înfăşoară trupul (pag. 75) s~n.tet1zeaza iubirea ardentă a patriei 1 idee susţinută şi de împlînta~ea mîrrnlor pe .aŢape~ul desfăşurat piramidal deasupra personajelor. Epica momentulw istoric omagiat se completa cu scena (pag. 81) în care două siluete .robust~ inton.a~
patetic un dnt, poate o doină sau baladă populară. Costumaţia rustica
a celor doi rapsozi amintea de vremuri arhaice, după cum sugera şi capul
<le 1up din vîrful unui toiag, aparţinînd mitologiei dacice. 1n sfîrşit, un
ultim detaliu cuprindea un bărbat îndurerat, în aceeaşi costumaţie rustică, purtînd pe braţe capul unei victime.
Din fugara narare a scenelor se desprinde profunzimea unei gindiri
care voia să convingă prin multitudinea aspectelor invocate asupra semnificaţiilor majore pe care le implica un monument de o asemenea anvergură. Că toate scenele amintite urmau să fi e integrate în ansamblul
sculptural finit este greu de presupus. Asocierea lor reclama un spaţiu
extrem de vast, desăvîrşirea în rondobosse a fiecărei machete impunînd
distanţarea lor. D acă ar fi fost reliefuri asambla1·ea lor ar fi fost mai
si mplă. Oricum, amploarea proiectului merită reţinută, ea fiind în acord
cu tensiunea unui spirit căruia nu i-a u displăcut dificultăţile, marile confruntări, animat de dorinţ.a săvîrşirii unei opere grandioase.
Stilistic machetele îmbinau patetismul , înclinat spre viguroasa narare
a faptelor, specifi că viziunii lui Aurel Popp, cu încercar ea de simplificare a volumelor şi amplificare a gestului simbolic, caracteristic creaţiei
lui Gallas. Dimensionarea machetelor la proporţiile fireşti ale mom1mentului ar fi potenţat vitalitatea formelor. Dar opera a rămas în stadiu de
proiect în lipsa unei comenzi ferme din partea .cercurilor guvernante.
Un regim m ai fe ricit au cunoscut cele două busturi reprezentîndu-i
pe Vincenţiu Babeş (Planşa XX) şi I. G. D'llCa, primul dezvelit în 1935,
iar cel de al doilea aşezat pe soclu la sfîrşitul acel uiaşi an, fiind inaugurat printr-o festivitaie, abia în 20 decembrl'e 1936. Ambele l ucrări au
fost amplasate în parcul „Scudier" (astăzi Parcul Libertăţii) din Timişoara. Contractate în primăvara anului 1934, cînd Aw·el P opp răspunse
favorabil la invitaţia de a profesa în cadrul Şcolii de arte frumoase din
capitala Banatului, cele d ouă monumente se detaşau vag de manierismul soluţiilor convenţionale în care erau formulate chipurile diverselor
personalităţi, presărate în parcuri publice. Mai expresiv şi impw1ător
era bustul lui Babeş, afirmînd un plus de· fc'rmitate, graţie unor muchii
care separau discret succesiunea în spaţiu a formelor. Simpatiei de care
se bucur'a în rîndul oficiali tăţilor bănăţene i se datorează şi comanda
pentru executarea unui Monument în memoria eroilor de la Lipova. Conceput într-o viziune alegorică, monumentul este inaugurat - printr-o
amplă serbare populară - în 1937.
Cu toată satisfacţia pe care i-a p rocurat-o r ealizarea unor proiecte
statuare pe meleaguri bănăţene, Aurel Popp considera ca fapt m ajor al
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îm·plinirilor sale artistice raelizorea unui sugestiv monument în memoria marelui tribun al cauzei naţionale - Vasile Lucacitt. De aceea face
uitate incidentele din anii 1926-27, deşi era orgolios din fire. Dar mă
reţia faptei justifica sacrificarea orgoliului. Se numără astfel printre cei
14 artişti care au prezentat machete la concursul ce urma să aibă loc în
vara anului 1935. Discutarea machetelor a avut loc abia în 7 octombrie,
dîndu-se cîştig de cuză proiectului Jui Cornel Medrea. lndurer~t Aurel
Popp publică în ziarul local un Apel în chestiuni .artistice către preşe
dintele Comisiei interim.are a municipiului Satu Mare, în care se afhmn:
„ ... s-a constat de toţi experţii care au văzut şi cunosc machetele şi
ofertele mele, chiar şi cele din concurs, că lucrarea mea cu 500 OOO lei
ar fi mai ieftină decît cea primită cu 350 OOO lei, deoarece a mea e socotită cu postamentul .Şi cu de .trei ori mai mult bronz decit cea favorizată de Comisie [ ... ] Deci nu are niciun înţeles din partea mea să mă
mai sacrific pentru un scop ideal, cîncl lumea nu ia seamă de sacrificiile
1T'Jcle, ba chiar mă denunţă prin ziare, zicînd că nici nu sînt capabiiJ. a
incorpora prin monumentul V. Lucaciu ideea naţională, fiind socialist"6 •
. Detestînd lipsa de pricepere a celor destinaţi a se pronunţa in „Chestiuni urtistice", anunţa la .sfîrşitul Apelului că va termina „compoziţia
V. Lucaciu pentru satisfacerea mea şi pe spesele mele", restituind şi suma
de 14 997 lei ce o primise pentru executarea unei picturi pe aceeaşi temă.
!ntr-adcvăr şi-a oferit bucuria de a contempla statuia la proporţiile monumentului imaginat. La o analiză .atentă a mult discutatu1ui proiect8
se observă robusteţea volumelor, vigoare·a construcţiei. Eroul apare în
postura care l-a consacrat, de orator înflăcărat, al cărui glas se revarsă
ca un torent. Cu capul puţin dat pe spate, scrutează îndrăzneţ depărtă
rile. Mina dreaptă, îndepărtată ele trup, sp01·eşte vitalitatea gestului, accentuînd arcuirea pieptului ce se avîntă în spaţiu .cu hotărirea fermă
de a înfrunta orice .opre1işte. Voind să dea motivaţie revoltei temerarului patriot, aşează la baza soclului un trup vlăguit, cu mîinile încă
tuşate.

In faţa unor prelungite oprelişti se consolează cu gîndul la durabilitatea unor lucrări de mai mici proporţii, în care va putea da frîu liber
fanteziei, tumultuoaselor resurse interioare. Expresie directă a stărilor
deprcsi ve de care sufletu-i era cuprins, o schiţă cu un Bătrîn meditînd
(costumat într-o rasă de călugăr) d ovedeşte abilitatea dispunerii în spaţiu a volumelor. Toate formele se arcuiesc şi converg către un punct comun, sublinierea acelei impresii de suferinţă fizică şi morală. în jurul
anului 1940, cînd atmosfera era cuprinsă de furtun a celei de a doua
conflagraţii mondiale, Aurel Popp se arată preocupat de freamătul lui
Cain, r ealizînd o compoziţie în ulei şi o alta în lut (trans pusă apoi în
o ApeL elitre preşedintele Comisiei interimare a muntcipiuLui Satu Mare în
chestiuni art istice, în ,,Satu Mare", 20 octombrie 1935.
'Ibidem.
8

Reproducerea machetei se află în monografia Raoul Şorban -

Aurel Popp, Ed. „Meridiane", Bucureşti, 1968, pp. 36.

30 - Studii
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XXI). Sculptura, alcătuită din form e supradimensionate, se
prin nervozita tea gesturilor .unei certe tensiuni expresioniste.
Atît mîna stingă, tremurîndă în spaţiu, cit şi cea dreaptă crispată, fo1m
fixată pe fruntea căzută mult în faţă, evocă tulburător acea senzaţie de
disperare şi groază a personajului, copleş it de evidenţa crimei săvîrşite.
Ambele sculptur i, alături de multe alte compoziţii finite în alte tehnici,
se voiau un înflăcărat îndemn la raţiune umană .
Impresionanta cultură de specialitate a a rtistului sătmărean, asociată cu disponibilitatea multiplă de materializare a impulsului al'tistic
(executtnd pe lingă lucrări de pictură, grafică , sculptură, porţelan şi
obiecte de mobilier, concepînd şi p'ro.iecte de arhitectw·ă) , face să nu ne
surprindă comanda ce a primit-o din parte<l unei familii din localîtltc pentru executarea unui 1nausoleu dr. Bela Lii.k.i). Alături de numernascle şi
interesantele soluţii arhitecturale afirmate in schiţele, efectuate in căr
bune în anul 1941, consemnăm ş i expresivitatea bustului, din care transpar sugestiv datele caracterului.
Că preocupările sculpturale n-au fost incidentale, ci s-au manifestat
ca o constantă esenţială în ansamblul unei prodigioase activităţi artistice,
o relevă atît macheta pentru bustul lui Nicolae Bălcescu (executată în
1949), cu intenţia de a fi amplasat~ în faţa primăriei din Cluj , cit şi de
schiţa în multiple variante - pentru un mult rîvnit monument al poetului (conce tăţean şi prieten) Ady Enclre (1953), proiectat a fi instalat în
faţa casei memoriale din Meţenţi u (azi. Ady Endre).
Afirmaţiile noastre s-au întemeiat pe analiza lucrărilor finite sau in
stare de proiect (o parte din ele se mal află în colecţia familiei). Dar o
cuprindere cît mai exactă a activităţii sale sculpturale (de dimensiuni
mult mai ample decit c0le de noi semnalate) va fi posibilă numai după
depistarea şi a a ltor înfăptuiri, nouă necunoscute. Pentru că aceste inf ăptuiri, neîndoielnic, sînt mult mai numeroase, ş tiut fiind faptul că tn
toamna anului 1944, un bombardament nefast avea să provoace dek'r ioarea atelierului şi o dată cu el a multor lucră ri, aflate în stare de gips.
Efortul de reconstituire se va întemeia pe atenta analiză a datelor
cuprinse în presa vremii şi în preţioasele sale insemnări autobiografice,
prin consultar ea r eproducerilor de epocă, precum şi din relatările unor
martori ai frămintărilor sale, mulţi încă în viaţă. Din corobarea tuturor
acestor date se va contura o imagine mult mai aproape de adevăr a ceea
ce a însemnat Aurel Popp pentru statuara românească.
gips,

planşa

revendică
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LE SCULPTEUR AUREL POPP
(Rezume)

Connu nottament par l'enthousiasme de son activite de peintre et
graphicien, l'artiste Aurel Popp est aussi l'auteur d'une importante
oeuvre sculpturale. Quelques reliefs et bustes des annees 1908-1914
mettent en evidence une fine execution des formes par un modelage de
facture impresioniste. Profendement impressionne par le drame de Ja
guerre mondiale, il transposera Ies consequences du dechaînement des
forces aveugles en deux oeuvres suggestives, veritables pledoyers ă la
raison humaine: Le vrai vainquer (1922) et Cain (1940).
Mais les plus sugestives oeuvres temoignent la volonte d'eterniser
des personalites de h'istoire et de la culture roumaine: Nicolae Bălcescu,
Vasile Lucaciu, Vincenţiu Babeş, I. G. Duca. 11 a reussi d'en achever les
deux dernieres â Timişoara (1935-1936) et un monument dedie aux heros
ele Lipova (1937), oeuvres qui prouvent un puissant sens de la construction et de la monumentalite. D'un interet majeur sont aussi les ebauches
(en nombrc~ de huit) pour un grandiose monument dedie ă l'Union (1928),
realise en colaboration avec le sculpteur Ferdinand Gallas, impressionant
par la tension et la virulence expressioniste des formes.

30*
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COSTA CAREI

ŞI

OPERA SA
PLASTICA

SIMONA NISTOR

Incercarea mea de „restitutio" a artistului Costa Carei este o datorie
de onoare, un prilej de a cinsti un nurn.e qe ar trebui consacrat, un coleg
de excepţie şi, mai ales, un prieten cu un suflet nobil.
. Pe Costa Carei (Coriolan Coltău) l-am cunoscut ca bibliograf specialist, ultimul său loc de muncă, de q.ltfel şi al meu, fiind Bibliot~ca Acad emici R. S. România, unde noi am colaborat între anii 1964- 1969.
. Dispariţia lui, prematură şi fulgerătoare, m-a marcat pentru multă
~Teme. Personalitatea sa a rămas clar înregistrată în memoria mea, iar
acum, după 13 ani de la stingerea sa din viaţă, îmi dau seama cît de
importantă este creaţia artistică, literară, plastică a lui Costa Carei, care,
cu sacrificii nebănuite, ne-a pus la îndemină adevărate comori spirituale.
$e cuvine să scoatem la suprafaţă caracteristicile creaţiei sale, harul său
artistic, bogata sa operă lăsată posterităţii.
Incercarea de faţă caută să prezinte .aspecte şi date mai puţin cunoscute din revelatoarea biografie a lui Costa Carei. Am convingerea că
sîntem doar la începutul unei investigaţii privind activitatea sa de scriitor,
traducător., bibliograf, regizor, artist plastic ş.a. O e~egeză temeinică va
amplifica desigur încercarea noastră. Treptat, în timp, se va ajunge, desigur, la o analiză serioasă care va cîştiga mereu în exactitate şi profunzime.
Se cunosc cazuri cînd artiştii traversează periode dificile pe care nici
contemporanii, nici urmaşii lor nu trebuie să le uite. Costa Carei; care se
înscrie· tangenţial în această categorie, a reuşit să depăşească aceste zone.
Fără şovăire, şi-a împlinit crezul său artistic, lăsîndu-ne atît nouă cît şi
generi:tţîilor viitoare o operă unitară şi mai ales izbutită. Tablouri în ulei,
tempera, acuarelă, ceracolor, grafică stau astăzi mărturie a universului
său artistic. Aceste lucrări sînt inteligibile, elevate şi reflectă cadrul în
cart! Costa Carei a trăit şi a visat; totodată, din aceste imagini transpare
caraoterul său demn, sensibilitatea sa rar întîlnită, gestul său larg r isipitor, truda sa permanentă care a fost, în acelaş timp, o terapeutică zilnică fără de ·care Costa Carei nu ar fi putut respira.
Stăpîn pe bogate cunoştinţe în domeniul culturii şi artei, am avut .
adesea privilegiul de a purta eu el lungi conversaţii, schimburi de idei,
de impresii, de lucrări, colaborînd chiar la actul de creaţie a unoi·a dintre
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acestea. Astfel, am avut ocazia să aflu numeroase şi variate aspecte ce
aveau să-mi deschidă drumuri noi şi sigure pe care aveam să păşesc cu
însămi în anii care au urmat.
Talentul său în pictură s-a format în atmosfera şcolii de la Baia Marc
unde, în vacanţe, a studiat tehnici diverse şi maniere p e care, .mai tîrziu
le-a folosit în tablourile sale. Şcoala de specialitate de la Baia Mare a
fost un centru de instruire s uperioară, cu o instrucţie unanim recunoscută, cu rezultate excepţionale. Dar talentul lui Costa Carei a evoluat,
mai ales, datorită substanţialei însuşiri de noi cunoştinţe po care le-a
dobîndit, în cazul picturii, ca autodidact, prin lecturi asidue, experienţe,
acumulări datorate urmăririi sistematice a unui număr mare de opere
de artă, cercetării lor îndelungate şi temeinice. Costa Carei cuncişten,
în mod amănunţit, stiluri, personalităţi din lumea plasticii româneşti şi
universale. Era stăpîn pe instrumentele folosite, înţelegea subtilitatea şi
valoraţia culorilor, a umbrelor şi experimenta tehnici personale, într-un
cuvînt ern un pasionat, un cercetător înăscut, un erudit şi un adevărat
artist.
Costa Carei mă preţuia. Observînd posibilităţile mele de lucru în
pictură, de încorporare treptată de noi cunoştinţe, era sincer prezent în
elaborarea viitoarei mele lucrări. Costa Carei, în aceste cazuri, făcea
priză cu lucrarea mea, şi adăuga , direct şi discret, desenul să u viguros şi
sensibil, desăvîrşindu-mi astfel tabloul. Costa Carei reuşea să-mi transmită, cu pricepere şi generozitate, cu un simţ didactic special, experienţele
sale vcrfficatc. Totodată, sublLniez că îngemănarea artelor era la Costa
Carei o stare de fapt. Astfel, .se explică, în mare măsură, varietatea subiectelor abordate, portretele sale psihologice, dimensiunile căutăriJor
sale, sugestivitatea interpretărilor, nenumăratele ipostaze ale aceluiaşi
motiv, abnegaţia şi dăruirea prin care urmărea propria sa evoluţie artistică. Intre poezie şi desen nu întilnim la Costa Carei nici un fel de barieră . Calităţile in. domeniul artei plastice sînt evidenţiate de regretatul
Petru Comarnescu astfel: „Desenele vechiului publicist Costa Catei sînt.
cu t otul remarcabile. Liniile sale trasate pe pînză cu sensibilitate şi vibraţie , a u darul de a crea forme vii, unduioase, concrete. Lucrează cu
forţă în simplitatea esenţializată a desenului său'11 D e altfel, acelaşi critic
de artă, a costatat cu prilejul expoziţiei de grup (iunie 1967) la care a
participat Costa Carei că „rn mişcarea de amatori, actuala expoziţie ce
va fi um1ată de altele de grup, înseamnă o vădită ridicare în privinţa nivelului artistic, a încuraj ării unor talente sau personalităţi, acum aduse
într-o lumină relevantă" 2 • Grafica lui Costa Carei se impune prin caracterul ei firesc, puternic, recognoscibil. Totodată grafica sa este trampată
de lirism. Despre poezie şi pictw·ă s-a scris mult. Aş vrea să relev aici,
în cazul lui Costa Carei, faptul că pentru .el „forma" era egală ca valoare
1

2

cit.,

In: România Uberi:f, nr. 7042, 9 iunie 19167, p. 2.
Petre Comarnescu, Surprize fn

expoziţiile profesioniştilor şt
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atît în poezie cit şi în plastică. Dealtfel, el practica ambele ca pe o stare
firească, cu o neobişnuilă uşurinţă, (a nu se confunda cu facilitate) şi a
1:c.: uşit să le condenseze, fie că imaginea plastică a absorbit poezia, fie că
poc.7.la sa suge rează imagini plastice .
. Nu pot uita mulţumirea ce-l cuprin dea atunci cînd, la el acas ă, eram
de acord cu ultimele sale realizări. Eram uluită de precizia desenului, de
capacitatea combinării formative a liniilor, de efectul coloristic, de sensurile păstrării valorilor tradiţionale. El a găsit mijloacele de inovare a limbajului phl~tic şi , mai ales, fo1mule 'd e transcriere spontană şi încărcată
de un flux cromatic, adecvat motivului. La acestea se adaugă ritmul in tens şi impunător, supus legilor armoniei, sinceritatea nelimitată care
atestă tran.c:;parent principiile sale afective. In peisaj expresivitatea este
nota dominantă. Climatul general al imaginii este vizibil în ciclurile Baia
Mar~, Sighi.~oara, Sibiul. În racursiuri precise, clare, în zeci şi zeci de
variante, apar locurile sale natale, cele de reşedinţă consecutive sau pe
unde a colindat în vacanţe . Aceste peisaje se remarcă printr-un vizibil
pitoresc, radiind o notă pe rsonală. Acuarela, adesea în tuşă mare, farmecă. Sînt imagini ce amintesc, nu numai o lume medievală, ci şi una
de basm, în care miracolul domină totul (Primăvara, Toanina, Vijelie, în
col ecţi a E. Georgescu). in peisajele lui Costa Carei vedem, uneori, o beţie
ameţitoare de culori. In armonii strălucitoare, posibile în n<:ltw·ă, el redă
locuri bine cunoscute, g ravitatea unui univers văzut într-o formă reflexivă (Cetatea din Sighişoara, Biserica Neagră, col. E.G.). Se simte folosirea valorilor statornice ce-l urmăresc spre destinaţii noi, personale. Ac-

cente de culoare

caldă .subliniază

planurile,

măresc

perspectiva

şi

le

acordă o dcta~are sobră şi totuşi optimistă . P este aceste lucrări domneşte
o atmosferă de conversaţie lirică care vrăjeşte şi captivează. Costa Carei

şti.e să s urprindă

instantaneul şi astfel, din locuri pe unde~ a trecut aduce
imagini cc rec uperează trăiri , impresii, stări, fizionomii. In viziunea sa,
Costa Carei transfigurează uneori stări intime, cu nelinişti interioare la un
diapazon elevat. Astfel, se pot desprinde acele frămintări justificate cît
şi vibraţii ce se desprind din ţinuta sa discretă, demnă, nobilă. In aceste
creaţii el se regăseşte şi face din ele o pavăză de fieca1·c zi. Costa Carei
difu zează lumina cu ş tiinţă. Ea este sensibil valorată ş i contribuie direct
la instaurarea atmosferei cău tate de artist. El stabileşte acele zone transp~t·ente care nu numai că localizează amintirea dar o s ubJimează .
Căutări, noi eforturi în împlinirea propriului său crez artistic, bucuria unor realizări, certitudinea unei reuşite, dorinţa permanentă de a cunoaşte părerea colegilor, nevoia de a conversa despre artă, toate acestea
constituiau obiectul întîlnirilor noastre repetate. Conversaţiile · despre
artă, poezie, culoare, natură, participări la Cenaclul „G. Călinescu" al
Academici R. S. România ca şi multe alte manifestări culturale, la care
am luat parte împreună, au fost prilejuri unice de susţinere, de meditaţie, cunoaştere, asimilare, acumulare.
Dominat de actul creator, subjugat pînă la istovire de dorinţa de a se
autodepăşi, Costa Carei nu putea fi convins că altul a r fi fost destinul
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său dacă ar fi oferit, prin expoziţii personale, p rilejul de a fi cunoscut
de un public mai larg. Intre anii 1967-1969, am participat, împreună cu
o mină de colegi de la Academie, la expoziţii colective, organizate pe lîngă
Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă
a Municipiului Bucureşti, unde a expus şi Costa Carei. Urmărind ecourile
acestor expoziţii, am insistat, pe lîngă ,C osta Carei, să organizăm o expoziţie personală căci aveam convingerea că este o valoare plasti că ce trebuie să se confrunte, că opera sa trebuie cunoscută de cei atraşi de frum os. Eram convinsă că publicul este frustrat de o creaţie ce se de taşează
şi în acclaş timp se impune prin valori statornicite şi îndrăzneli gjn<lite
cu măestd e. Costa Carei era însă prins, în mod exagerat, de o r esponsabilitate conştientă faţă de actul creator. El respingea „de plano" :sugestiile
mele în această privinţă . El se justifica prin obligativitatea de expunere
a creaţiilor sale intr-o sală specială, unde lumina de zi să fie repartizată
în egală măsură cu lumina artificială, deasem enea considera ca foarte
important modul de încadrare a tablourilor, corespunzător cu fiecare
lucrare în parte , ceea ce presupunea mari cheltuieli ş i multă pricepere
a lucrului. Am încercat adeseori să-i propun soluţii acceptabile, posibile
pentru a reuşi să realizăm această antrepriză. De fiecare dată , cînd atingeam acest subiect, Costa Carei se arată indiferent, imposibil. Dacă am fi
reuşit să finalizăm această idee am fi participat cu toţii la o sărbătoare
neobişnuită în lumea noastră, a bibliografilor, ştiut fiind cît de r iguroasă
este activita tea z ilnică a celor ce-şi pe trec vi aţa ca bibliotecari, Răsind
în această lume de culoare o adevărată oază . In acclaş timp, ar fi fost
pentru Costa Carej, un m oment de afirmare binemeritată, la care înt reaga
noastră gratitudine avea să participe. Dealtfel, atitudinea lui Costa Carei
faţă de colegi , cititori, cercetători, prieteni se distingea prin limbajul său
cîntărit, prin certa informare în diverse domenii de activitate, prin gener ozitatea prin care împărta~ea gîndurile !>ale despre artă, sa u prin actu l
de a ne dărui , ca un fapt divers, unele din lucrările sale plastice. Costa
Garei încerca, clipă de clipă, să găsească o justificare existenţei sale, condiţiei sale de poet, de artist, de om. Era m ereu dornic să cunoască, să
vadă, să ştie, să adune din infinitatea de c unoş tinţe răspî ndi te în cărţi, să
selecteze şi mai ales să împărtăş ească şi altora rezultatele căutărilor sale.
Urmărea cu nerăbdare noile apariţii, cerceta manuale, enciclopedii de specialitate, monografii, studii. Dornic de a transmite colegilor de breasl ă,
în forme clare, cele dobîndite cu a tîta trudă, am fost convinsă că mă
aflam in faţa unui coleg de excepţie.
Fără a minimaliza sau neglija activitatea de bibliograf specialist în
elaborarea publicaţiei „Cataloage colective" o muncă de Sisif nu numai
pentru un artist ci şi pentru un profesionist in domeniul biblioteconomiei,
am asistat adesea la strădaniile sale de a desăvîrşi, cu aceiaşi scrupulozitate ce-l caracteriza în tot ce întreprindea, lucrările la care era angajat.
Deasemenea era oricînd ga ta să ajute pe colegii m ai tineri sau mai puţin
formaţi în a cest domeniu.
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Dealtfel, Costa Carei privea pe ceilalţi artişti cu o anwnc generozitate, destul de rar întîlnită în situaţii similare. Este _surprinzătoare tendinţa sa de a recepţiona ceea ce era valoros fără a accepta convenţiile şi
nici canoanele altora.
·
Experienţa sa zbuci umată, uneori dramatică, dealtfel şi sfirşitul său
atît de neprevăzut, mărturisesc o personalitate complexă, ale cărei aspiraţii spre realizare, spre desăvîrşire au marcat, în mod evident, opera sa.
N u am întîlnit la Costa Carei (pentru pl'ieteni Cori), o atitudine de complezenţă nici faţă de colegi, nici faţă de lumea artistică-literară din care
Ar fi trebuit să facă parte. El er a imparţial şi că uta să recepţioneze, (cu
liniştea ce-l caracteriza), ceea ce avea convergenţă cu prcocupărHe sale.
D epunerea adesea o activitate COJ)leşitoare, ardentă, pînă la sacrificiul propriei sale persoane. In interiorul locuinţei sale, unde improvizase
a telierul, dincolo de marea singurătate şi de suferinţele fizice ce-l urmă
reau dLn cc în ce mai des, Costa Carei lucra, picta, neprecupeţind nici
efort, nici timp, nici culori. Acolo se năşteau noi imagini, noi metafore,
noi metamorfoze. Porţile picturii sale erau deschise şi se lu·ăneau continuu cu formele nelimitate ale n aturii din care cu pricepere şi nespusă
dăruire le transfigura în creaţii artistice . Ideia de căutare a „formei" se
dovedeşte un preludiu la tot ce realiza Costa Carei. Lucid, urmărea cu
sut·prinzătoare curiozitate, găsirea formei, fie că era vorba de poezie sau
de pictură. Tendinţa de esenţiaUzare, de condensare a ideii era prezentă
nu numai în plastică ci şi în lirica sa.
Din cantitatea imensă de picturi .Şi desene realizate de Costa Carei,
nu esţe simplu de selectat cele care, cu prioritate, s-ar cuveni să fie expuse permanent, desigur intr-un cadru special destinat. Din colecţiile particulare, am reţinut unele lucrări de grafică cc denotă că au fost realizate
de ui;i adevărat maestru. Astfel, în curbe, esenţializează truput feminin,
adolescentin. Surprinse îotre candoare şi feciorelnic, nudurile î11 tuş
Spre som·e, Penelopa (col. E.G.) oscilează între sugerare şi model', reuşind
să transmită sentimentul căutat de artist. Uneori, gîndul fuge la filiaţia
lui Costa Carei cu Andre Derain (1880-1954), în ceea ce priveşte calit a tea curbelor prin care subliniază caracterul motivului reprezentat. !mi
amintesc Plimbare prin Cişmigiu unde tulpinile se termină 'în accente
curbate, repetate, ritmate. Aceste lumi apar evidente şi in alle luctări,
compoziţii din ciclul Corul antic rămîn exemplu ce demonstrează ştiinţa
de care a dispus Costa Carei în elaborarea nudului, graţia evidentă , miş
carea g enerală a desenului. Tot atît de surprinzătoare este în grafică lucrarea pc care a intitulat-o Dacchus unde dinamica gestului şi densitatea înlănţuirii amintesc de mari maeştrii.
Totuş i, r ecent am avut prilejul să admir î n colecţia Livia Baoîr.u un
Peisaj de toamnă miniatural, 5n tempera. Realizat în cuţit, tehnică pc care
Cosţa Cat·ei o practica cu multă pricepere, arn fost impresionată de atmosfera liniştită şi meditativă ce se degajă din această _lucrare. Nu este o
fugă de r.cal, dimpotrivă, elementele sînt clar profilate. In prim plan, pomul
robust, ·1a care contribuie şi coloritul său brun-închis, îmbracă, cu coroana
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sa, spaţiul, şi devine dominanta imaginii. Se succed apoi, într-un ritm
natural, nenumărate planuri în care se înscriu apa (lacul), cîmpul şi cer ul, în tonalităţi de fiecare dată altel e. Coloritul este restrîns ca pale tă .
Este vădită tendinţa artistului de a găsi sol uţia care motivează raportul
dintre elemente. Gama de portocaliu dens asociată cu ceruleum ne aminteşte d e albastrul de Voroneţ este surprinzătoare şi pregnant esteti că . În
mod s,P.Ontan subscriem la universul proiectat de Costa Carei, aderăm lei
conceptul spre care el tinte cu sinceritate. Este o irumpere a frumu seţii
care se însclie în fascinaţie. Dcasemcnca în peisajele văzute în colecţia
E.G. găsim aceiaşi undă şi mijloace de transpunere asem ănă toare cu imp resionismul francez, în special Pissarn. Trebuie să recunoaştem şi să pre.:.
dzăm un lucru: Costa Carei este un artist autentic şi lumea pe care el
ne-o proiectează este lumea no astră, cu elementele caracteristice aJc peisajului românesc.
P ersonal, nu am avut prilejul să-l văd lucrînd în culoare. Cei ce au
avut acest privilegiu mi-au declarat că nu se folosea de ulei, că manevra
c·u abilitate senzaţională atit tempera cit şi ccracolorul, folosindu-se cu
predilecţie de cuţit. Penfru a stabili, cu certitudine aceasta, ar trebui
apelat la analize de laborator, la speci ali~ti in domeniu. Deş i sîntem convinşi că ma terialele şi tehnicile folosite de Costa Carei sînt mijloace care
au pus in valoare propriile sale creaţii, aspect important şi caJ·e mc rilă
reţinut, avem impresia că în anumite cazuri, de exemplu ceracolorul n u
rezistă la sch im bări de temperatură, diferenţele avînd drept consecinţă
anularefl sau micşorarea efectelor iniţiale. Consider că anumite lu crări
ca Ecce homo au fost executate în ulei. Acest portret atinge o intensitate
maximă prin mod alităţile prin care Costa Carei umanizează personajul.
Intre sensul simbolic şi autoportret se stabileşte o suprapunere evid entă.
Astfel între Eul deschis şi cel ascuns există aici o sudură vizibilă. Pe mă
sură ce privim acest tablou se pornesc scria întrebărilor. Acestea· se multiplică şi se succed pe măsură ce zăbovim asupra-i.
P ortretele în tuş, o demonstraţie directă de introspecţie şi de gest
imperativ, se înscriu în aceiaşi categorie. Aici haşurările ating o densitate maximă, vizibilă, cu adînci implicaţii de interiorizare. 1n fondul său
de tăceri şi iniţiative, intuim un dialog interior legat de un lc•gămînt cc nu
putea fi călcat. Costa Carei năzuia spre un ideal artistic, încărcat de posibile depăşiri, refuzînd ideia că de multă vreme el trecuse unele praguri.
!n formulele sale singulare, în certele sale împliniri noi trebuie să recunoaştem profesiunea lui de credinţă faţă de direcţiile precise pe care
le-a cultivat.
Aportul său în domeniul literar-artistic este incontestabil. Se cuvine
ca el să fie recunoscut unanim şi să nu fie dată uitării contribuţia trudnicei vieţi a acestui artist de pe meleagurile sătmărene. Totodată, se cuvine,
a se vorbi mai mult despre aportul său în poezie, cît .d e eroice au fost
roadele inspiraţiei sale, fie că a elaborat, fie că a tradus din poezia universală . Fecund, exigent, înzestrat şi cultiva t, temele meditaţiei sale ne
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Recidind, in tălmăcirea sa, versurile lui Kosztolănyi Dezso, îmi dau
seama cit de apropiate au fost propriului crez: „Acum visez cerneluri colorate ... cu albastru sorei, mamei dragi cu aur . .. n-aş osteni, aş scrie
şi-aş t ot scrie I şi scara, şi la prînz, şi dimineaţa. l Şi-aş fi attt de foricit,
o Doamne! / Mi-aş colora - mi-aş colora viaţa. /"
fascinează şi ne îndreptăţes c să acordăm întreaga încredere şi preţuire
celui cc a fost Costa Carei.
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LA ISTORICUL
MUZEULUI CAREIAN

N. IERCOŞAN -

I . Nf:METI -

C. KARACSONYI

I nstituţie de cultură cu funcţii specifice, de C<"rcetare ştiinţifică, de
păstrare şi expunere ale vestigiilor arheologice, istorice şi ale
mărtµdilor trecutului geologic, precum şi a florei şi faune i acestui ţinut
ol Român.iei, Muzeul orăşenesc Carei, înfiinţat în anul 1958, (Fig. l ), s-a

colectare,

în.scris de la incepuiul'ile srilc în ansamblul acţiu nilor muzeografiei româneşli. Alătw·i de celelalte muzee din nord-vestul ţării , această instituţie a contribuit activ la cercetarea, salvarea şi valorificare ştiinţiu c.ă şi expoziţională a numeroaselor urme ale
unei zone deosebit de bogate din punct
de vedere florjstic, fa unistic şi arheologic; la cunoaşterea mai aprofundată a
istoriei acestor meleaguri. Fă cînd o succintă retrospectivă n celor 30 de ani de
ex istenţă a muzeului careian, se poate
constata că, a adus o importantă contribuţie la ed ucaţia patriotică, revoluţionară şi estetică a t u turor categoriilor de vizitatori şi mal cu scamă a tineretului.
Activitatea muzeului din Carei a
mai fost prezentată succint în diferite
ghiduri turistice, lucrări de muzeografie ş i de popularizare 1•
i l\'I . Mihalachc, România (ghid turistic),
Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1969,
p. 184;

•

•

• Ghidu L institu~iilor şi organizaţiiLor

ştiinţifice

din R.S.R., vol. II, 1970, p. 206;
M. Iancu, Dem. P opescu, România, ghid-atla .~
turistic, Ed. Stadion, Bucureşti, 1971, p. 18;
A. Bogdan, M. Călinescu. Jude~ul Satu Mar<',
Ed. Academiei, Bucureşti , 1976, p. 14.2-14:3;
* • • Satu Mare, monografie, Ed. sp ortturism, Bucureş ti, 1980, p. 215; J. H. Crişan,
Itinerare a l'heologice transilvănene, Ed. sportlurism, Bucureşti, 1982, p. 197-198; • * •

flg. 1. Ghidul inu7.eulul din Carei
(!oaia de t itlu).
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Primele eforturi pentru constituirea de colecţii muzeistice sînt documentate la Carei spre sfîrşitul secolului a l XIX-lea, cînd prin munca susţinută a unor profesori ş i elevi se înfiinţează pe lingă liceul clin oraş o
colecţie muzeală şcolară. In anul 1889 aceasta cu prindea o colecţie de moluşte, un număr însemnat de .păsări şi mamifere naturalizate, un mic
ierbar şi o colecţie ·de mineralogie; în total un număr de 667 de picse2.
Merită să menţionăm valoroasa donaţie a exploratorului l'enumit Emil
Holub 3, care cuprindea 92 de piese (zoologice, botanice ~ i mineralogice),
p:rovC'nite din Aflica de Sud4 •
Paralel cu organizarea colecţiilor muzeistice şcohu·e , a u loc şi acţiuni pentru constituirea unui muzeu propriu-zis, la început cu caracter
local, apoi r egional, ac ţiuni izvorîte din necesitatea CW1oaş terii trecutului
oraşulu iG, pentru salvarea ,Şi .colectarea numeroaselor vestigii arheologice
descoperite cu ocazia unor lucrări, mai ales în zona .Bobald6 , cît ,şi pentru cercetarea şi colectarea de materiale floristice şi faunistice din Mlaş
tina ,Ecedea7 • Se remarcă în ,a cest sens campania de presă a ziarelor care
apar în Carei în anul 18968, pentru înfiinţarea unei „Societăţi muzeale a
judeţului Satu Marc", care să elaboreze ş i să coordoneze acţiunea de constituire a unui muzeu judeţean cu numele de ,,lVluzeul Mlaştinii", m enit
să cuprindă nu numai flora şi fauna Mlaş tinii Ecedea ci şi „anti chităţile"
oraşului şi ale judeţului 9 • Se fac propuneri concrete în acest sens, unele
vizînd şi construirea unui sediu pentru muzeu (palat cultural) pe terenul
viran de lingă poştă (în prezent Str. Culturii), precum şi înfiinţarea unei
„grădini a muzeului"to.
Acţiunile presei, contribuţia şcolilor şi a „Societăţii culturale din
Carei", ca de altfel în întreaga .T rensilvanic 11 , au dus la înfiinţarea unui
muzeu judeţean la Carei, sub n umele de „Muzeul comitatului Sătm ar",
Romdnia, ghid turistic, F:d. sport-tur ism. Bucureşti, 1982. p. 267; A. Ştefănescu, Gh. idui muzeelor, Ed. sport-turism, Bucureşti, l9B4, p. 384- 386; D. R fldoi;av, Satu Ma.re,
ghid de ora.ş, Ed. sport-turism, 1984, p. 100--102.
2 Hâm J., A nagy-kdrolyt rom.-ka.t h. I ogimnazlum tortenete, Carei, 1896, p. 260.
.
s Al. Marinescu, Exploratorul Emil Ho?ub, donator al Muzeului de istorie natural.?i. d in Bucureşti, Re·u. Muz., 1983, 9, p. 60-67.
4 Czirbusz G., Holub Emil ajândeka, Nagy:K.ăroly es v.ideke, Carei, 1894, nr. 48,
din 29 noiembrie, p. 1-2.
~ Oraşul Carei a fost l'eşedinţa comitatulul (judeţului) Sălmar între anii 17801922.
0 Borovszky S., Szatmdr vdrmegtJc, f.a . (19'10), p. 17il.
7
Mlaştina Ecede.:'1, una dintre cele mai mari din Europa, se întindea pînă ln
marginea oraşului Carel; a fost .desecată la sfîrşl tul sec. al XlX-len.
8 Nagy-Kdroly es videke, Carei, XIII, nr. 32 din 6 au gu~t 1896, p . 2; ld,e m,
nr. 33 din 13 a ugust 1896, p. li Szatm.cirmeoyei f{Ozl/Jn.y, II, nr. 31, l8D6.
o Ibidem.
10 Ibidem.
11 V. ' Netea, Iniţiative şl reallză1·i muzeografice româneşti î n. Transilvania pf.nă
la 1918, Rev. Muz .• 1965, l, p. 39-43; P. Bunta, G. Pl'otopopescu, Muzeele din Tran~
Sil vani a tn perioada desăvîrşir·it statului naţional român, Rev. Muz., 1909, 1, p. 39-42.
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prin decretul din anul 1901 a•. In anul 1903 s-a votat pentru activitatea
muzeului o contribuţie anuală, din fond ul cultural al comitatului. Patrimoniul muzeului era fonnat din antichităţi şi materiale din domeniul
ştiinţelor naturii, păstrate la LU1 loc cu arhiva comitatului; custodele muzeului şi al bibliotecii documentare din cadrul acestuia fiind numit a rhivarul .comitatului.
La început activitatea m uzeului a întîmpinat destule greutăţi, din
lipsa unui local propriu, precum şi a s pecialiştilo1·. Din rapoartele anuale
ale muzeului judeţean din Carei J·eiesc că, activitatea acestuia se reducea
la biblioteca documentară, care şi ca era închisă pentru public13. Pab·imoniul m uzeal era alcătuit din 788 de obiecte şi o bibliotecă cu 4 076 de
volume.
Deş i activitatea muzeului era extrem de redusă, totuşi el a contr ibuit la salvarea unor vestigii arheologice descoperite incidental pe teritoriul oraşului ş i judeţului, iar mai tîrziu biblioteca documentară a fost
pusă la dispoziţia publicului 14 •
După renovarea şi ,reorganizarea spaţiului clin clădirea sediului comitatului (azi clădirea Liceului industrial), pentru organizarea colecţlilot•
au fost puse la dispoziţia lui două săli, în aripa stingă de la parterul clă
dif'ii15. Totodată a fost numit şi primul custode propriu-zis al ,muzeului16 •
Muzeul se menţinea însă tot în faza incipi en tă ele organizare, avînd
în patrimoniul său şi diferite obiecte istorice ca : lăzi şi documente de
breaslă, arme !')i monede17• Din această colecţie merH:ă a fi evidenţiate
obiectele arheologice provenite din descopeliri incidentale sau din săpă
turile efectuate de A. Vende la punctul Bobald din hotarul oraşului Carei
şi cetatea de pămint de la Bcrveni. La aceste cercetări putem adauga descoperirile de la Boineşti din .epoca migraţiilor, precum .~i frumosul idol
de la Satulung-Finteuşu Mic (jud. Maramureş), datat m ai tîrziu, în pcl'ioada de la începutul cpodi bronzului 1a.
Aceas tă modestă activitate muzei stică a fost întreruptă de primul
război mondial. După această perioadă ,a vem puţine ştiri privind reluarea
activităţii muzeale la Carei. Ştim doar că, în anul 1919 colecţia ,muzeului
s-a îmbogăţit cu 14 tablouri valoroase. In an ul 1921 sînt menţion ate cîtcva obiecte deosebite ale muzeului şi se atrage atenţi a şi asupra importanţei altor descopetiri arheologice înt.împlătoare din judeţul Satu Marern.
12 Coriolan P etranu, Muzeele
Bucure~ti, 1922, p. 155-156.

din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramure.~.

ia ArchErt., XXVI, 1900, p. 86.

XVJII, 1909.
Schoditsch L„ Nagykarolyi. m·egyehdza âtalakUâsa es kibăt>itese, Epito ipar,
1907, nr. 34, p. :;.
ia Szatmar vamiegye, Budapesta, f.a. (19'10).
17 Szatmdrmegye konyvtcira es muzeuma, Nagyldiroly, Carei, IV, 1909, 16 iulie, 14.
18 Szatmdr vârmegye, p. 402-411; C. Kacs6, SCJV, 23, 1972, 1, p. 33-36, fig, 6.
19 Polyanszky J„ Fdhivas kornyekii.nlc arheol6giat felkutatdsara, Eszaknyugati
.
Ujsdg, Cnreii ~Ial'i, 24 decembrie 1921.
u Videkt k6nyvtaraink 1907-ben, Magyar l{{jnyvszemle,

15
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Paralel cu activitatea muzeului continuă după război ş i activitatea în
cadrul colecţi ei muzeistice şcolare a Liceului d in Carei, care în anii
1921-1922 poseda un număr de 4 272 de antichităţî, dintre .c are un număr însemnat de monedc20.
În anul 1926, cîn'd sediul judeţului a fost muta t în oraşul Satu l\.far·e ,
colecţiile muzeului împreună cu arhiva judeţului a u fost t ransferate la
noul scdiu.n La acea dată cele două secţii ale Muzeului ,judeţean Careii
Mari aveau un patrimoniu fonnat din 4 677 de piese, 14 tablow'i şi o
bibliotecă documentară cc număra 9 430 de volumc .~2 După 1926 n u mai
avem ştiri despre existenţa muzeului din Carei. activit<itea muzeistică
dcsfăşurîndu-se sporadic prin colecţiile liceului şi a altor şcoli din oraş,
care însă s-au pierdut în timpul celui de-al doilea război mondial.
După anul 1950, începe o muncă entuziastă a unor pasionaţi careieni
penhu înfiinţarea .unui muzeu, care cu sprijinul deosebit a l organelor de
partid şi de s tat, a u formai, o colecţie de obiecte arheologice, documente
medievale şi moderne, ce vor constit ui baza viitoru1ui muzeu.
La 10 iulie 1958 a fost înfiinţat ,actualul nrnzcu careian, s ub numele
de Muzeul raional Carei:!3, cu profilul m ixt avînd două secţii: de istoriearhcologie şi de ştiinţele naturii şi o bibliotecă documentară care cuprindea 3 324 de volume.
Muzeul şi-a început activitatea în castelul din Carei, un valoros şi
impunător monwnent de arhitectură, reconstruit în stil eclectic la sfîrşi tul secolului a l XIX-leal?4 • Spaţiul afectat muze ului, reprezenta un interes deosebit pentru vizitatori şi din punct de :vedere al arhiLecturii i nterioare şi exterioare a clădirii. . După trei luni a fost deschisă prima expoziţie de bază a secţiei de istorie, în două săli, unele în şase vitrine erau
expuse obiecte arheologice provenite din descoperiri şi donaţii, precum şi
medalii şi sigilii. Personalul muzeului era format dintr-un director, un
administrator, un achizitor şi un îngdjitor25 • La 1 mai 1960 a fost dcschic:;ă
şi J)rima expozi ţie de bază a secţiei de ştiinţele n aturii, într-o sală, şi cuprindea păsări şi mamifere naturalizate, m ulaje, panouri cu planşe, grafice şi fotografii 26•
Activitatea muzeului din. l)et'ioada 1958-1964 se caracterizează prin
rezolvarea unor probleme administrativ-organizatorice, deschiderea expoziţiilor de bază ale celor două secţi i , inventarierea obiectelor muzeale
existente şi a volwnel~r din biblioteca docwn cntară, precum _şi organi20

„Ertesito", R6m. 1mth. f ogirnnâzimn, 1921-1922, Care i, 1922.
A1emoriul oraşului Carci'i Mm·i f n chestia sediului juclepului Satu Ma.re prezentat ·măritului guvern; f.a .. Oradea; V. Meruţlu, Judefele clin Ardeai şi dtn Maramureş pînă în Banat, Cluj, 1929.
n Arhiva Muzeului orăşen-esc Carei, Dosnr II, 1960, fila 322 şi 341. .
23
I dem, Dosal' I, 1958-1959, illa 9'3.
24 Eble G., A KtfroLyl gr6folc nagykârolyi varlwstelya ds pesti palotdjn, Butlupcst:i-1 1897.
.
2~ Arhiva Muzeuiui orăşenesc Cm·C'i, Dosar I, 19513 ......1959, iila 113.
w Idem, Dosar TI, 19130, fila 12.
21

https://biblioteca-digitala.ro

:481

5

zarea de expoziţii · temporare cu tematică ştiinţifică, documentare şi artistice (artă plastică şi fotografică), locale, regionale sau naţionale.
Totodată se fac primele săpături arheologice de salvare, în 1959 la
Ghenei, „Movila spînzurăt01ii" 27 , în .colaborare cu Institutul de Istorie şi
Arheologie din Cluj , ln necropola din epoca fierului (IIa. D); Tiream în
l 960, aşezare din t'poca bronzului, cultura Otomani, WJde nu fost salvate
30 de obiecte întregi şi mai multe fragmentarc28; Berca „Dealul Viilor",
epoca bronzului, un mic sondaj de solvure 29• De asemenea au mai fost
salvate numeroase alic obiecte arheologice datînd din toate epoci le, descoperi te incidental la : Andrid, Ciumeşti, Foieni, Sanislău, Sînmiclăuş şi
Tiream:i0 . Se remarcă ş i valorificarea unor descoperiri arheologice ant<'rioare, pdn punerea lor în circuitul ,"itiinţific31 .
La secţia de ~tiinţe1e natu!'il începe în această etapă, acţiunea de
co lectăl'i şi naturalizări, realizată mai ales cu ajutorul colaboratoril01· externj ai muzeului, precum şi achiziţii de materiale muzeistice3 z.
JVIcnţionăm ş i Hcţiunilc întreprinse la casa memorială „Ady Endrc"
din salul lvlecenţiu (azi Ady Endre), aflată sub pa tronajul muzeului careian33.
Dintre expozi ţiil e temporaL·e ol'ganizate la sediu ş i itinerante în
această perioadă se !'cma rcă : „Expo;dţia fotodocumentară dedicată zilei
de 23 August" .în 1959; „90 de ani de la naşterC'a lui V. I. Lenin", „Originea ş i evoluţia omului" în 1960; 11 Expoziţia de pictură a artiştilor din
Carei", „Expoziţia agricolă" în 1961; „Expoziţia de pictur ·ă a cadrelor didactice din Carei", 11 Construcţia socialismului în raionul Carei" în 1962;
„Dezvoltarea econom i că şi culturală a raionului Carei", „Expoziţi e de ar tă
fotografică" în 1963; „Expoziţie de artă populară", l>E;<:.:poziţia regională
de artă plastică" şi expoziţia „Patria şi apărătorii ei" dedicată zilei de
25 Octombrie, cu prilejul inaugurării Monumentului ostaş ului român,
în 196434.
·
La sfîrşitul aC'estci perioade, numănil total al piesel"r de muzeu (arheologie, istorie, documente, sigilii, monede, păsări ~i mamifere naturalizate) se ridică la aproape o mie, iat· numărul de vizitatori a crescut de
la 480 în 1958 la 7 126 în 1964; numărul total al vizitatorilor în cei şase
ani ridicîndu-se la peste 40 000 ~:1.
În perioada 1964-1974, pc baza pl anului naţional unic de Ct'rcetare
ş tiinţifi că au început săpături arheologice de m arc amploar<', în colabo27

Idem, Dosar VJ, 196:3, Lila l.
lbidem .
to 'l'. Bader, Săpăturile arheologice din judeţul SaLu M011e (Partea I -a), Satu
Mare StCom, V-VI, I 981-U932, p. 151.
30
Arhivd Muzeului orlfşenesc Carei, Dosa r II, 1960, fila 335.
31 Kovâos S„ Jegyzctck a bela-varhelyl Lcletekrol, A Nyircgyh<iz'i J6sa Andrcis
Muzeu:m Evlconyvc, VIll-tX, i9'60-'19t'>6 Ql967), p. 25-'-33.
~~ Arhiva Muzeului orăşenesc Carei, D osar II, 1960, Iila 27.
33
I dem, D osar IV, 1962, fila 114--0.15.
3' l clem, Dosar VI, 1964, fila 31.
35
ibidem, fila 6'5 şi 111.
28

31 - Studii

şi

comunlcflrl.

vu-vm.
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rare cu Institutul de Arheologie Bucw·eşti, Muzeul regional Maramureş
şi Muzeul judeţean Satu Mare, pentru cunoaşterea mai ~profundată a istoriei acestei zone, pentrn îmbogăţirea patrimoniului muzeal şi pentru
valorificarea ştiinţifică şi expoziţională a ac.estuia. 1Astfel continuă în
1965 cercetările la neer-opolele celtice de la Dindeşti şi Sani şlău 36 , iar în
1966 încep săpăturile de salvare !de la Carei- Bobald (epoca bronzului şi
fierului) şi Tiream „Holm" (epoca bronzului)37 • Tot în acest an au mai
fost salvate materiale arheologice din epoca bi"onzului descoperite la: Berea, Ciume.şti, Foieni, Pir, Pişcolt şi Sanislău 38 , precum şi din epoca migraţiilor descoperite la Dindeşti şi Ghenci39 •
Intre anii 1967- 1968, la Sanislău, punctul „Nisipărie" a fost cercetată o întinsă necropolă. _plană fonnată dfo 62 tlc morminte de iD.cineraţie în urnă (în 1979 au m ai fost descoperite două morminte, numărul
total ri<licîndu-se astfel la 64), datînd din a do'ua jumătate a sec. V. î.e.n.
(Ha D) şi aparţinînd unei populaţii locale traco-dacice 40 . De asemenea
au fost efectuate săpături sistematice pentru cunoaşterea civilizaţiei ,dacilor liberi din sec. II- IV e.n. şi a perioadei feudalismului timpuriu la
Moftinu Mic, punctul „Pe deal" 41 , precum şi sondaje arheologice la Cehăluţ, Foieni şi Dindeşti 4 2 • în .1969 au fost efectuate sondaje la Pir (epoca
bronzului), Căuaş (Ha. timpuriu), Andrid (epoca bronzului tîrziu şi Latene), Carei şi Ciumeşti (Latene) şi a fost salvat un coif şi o ceaşcă de
bronz descoperite la Pişcolt, punctul „Via Veche" 43•
Din anul 1970 au început săpături de mare amploare în localitatea
Pişcolt, punctele „Nisipărie" şi „Lutărie'', care au durat aproape un deceniu şl care s-au soldat cu descoperiri importante din epocile: neolitic
(ceramică pictată-grupul Pişcolt) ·4; perioada de tranziţie la epoca bronzu36 Vlad Zirra, Beitrage zu.r Kenntn1s des keltischen Latene in Rumănien, Dacia
N.S., 15, 19111, p. 171- 238; Idem, Noi necropole ceitioe în nord-vestul României (Cim'itirele birituale de la Sanislău şi Dind.eşti), Satu Mare StCom„ II, 1972, p. 151-206.

37 I. Nemeti,
Deşcoperiri arheologice din hotarul orc(şului Carei
(jud. Sattt
Mare), Satu Mare StCom., V-VI, 19fH-1982, p. ;167-182.
38 Ideni, Descoperiri funerare din epoca bronzului în jurul Careiului, Satu Mare
StCom., I, 1969, p. 57-'12.
C9 Idem, Descoperiri funemre din sec. V e.n. l.îngă Carei, ActaMN, IV, 19()7,
p. 4.9 9--.507; icLem, Un mormînt di n secolul V descoperit la Satul Ghenei, comuna
Căuaş, Satu Mare StCom., I, 1969, p . 1211~124.
40 Idem, Necropola hallstattiană de la Sanislău, Satu Mare StCom., II, 1972,
p. 121-149; idem, Cont1·ibuţii la pmblema epocii fierului în NV României, AMP, J,
1917, p. 47-56; idem, Descoperiri halLstattiene tîrzii în NV României, idem, p. 57G2; idiirn, No1•d-vestul României de la Hallstattul tirziu pină la Latene-ul mijlociu,
Rezuma tul tezei de doctorat, Cluj-Napoca, 1979; idem, Da.s spăthall~tattzeitliche Grăberfeld von Sanislău, Dacia N.S., XXVI, 19&2, p. 115- Hti.
·
41 Gh. Lazin, I. Nemeti, Descoperiri ·aacice din sec. II-IV e.n. în zona Cm·ei,
Crista, II, 1972, p. 199-213.
·
42 I. Ncmeti,
Descoperiri de la. sfîrşitul epocii bronzului în zona Careiului,
SCJVA, 29, 1973, l, p. 99--'122.
.
~ 3 Idem, Coiful de bronz de la Pişcoz.t, Satu Mare StCom. , II, 1972, p . 113-120.
_. Gh. Lazarovici - I. Nemeti, Neoliticul dezvoltat . d in nord-vestul României
(Sălcijul, Sătmaml şi ciujul), ActaMP, VIJ, 198~. p. 17-;60.

https://biblioteca-digitala.ro

4fl3

7

lui (cajtura Badcni şi Coţofen1)'15 ; epoca bronzului timpuriurn şi tîrzi'u 47 ; Latene48 şi epoca migraţiilor49 . Cercetările sistematice de la Pişcolt au contribuit în special la cunoaşterea şi îd:1bogăţirea informaţiei ştiinţifice asupra culturii Baden din ţara Jloastră şi mai ales a epocii fierului; necropola celto-dacică, care cuprinde 185 de morminte, fiind cea mai mare
necropolă Latene descoperită în România"o.
Pînă în anul 1974 au mai fost efectuate sondaje arheologice şi sapaturi de salvare la Andrid - epoca bronzului51, Latene5 2 şi epoca migraţiilor·'}3; Berveni epoca bronzului tîrziu; la Căpleni a fost salvat un depozit .de bronzuri; Cehăluţ .- materiale clin epoca bronzului .şi un depozit; Foieni, Sanislău şi Unimăt - epoca bronzului5 4; Dindeşti - epoca
migraţiilor 55 etc. De asemenea au fost salvate şi puse în circuitul ştiin
ţific importante descoperiri monetare, ca de pildă moneda dacică de la
Ghenci56; monede imperiale romane .de la Carei57 ; monede de la Be_rea,
Dindeşti, Pir, Sanislău. şi Urz1ceni5 8; precum şi tezaurul n1onetar feudal
(sec. XV- XVI) descoperit în anul 1967 în localitatea Hotoan ,şi care cu-:prinde 1871 de monede de argint"9 .
Pe baza bogăţiei materialului arheologic provenit din aceste cercetări s-a putut reorganiza şi ,expoziţi a de bază a secţiei de istorie-arheologie. Prima reorganizare ,din această etapă a fost făcută în anul 196660, iar
în 1972 expoz iţia a fost extinsă şi organizată într-o formă mult îmbună
tăţită, în patru săli cu o suprafaţă totală de 284 mp, înfăţişînd dezvoltarea
societăţii omeneşti din zona Careiului .începînd din neolitic pînă la întemeierea formaţiunii statale voievodale .a lui Menumorut. Expoziţia prin
45

Petre I. Roma11, L Nemeti, Cultura Baclen din România, Ed. Academiei, Bucu1978, p . 14~1'5, 28-3·2, Pl. 2113~12 şi 23-43; Petre I. Roma11, Cultura Coţofeni,
Ed. Academiei, Bucure~ti, 1976, p. 54, fig. 8, p. 84.
4 6 I. Nemeti, J\'1orminte d e /.a începutul epocii bronzului descoperite la Pi.şcolt
(jud. Satu Mare), SCIVA, 30, 1974, 4, 5'27~536.
47 Idem, Descopariri ele la sfîrşilul epocii bronzul.ui în zona Careiului, SCIVA,
W, H>7.S, 1, p. 99-122.
is Idem, Contributions concernat le facies latenien du Nord-Ouest de la Roumanie a la lumifre des decouvertes ceitiques de Pişcolt (Dept. de Satu Mare), Alba
Regia, Xli\T, 1976, p. 187-197; Idem, Rezu!natul tezei de doctorat, Cluj-Napoca, 1979.
49 Idem, Noi descoperiri din epoca migraţiilor di-n zona Carei (jud. Satu. Mare),
SCIVA, ~H. 19S3, 2, p. 134-155.
50 Idem, Necropola celtică de la Pi.5colt (monografie arheologică), manuscris.
5 t Idem, SCIVA, 29, 1!}78, 1„ p. -0 0-12'2.
.
5'l Idem, Cuptoare de ars ceramică cl'in epoca Latene de lei Andrid (jud. Satu
J\tJare), SCIV, Z.5, 1974, 4, p. · 57:9-58:4.
;~ Iclem, SCIVA, 34, 1983, 2, p. 134-100.
51 Idem, SCJVA, 29", 1978, 1, p. 99 ......12'2.
5.; Idem, SCIV A, 34, 1963, 2, p. )~4-160.
~G E. Chirilă şi colab„ Descoperiri monetare antice în Transitvania (IX), StCom.
Sibiu, 18, 1974, p. 135-139.
57
Ibidem.
'
" 8 Gh. 'Lazin, I. Nemeti, art. cit., Crisia, II, 1972, p. 199-Z.13.
:;u E. Chirilă, I. Nemeti, Tezaurul monetar de la Hotoan, sec. XV-XVI, Tezaui·e
monetare din judeţul Satu Mar·e, Satu Mare, 1968, p. 61-8'1.
~o Arhiva Muzeului orăşenesc Ctirei, Dosar 111968, fila 249.
re~ti,

31*
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materialul arheologic autentic, precum şi .prin cel auxili ~ll · - hărţi, text<?,
fotog rafii, imagini de şantiet, situ-uri ,arheologice l'econslituite, etc. redă vizitatorului o imagine compJ exă şi d e multe ori completă asupra
evoluţiei habitatului uman din zona Ca reiului6 1•
Paralel secţia de ştiinţele naturii, avind la început o Adivitate axată
mai mult pe probleme expoziţionale62 , în această perioadă a intreprins
studii cu privire la istoricul cercetărilor bot anice din regiune şi a .început
cercetarea .sistemalică a florei şi faunei, studierea şi punerea în valoare
a unor zone cu interes !?tiinţific deosebit, cum ar fi parcul dendrologic din
Card6 3; flora şi vegetaţia terenurilor nisipoase din nord-vestul ţării 64 ,
precum şi avifauna din zona Careiului65.
Pc baza cercetărilor, col ectăril or, .naturalizărilor. ach iziţiilor şi donaţiilor, în anul 1974 a putut fi reorganizată şi expoziţia de bază a secţiei
de ştU nţele naturii. Deschisă la 22 august în şapte săli, cu o s uprafaţă
totală de 315 mp. ex poziţia permanentă prezintă: evoluţia geologică a
teritoriului judeţului Satu Mare, exemplificată prin hărţi şi blocdiagramc
şi completată prin expun.ere de materiale petrografice şi paleontologice;
flo ra şi fauna de nevertebrate grupate pe medii de viaţ,ă 66 ; păsările şi
respectiv ouăle speciilor clocitoare din această regiune, t>xpuse în două
săli; o colecţie cu vechi unelte populare de pescuit folosite odinioară în
zona Careiului; mamiferele care populează teritoriul judeţului Satu Mare;
schimbările peisajului na tural în urma acţi unii factorului antropic precum
şi unele aspecte ale ocrotirii naturiiG 7 •
O preocupare permanentă a muzeului a fost organizarea de expoziţii
temporare la sediu, într-o sală destinată special acestui scop, inaugurată
în 1971 şi itinerante, cu tematică diversă, care au răspuns cerinţelor educative; numărul lor ridicîndu-se la aproape 50. Remarcăm şi expoziţia tematică „Dezvoltarea u rbanistică a oraşului Carei", desch isă în anul 1972
în două săli din bastionul castelului cu materiale muzeistice medievale,
moderne şi contemporane, care a completat expoziţia de bază a secţiei
de fatorie, timp de aproape cinci ani.
In 1974, patrimoniul m uzeului număra aproape 7 500 de piese, numărul de vizitatori, ajungînd la cifra de 15 OOO persoane.

l&p.

s1 N. Iercoşan, C. K arâcsonyi, Muzeul ordşenesc Carei, (ghid), Oradea, 198J,

62 lVf. Dragoş, O metodC1 nouă de expunere a materialului f aunistic, Rev. Muz.,
1969, l, p. 74.
~3 C. Karăcsonyi, Parcul dendrologic Caret, Satu Mare StCom„ IJ, 1972, p. 373385.
G• I dem, Contribuţii la studiul tioret şi vegetaţiei terenurilor de interdune di n
Cîmpia Ni1·ului, Satu Ma1'e StCom., III, 197.5, p. 2311~2i46.
cs Fr. Hamv.as, c. Karăcsonyi, Păsări de iarnă şi de pasaj cu areal nordic şi
carpatin observate în zona Careiului, Nym.phaea, lII, Oradea, 197'5, p. 259-2U6.
66 C. Karăcsonyi, Prezentarea vegetaţi:et acvatice ;i palustre ln Muzeul orăşe
nesc Carei, Rcv. Muz., 1976, 4, ip. 60--61.
07 N. Iercoşan, C. Karăcsonyi, op. cit„ p . 12.
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O dezvoltare deosebită a cunoscut muzeul careian în pcl.'ioada '1975_,_
1987, cînd patrimoniul său s-a îmbogăţit substahţial prin cercetările şi
săpă tu rile arheologice efectuate de colectivul muzeului, atît în raza sa
de activitate cît şi în întreg judC'ţul Satu Mare şi zonele limitrofe.
în această perioadă au continuat săpăturile sistematice la Pişcolt
„Nisipărie" şi „Lutărie" şi ;:iu fost efectuate săpături de salvare la Sanislău lII _punctul „Ferma C.A.P." în a~ezarea din p0rioada de tranziţie
la epoca bronzului, cultura Bndcn în anul 1980 şi la Moftinu Mi.c punctul „Pescărie" în an'ii 1982-198 3, o aşezare cljn neoliticul dezvoltut cu
ceramică pictată, o aşezare din .perioada de trecere la epoca bronzului,
cultura Baden- Coţofoni şi două morminte Latcne68 şi săpăturile începute în anul 1982 la Acîş în colaborare cu Muzeul j udeţean Satu Marc.
Tot în această perioadă au fosn efectuate numeroase cercetări pericgbetice
în zonă6:l şi au fost s<tlvate numeroase vestigii arheologice, ca: spada de
bronz de la Ghcnd 70, o monedă impel'ială romană de la Blaja şi un mic
d0pozit de bronzuri c.lc · la Foieni. Au mai fost puse în circuitul ştiinţific
alte materiale arhcologke descoperite la Ciumeşti7 1 , Hl aja şi Dumbrava72,
precum şi studii asup1·a noilor descoperiri hallstattiene timpurii şi tîrzli 73 ,
a evoluţiei ceramicii Latene din nord-vestul României74, şi a descoperirilor arheologice de la Car0i' :;·
Secţia de şti!ntelc naturii a continuat studiul florei şi vegetaţiei din
Cîm pia NiruluF 6, Cîm'pia Eriului77, din zona de piemont şi Culmea CoGa Ch. Lazarovici - T. N6mcti, art. cit„ p. 2.1-22, Fig. <J.jc; N.
copl'l'i ri ... , în prezentul vo'um.

Icrco~an,

Noi dcs-

uo N. Tercoşan, Nol descoperiri arheologice la Carei, în prezentul volum.

70 Idem , Spada de bronz de la GhJ<lnct (jud. Satu .l\farc), A ctaMP, VIII, 1984,
p. J21-l'.!3.
?t Jdl'm, Un vas-biberon eneolitic descoperit la Ciumeşti, Satu Mare StCom.,
V-VI, 1081--<1982, p. 3.5- 38.
72 Jdcm, Două topoarr. de luptă clin piatră şlefuită descoperite în juflcţul Satu
Marc, Sniu Mare StCom., V-VT, 19~H-W82, p. 657----'6'60.
73 '[. Ncmeti , Descoperiri ele la i11ceputul Hallstatt-ului fn zona Careiului, Satu
J\lare, StCom., V-VI, 1981-198·2, p. 4'5-58; idem, jn: ActaNIP, VIII, 1984, p. 129-146.
1 ~ Idem, Evoluţia ceramicii din J.lV României in Latene-ul B şi C, Marmaţia,

(sub tipar).
1 , Jdem, Descoperiri arheologice din hotarul omşului Carei (jud. Satu Mare),
Satu Marc StCom., V-VI, 19&1-1982, p. 1().7-18·2.
7G C. K<trflcsonyi, Asociaţia Festuco vagl.natae Corynephoretuni în Romanta.,
St. Cerc. Biol., scria Blcil. vc,gct., T. ~l. 1, 1979, p. 3- 12; C. Ka!'lâcsonyj, G. N egrcan,
SttuaţiCL actuală a florei si vegetaţiei. nisipurilor din nord-vestul ţării şi per.sper.tir
vele de conse1·vare, Nyrnplt.aea, VII, Oradea, 1979, p. 323--336; C. Kai,âcsonyi, Cercetări asupra florei şi· vegetaţiei terenurilor mlăştinoase din Cîmpia Niru iui şi Cîmpi.a
Carei.ului, Satu Mare StCom., IV, .1980, p. 415-434.
77 C. Karacsonyi, Marossy A., Contribuţit la flora Cimpiel Eriului, ·Nymphaea,
VllI-lX, Oradea, 1980-1981, p. -!Oil-408; C. Karăcsonyi, Cercetări asupra asociaţiei
Peucedcmo-Festucetum pseudovfaae hi staţiunile din nord-vestul. României, Satu
M arc StCom., V-VI, 1001-l!fSQ, p. ~97-60'8; Idem, Flora Cfmpiei Eriului, în vo-

lumul prezent.

·
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drului 76, a plaurului de la SăcucnF11 , precum şi f\ avifaunei din zona
Careiului80 , ş i a punctului fosiHfer de la Nadişu Hododului8 1. A fost întocmit şi un catalog cronologic al cutremur-dor din jud. Satu Mares2. In
prezent se întocmeşte un studiu mai amplu asupra florei jud. Satu l\lfare
şi se finalizează cercetările ctnobotanice din zona Codrului sătmărean in
colaborare cu Muzeul jude ţean. Nu putem trece cu vederea contl'ibuţia
muzeului careian, prin secţia de ştiinţele naturii, la lntocmirea documentaţie i ştiinţifice pentru toate rezervaţiile naturale din judeţul nostrus3.
Ţinînd seama de îmbogăţirea în. petmancnţă a patrimoniului cu piese
tot mai semnificative şi ele mare valoare clocumcntciră, expoziţiil e de
bază ale celor două secţi i au fost completate cu noi exponate originale
provenite din ultimele descoperiri şi colectări.
O preocupare de bază în această perioadă a fost organizarea ştiin
ţifică a depozitelor celor două secţii ş i conservarea bunurilor de muzeu,
necesitate apărută firesc în condiţiil e creşterii vertiginoase a patrimoniului muzeal şi reglementată de fapt prin Legea nr. 63/ L974 fii a Normelor de ocrotire şi conservare a bunutilor din pattimoniul cultural
n·aţional.

A crescut şi numărul de expoziţii temporare, fiind organizate anual
11-12; cifra totală a acestol'a r idicîndu-se în p~~ doadu 1975-1984 la 108,
dintre care se remarcă : „25 Octombrie 1944 - ziua eliberării ora~ului
Carei" 1974-1975; „Tracii şi geto-dacii din nord-vestul României" în
1980, organizată în colaborare cu muzeele din Oradea, Baia Mare şi Satu
Mare; „2050 ani de la crearea pr imului stat dac centralizut şi independentu în 1980 la Satu Marc la care a colabornt şi muzeul din Carei; expoziţii fotodocumentare dedicate unor evenimente de seamă din istoria
patriei; două expoziţii economice ale or<'\şului Carei în anii 1977 şi 1979,
expoziţii de artă plastică ş i fotografică . etc. La vizitarea acestor expoziţii şi vernisajele organizate cu public au pat·ticipat numeroşi invitaţi
din ţară, respectiv foarte mulţi vizitatori, dovedindu-se pe deplin eficienţa
educativă a acestui gen de activitate muzeală. Numărul total al expo78

C. Kanicsonyi, Nagy V.,

Contribttţii

la flora zonei de piemont

şi

Culmea Co-

drului (sub tipar).

7~ C. Karacsonyi, Vegetaţia plaurului cLe la Săcueni (jud. Bihor), St. Cerc. Biot„
seria Bi:ol. vcgt!t„ T. 34, l , 1002. p. 29-38.
80 I dem, Două exemplare de Somatcria nu~ll.i.~.~ima L. în colecţia Muzeului din
Carei, Rev. Jl.fuz., 1978, 3, p. 76--77; 1''. llamvas, C. Karăcsonyi, Date privind avifauna din zona oraşului Carei, Satu Ma~ StCom., JV, 1980, p. 1ro-U4.
~ 1 E. Nlcorici, C. Karacsonyi, Fauna vanoniană de la Nadişu Hododultti (Bazi-

nul Şimleu) şi semni.ficaţia sa stratigrafică, Memoriile sec~tilo1· .~tiinţifice ale Academiei R.S.R„ Seria I'V, Tom IV, 1981, nr. 2. p. 2.27-233·.
82 N. Iercoşan, A. IercoŞan, Cutremure de pămint f.n,. judeţul Satu. MaPe pfnă
la 1900, Satu. Mare StCom., V-VI, 1981-1962, p. 500-.576.
83 D~i;:ia nr. ~ din 19 !cbrµarie 198'2 a Comitetului executiv al Consiliului
popular al judeţului Satu Mare; C. K arucsonyi, Ocrotirea monumentelor naturH şi
a rezervaţiilor nqturale din judeţul Satu Mare, Ocrotirea. naturii şi a mediului i.ncon;urător, 27, 1983, l, p. 59~;
idem, Reţen:aţ:ii natur<1le de pe ni sipwil-e din
nord-vestul României, OC1·ot. nat. med. inconj„ 2f', 1985, 2, p. 119-129.
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temporare organizate de Muzeul Ol'ăşenesc Carei în cei 30 <le ~ni
se ridică Ja 214.
Din 1958 pină în p1·czcnt muzeul careian a fost vizitat de peste un
sferL tle milion de vfaitatori din ţară şi străinătate ; în ultima perioadă
cifra acestora depăşeş te anual 20 OOO.
1n prezent se află in faza de stud iu ş i elaborare tematica pentru
reorganizarea expoziţiilor de> bază, prin extinderea spaţi ului expoziţio
nal, pentru aducerea la zi a expoziţiei de istorie şi îmbunătăţirea şi
completarea celei de ştiinţele naturii.
Patrimoniul actual al muzeului numără peste 30 OOO piese, din care
10 OOO la secţia de istoric-arheologie şi mai mult de 20 OOO la .secţia de
ştiinţele naturjj, pe lingă care există şi 40 de lucrări de artă plastică
contempol'ană şi o bibliotecă documentară de speciaUtate cu peste 2 OOO
de volume. Spaţiul total afectat muzeului este de peste 1 400 mp, din care
expoziţional 1 080 mp.
O realizare de scamă a muzeului carcian în dome ni ul relaţiilor cu
publicul este tij'.)ări!'ca în anul H)8 l a unui ghid, care oferă vizitatorilor
date sintetice despre muzeu şi colecţiile sale, prezintă expoz iţiile permunente ale celor două secţii, istoricul oraşului şi al clădirii castelului (sediul muzeului), precum şi date despl'e parcul dendrologic din .Carei.
Specialişti muzeului au publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în
publicaţii centrale ori în anuarele muzeelor din ţară şi circa 200 artkole
de populal"izarc în presa centrală şi judeţeană, participînd şi la peste
40 de sesiuni şti.inţific0 cu lucrări proprii.
!ndPplinindu-şi fW1cţiilc sale de bază pentrn care a fost înfiinţat:
de cercetare, de îmbogăţire a patrimoniului şi cea educativă, Muzeul
orăşenesc Carei prin acţiunile organizate, prin munca specialiştilor săi,
se i ntegrează cu responsabilitate în vasta problematică ideologică, politică şi educaţională a etapei actuale. încadrat în planul naţional unitar
de cercetare, activitatea muzeului careiao, înregistrează noi succese in
depistarea, tezaudza l'ea , conservarea şi valorificarea complexă a patrimoniului naţional.
de

existenţă
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DAS MUSEUM DER STADT CAREI
(Zusammenfassug)

Die
setsend,
Das
schichte

musealcrc Traditioncn seit Endc des XIX Jahrhunclt~rts fortwmdc das aktuclle Museum am 10 J uli 1958 gegrilndet.
Museum hat eincn gcmischten Profil mit zwei Sektionen: Ge- A rchtiologie und Naturwissen.schaften, mit permanenten Aus-

stcllungen.
Der Artikel prazentirt den beitrng des Museums der Stadt Carei
Forechung un d .Vcrwertung, aus geschichtlich - und biologischen Gesichtspunft, des nordwestlichen Teii Rumaniens.
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POLICALIFICAREA PERSONALULUI
MUNCITOR DIN MUZEE CERINŢĂ A ETAPEI ACTUALE
JANA

NEGOIŢA

A vorbi despre policalificarea personalului dintr-un muzeu etnograînsăşi este o ştiinţă cu caracter
pluridisciplinar, îmbinînd sociologia cu istoria, arta cu tehnologia, cunoştiinţele lingvistice cu cele juridice. Şi în condiţiile în care, lip$ind un
învăţămînt superior de spociali!t atc, rîndurile etnografilor sînt alcătuite
din istorici şi istorici de artă, filologi şi jurişti, artişti plastici şi socio.togi - pentru a enumera doar pe cei mai numeroşi dintre noi - , muzeografii etnografi au trebuit mai întîi să se califice, aducînd în noul
domeniu de activitate tot ce acumulează în anii de studii.
O dată însuşite bazele etnografiei, specialiştii din muzeele etnografice şi-au început policalificarea prin abordarea problemelor legate de
fic este aproape un truism. Etnografia

conservarea patrimoniului muzeal, .a

restaurării

acestuia, ca

ficării

şi

a valori-

prin expoziţii tematice. Muzeograful-etnograf este astfel nu numai
istoric al culturii populare, ci şi interpret al acesteia, trebuind să gă
sească acele canale prin care mesajul creaţiei generaţiilor ce s-au succedat pînă la noi să fie receptat de către contemporanii desprinşi de mediul tradiţional.
1n cadrul muzeelor etnografice, cele cu expunere în 'aer liber pun
încă şi mai multe probleme, muzeograful trebuind să devină C\rhitect şi
maistru constructor. Operaţiunile de selecţie, demontare şi remontare a
monumentelor de arhitectură necesită un înalt profesionalism, chiar dacă
lucrările din punct de vedere practic - sînt realizate de către meşteri
specializaţi din ,zonele de origine. Totodată, conservarea şi restaurarea patrimoniului expus în aer liber solicită cunoştinţe deosebite .şi impun soluţii originale, dat fiind modul propriu de expunere.
iln reţeaua muzeelor de profil din ţară, Muzeul satului şi de artă
populară se înscrie ca unitate pilot nu numai datorită caracterului său
complex - naţional sau primordialităţii în ordine cronologică, ci şi prin
rolul important jucat în crearea şi dezvoltarea muzeelor etnografice din
ţară, atît pavilionare cit mai ales a celor cu expunere în aer liber. El a
constituit şi o adevărată şcoală n.aţională de etnografie, numeroşi speGialisti cu renume în domeniu fmmîndu-se in cadrul muzeului şi contribuind
la· dezvoltarea lui.

https://biblioteca-digitala.ro

·HIO

2

actuală , cu un personal de specialitate numeros şi bine preMuzeul satului şi de artă populară dispune de o bogată experienţă
!;>i în domeniul perfecţionării cadrelor sale. În cele ce urmează vom prezenta cîteva aspecte l'.lle fenomenului de policalificare a pc1·sonalului muzeal, pc compartimen te de muncă, dat fiind faptul că fiecare colectiv are
problemele sale specifice.
'
1. Personalul d e specialitate al Muzeului satului şi de artă populară
are o structură complexă, atît din punctul de vedere al formaţiei universitare cît şi al sectoarelor în care îşi desfăşoară activitatea. Ca pregătire,
u pondf~re mare o deţin istoricii - 250/o, Ul'maţi de istoricii d e arti1 200/o, ale căror rîndud au crC'scut în mod deosebit în ultimii ani; ca urmare a înfiinţării laboratorului zonal de conservare-restaurare numărul
specialiştilor cu pregătire artistică s-H amplificat şi el, constituind 1n pl'e"
zent 15 procente faţă de numai 130/o filologi. R0stul pe1·sonalulul ştii11ţific: este alcătuit din arhitecţi (3 persoane), biologi (2), cîlc un etnograf,
jurist şi sociolog, precum şi patru cadre cu pregătire liceală . Pentrn a
răspund e la cote sup0rioare tuturor sarcinilor pe care funcţiile muzeului
le pun în faţa noastră, colectivul de specialitate îşi desfăşoară activitatea
in cadrul a şase secţii: Arhitectură şi tehnică populară, Evidenţa patrimoniului, Ex poziţii tematice temporare, Valorificarea creaţiei populul'c
contemporane, Relaţii cu publicul şi Laboratorul zonal, încadrarea p0
secţii ţinînd cont atît de pregătirea profesională cît şi de predilecţia manifestată pentru fiecare gen de activita te .
Prima etapă a pregătirii profesionale în cadrul muzeului o constituie
însuşirea de către întregul personal de specialitate a istoricului, conţinu
tului şi profilului muzeului nostru, îns~şirc ;verificată prin seminarii şi
prezentări de unităţi. Intrucît în ultimii ani nu au mai avut loc noi încadrări de personal ştiinţific, locul seminariilor cu caracter general .a fost
luat de colocvii în cadrul cărora sînt dezbătute pl'obleme legate de intc·grarea în muzeu a unor obiective muzeale, colocvii la care participă , ori
de cîte ori este posibil, chiar specialişti care au adus respectivele monumente. Priri dialogul ce se stabileşte între etnografi, arhitecţi, con.servatori şi restauratori, se creează premizele aboroării din unghiuri diferitC'
a patî'imoniului, unghiw·i cc converg însă spre o mai deplină înţelegc>rc>
a problemelor. Acelaşi obiectiv este u1măi-it ş i prin microsesiunile ştiin
ţifice organizate pe plan intern, microse,siuni c'e permit prezentarea rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate pe tei·en d e către muzeografi. în
perspectivă, avem în vedere extinderea ·acestei forme şi prin relaţia inversă, de la restauratori la etnografi, specialiştii în restaurare urmînd să
înfăţişeze problemele cu care s-au confruntat in desfăşurarea activităţii
specifice .
. Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de cerceta1·e ştiinţifi eă
s-au m'ganizat în cadrul muzeului ,Şi o serie de eursmi cu caracter apli•
eativ, de dese'n tehnic şi fotografiere, întrucît fără a consemna grafic şi
fotografic fenomenele, nu se poate vorbi de o cercetare cu adevărat ştiin

La ora

gătit,

ţifică.
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Un alt aspect legat de policalificarea muzeografilor îl constituie şi
faptul că în colectivele de lucru pentru E!Xpoziţiile temporare - la sediu
sau în afara lui - sînt antrenaţi şi membri ai celorlalte secţii, inclusiv
cei din laboratorul zonal, eliminîndu-se astfel pericolul unei specializări
înguste. Dacă la aceasta adăugăm ş i realizarea de către întregul pe1·sonal
ştiinţific a lucrăril o r ele evidenţă a patrimoniului, ca şi îndnunarca de
specialitate a publicului în expoziţia pf>rmancntă şi în cele temporare,
credem că apare cu suficientă pregnanţă modul de înfăptuire a procesului
de policalificare a muzeografilor din cadrul Muzeului satului şi de artă
populară.

2. Personalul d e supraveghere urmează ca pondere du pă cel ştiinţific
(160/o din total). El este alcătuit în mare majoritate din cadre cu pregătire
g0nerală, fără un p1·ofil bin0 stabilit. Ca urmare , problemele legate de
pblicalificarca acestui colectiv au stat şi continuă să stea în atenţia
noas tră.

Prima etetpă o constituie îns uşirea cunoştinţelor cu privire la unide care răspunde fiecare supravegh etoare' : zona de provenienţă,
istoricul monumentului, conţinutul său, funcţionalitatea şi semnificaţia
patrimoniului etc. Aceste cunoştînţe sînt verificate de către personalul
de specialitate, acelaşi care wmă reşte şi modul în care sînt îndeplinite
cerinţele prezentării monumentelor în stare de acurateţă petfectă. De asemenea, prin îns uşirea unor deprinderi, sub îndrumarea muncitorilor specializaţi, p ersonalul de su praveghen'! execută o scrie d e lucrări de intreţinen~ şi conservare: văruit, lipit, conservan·a patrimoniului textil etc.
· în ulti1T1ii ani au fost organizate o scrie d e cursuri de policalifieare
sub îndrumarea specialişti101· din laboratorul zonal, cursuri care au urmărit formarea unor depr inderi prnctice de tors, cusut şi croşetat. Eşalo
nate pc ciclul'i ele lectii - incepători şi avansaţi - cursurile a u cuprins
ş i aspede teut·etice cu privire la tehnicile~ tradiţionale de broderie, categoriile de piese brodate etc. şi s-au încheiat prin susţinerea unor examene şi lucrări prac tice. Obiectivele urmărite prin această formă au constat din extinderea demonstraţiilor de tehnici populare în cadrul expozitiei permanente, obţinerea de materiale necesare procesului ele restaurare, precum şi diversiîicarea game i ele produse desfăcute prin standul
muzeului. In pe t'spectivă, avem în vedere şi organizarea unui curs practic
de ţesut pentru obţin erea pînzei necesare lucrărilor de broderie. Utilitatea acestei forme de policalificare s-a dovedit şi prin faptul că cele mai
lalentate supraveghetoare constiluie rezerva d e cadre pentru lucrătorii
din cadrul atelierului de restaurare textile; în acelaşi mod s-au petrecut
lucrul'iJe şi în ceea ce priveşte muncitorii conservatori, marea lor majoritate provenind din corpul de supraveghere.
3. Personalul muncitor calificat din muzeu beneficiază de o pregătire
profes ională coresp un zătoare pentru fiec~we meserie: lîmplari, dulgheri,
zidari. Este însă necesar ca aceste cunoştinţe să fie adecvate procesclol'
de restaurare specifice muzeului. După o perioadă de încercări a unor
formul0, cel mai bun rezul tat l-au dat curnurilc organizate în ,cadrul latăţile
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boratorului zonal, cursuri în urma cărora muncitorii îşi însuşesc o seric
de procedee şi tehnici specifice res taurăr ii ştiinţifice. Pdn organizarea
lucrului în echipe complexe, se obţine nu numai o reducere a duratei de
execuţie, ci şi o lărgire a sferei de ,interes pentru toate gamele de operaţiuni, întărire a gradului de disciplină a colec tivului ele meşte ri, precum
şi un mai mare ataşament faţă de instituţie.
După această etapă pc care o parcurgem acum - ne propunem
o ridicare a specia lizării prin deplasarea meşterilor fn zone cu tradiţii
constructive şi tehnice specifice, în vederea acumulă rii de cunoştinţe pentru Jucrări cu un caracter deosebit: fixarea şiţei prin cuie d e Jemn, acoperirea cu paie în snopi a cons trucţiilor, confecţionarea cercurilor din nuiele etc. Considerăm acest aspect de maxim interes intrucît - după cum
este bine cunoscut - numătul meşterilor speci alizaţi în t ehnicile tradiţionale este în scădere, în timp ce vîrsta acestora e in creştere . Formînd
în muzeu un colectiv de muncitori policalificaţi , avem certitudinea realizării în viitor cu forţe proprii a lucrărilor de restaurare a potrimoniului
construit.
In prezentarea noastră ne-am oprit doar la principalele forme pe care
procesul complex de policalificare a personalului muzNil le-a necesitc.1t şi
pe care le organizăm pe plan intern. Adăugînd la acestea perfecţionarea
cadrelor prin Centrul special de pe lingă C.C.E.S„ la care specialiştU noş 
tri participă în dublă calitate - de c w·sanţi şi de lectori - , crcdC'm că
se .conturează imaginea de ansamblu a modului în care, in etapa actuală,
în cadrul Muzeului satului şi de artă populară realizăm o deschidere a
întregului pcrsonnl faţă de cerinţele pe care cercetarea, conservarea şi
valorificarea patrimoniului muzeal le ridică în faţa noastră.
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LE PLANNING DU PERSONEL
DES MUSEES - UNE INGERENCE
ACTUELLE
(Resume)

L'auteur soutiens la necessite de la polyqualification professionelle
d u personal des musees etnographiques on s'appuyant sur l'experience
du Musee du village et d'art populaire.
E n ce sens on a organise pour le personel de specialite des cours prat iq ues de dessin technique et de photographie, ainsi que des colloques et
des micro-sessions scientifiques pour faciliter les echanges d'informations
e ntre les divers sections du musee.
_Le personcl charge d'exercer la surveillance sur le musee participe
a ussi aux travaux de conservation des monuments, on s'appliquant toutcfois aux ouvrages faites a la main, pour mettre en pratique l'autogestion.
Le personel hautement qualifie pour Ies tr ava ux de restauration se
consacre <\ l'etude des techniques traditionelles pour pouvoir accomplir
des travaux tres dificiles.
Toutes ces formes propres a u Musee du village e t d'art populaire se
superposent aux moyens de perfectionnement centralises realises a l'aide
des cours de specialite qui ont pour but de re-cicler le personel.
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EXPOZIŢIA

ETNOGRAFICA
SCARIŞOARA NOUA
VASILE LAZEA
MARIA LAZEA

1n zilele noastre în condiţiile creşterii gradului de cultură a maselor,
a lărgirii orizontului ştiinţifi c, pe întreg cuprinsul ţării există o vie miş
care de redescoperire a trecutului de păstrare şi conservare a creaţiilor
materiale şi spirituale ale poporului nostru. În această amplă mişcare
cult u rală se înscri e şi contribuţia unor oameni inimO!ji, tineri sau
vîrstnici, de a colecta obiecte de interes etnografic sau istoric de certă
valoare. Creşterea numerică a acestor obiecte a dus la crearea unor colţuri muzeistice, a unor expoziţii săteşti oglindind prin strădania -lor, dori nţa de a le scoate la lumină şi a le pune la dispoziţia publicului, respectul ş i dragostea faţă de înaintaşi. în acest chip se explică şi organizarea
expoziţiei etnografice de la Scărişoara Nouă, deschisă cu ocazia aniversării a 2050 de ani de la formarea primului stat dac centralizat şi independent.
Satul Scărişoara Nouă se a Dă aşezat în cîmpia Nirului la 5 km de
~taţia C.F'.R. Resighea şi la 8 km de centrul de comună Pişcolt. Aflată
s ub egida Muzeului Judeţean Satu-Marc, expoziţia este organ i zată într-o
clădire veche din localitate, cuprinzînd un spaţiu de expunere de 70 mp.,
fiind amenaj ată în lrei încăperi distincte.
P rima cuprinde un interior de cameră , a doua, obiecte de uz casnic
!ii gospodăresc, iar ultima un atelier de dogărie.
Interiorul de cameră ţărănesc cu prinde: textile, mobilier din lemn şi
obiecte de uz gospodăresc. Mobilierul din lemn de brad şi fag este variat,
fiecare din obiectele ex puse îndeplinind în ansamblul c<'lmet'ei u; 1 loc
bine defini t şi se compune din : blidarul sau stelajul simplu, dulapul colţar lucrat din lemn de brad de 1,50 m etri înălţime şi 64 cm lăţim e, încrestat cu dalta pe uşi, masa, patul, laviţa din scînduri de brad şi laviţa
canapea, ală turi de lăzile de zestre, sînt interesante ptin modul de lucru
i;;i prin vechimea lor, după cum rezultă d in mărturia celor de la care a u
fost achiz iţionate. Sătăriţele, lingurarele ornament ate prin încrestare sau
cu elemente aplicate în partea de sus a acestora, lingurile de lemn de
diferite forme şi întrebuinţări, sînt aşezate, conform obiceiului, în
preajma sobei de tuci. Textilele din lină, in, cînepă şi bum bac sînt de nelipsit în interiorul casei pe care o prezentăm. Cerga pentru învelit, pă
tura, ţolul şi strujacul (salteaua), căpătierele, pernele, lăicerele şi peretarele cu prinzînd o ornamentaţie bogată erau lucrate in casă. Ornamenta-
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ţia ştergarelor situate deasu prn icoanelor sau a vaselor di11 ceramică, este'
diferită, avînd motive veg~tale sau geometrice cu sau fără cipcă şi s<'
disting prin vechimea lor. Imbrăcămintea era confecţionată în casă, pen-

tru toţi membrii familiei. Costumul bărbătesc se compunea din cămaşă,
doareci, pieptar, căciulă şi opinci, iar cel femeiesc d in: cămaşă (ic), poale,
zadie, pieptar deschis în faţă şi ţundră (atît pentru fem ei cit şi pentru
bărbaţi). Din ansamblul părţilor de îmbrăcăminte expuse se desprind<'
varietatea cămăşil or frrneieşti, de la cămaşa veche cu ciupag roşu sau
negru, unele tăiate în spate, cu fod ori, pînă la cămăşile fără ciupag, rn
ornamentaţie în culori d eschise ob\.inute din diverse vegetale. În expoziţie se află şi un costum de mire care a aparţinut lui Joldeş Gheorgh('
(Căreţu) care datează de la începutul secolului a1 XX-lea şi se compune
dintr- o că maşă cu mîneca largă fără guler, cu cheutoare din in şi cîncpă,
vestonul, ţesut în casă, alb presărt1t cu dungi negre, cioarecil de lină
s trînşi pe picior, cu ornamentaţie neagră Ja buzunare, iar în picioare
opinci.
Costumul de mireasă se compunea din: cămaşă albă închisă ln gît cu
bentiţă neagră, cu ornamenta1ie pe mîneci, zadie de culoare roşie, poale
a lbe şi . opinci. Părul împletit în două codiţe era pmtat, după nuntă,
în cond şi acoperit cu vălitoa r ·e albă, batic sau broboadă legată la spat(•.
Cununiţa se compunea din două sîrme d e care erau prinse flori artificiale, iar în spate atimau panglici tricolore. Desigur portul a suferit influenţele evoluţiei societăţii. Azi nu se mai poartă decît cu ocazia unor
~crbări şcolare sau în manifestări folclorice găsindu-şi astfel locul cuwnit în expoziţie. P rodusele textile sînt o mărturie a gustului artistic al
acestor oameni, urma5i ai locuitorilor din Ţara Moţilor oglindind tradiţiile artistice ale acestora, precum !li influenţele din zonele învecinate.
În sala a doua sînt prezentate obiecte de uz casnic şi gospodăresc,
obiecte pentru prelucrarea fibrelor textile, pentru păstrarea şi prelucrarea produselor lactate, unelte pentru agricultuţ·ă. Din prima grupă 1'ac
parte: l'ăzboiul de ţesut, meliţa, pieptenele cu dinţi de fier, răşchitorul,
vîrtelniţa, furca şi fusele de tors. Sint expuse o m are varietate de furci
cu şi fără talpă, mai scurte sau m ai lungi, bogat ornamentate. Multe din
ele se disting prin vechimea lor, una din ele cuprinde încrustaţia Dobra
Rafila, 1919 de la care a fost ach iziţionată şi care ne-a mărturisit că o arC'
de la mama ei. Păstrarea şi prelucrarea produselor lactate se leagă de
oc upaţia creşterii animalelor. Aceste obiecte sînt variate în funcţie de•
întrebuinţări: d oniţe, şiştare, hurduce, putini şi păscăriţe.
Uneltele pentru agricultură din expoziţie sînt reprezentate prin:
coasă, seceră, greblă, îmblăcii din lemn, sită, vînturaşcă, pluguri, grape
şi semănătoare. Plugurile prezentate tn expoziţie sau în depozit constituie
o variantă a t recerii la plugul de fier. Primul este un plug de lemn din
fag pentru aratul pe coas tă (de 140 cm grindeiul, coarnele dintr-o s ingu ră
bucată de 70 cm, iar fierul lat de 67 cm), cormana schimbătoare permiţînd
răsturnarea brazdei pe aceeaşi parte. Al doilea este un plug cu cormana
fixă fiind folosit în locurile plane. Demn de reţinut este faptiJl că fierul

https://biblioteca-digitala.ro

4!)7

3

lat de la plugul cu cormana fixă, fiind rupt chiar pe la mijloc, a fost
lipit cu un alt fiet· fără a atinge marginile fierului lat. Celelalte pluguri
din lemn au fost folosite pînă după al II-lea război mondial. Grapa a fost
cca de a doua uncaWi importantă folosită in muncile de nivelare şi în!ciămînţare a plantelor; Grapa expusă este din lemn în întregime, inclusiv
dinţii, cîte cinci pe un rînd, situaţi pe cele trei stinghii, dar avînd cite
şase pe cadranul grapei.
Meşteşugurile legate de prelucrarea lemnului sînt expuse în atelierul
ele dogărie unde sînt prezentate etape ale procesului de construcţie a
unor vase din lemn, din doage de stejar, brad sau salcîrn. Uneltele pentru
văsărit sînt reprezentate de: scaunul pentru văsărit şi pentru cioplitul
doagelor cu mezdreaua, măsura sau compasul pentru însemnarea fundului, cleaşcă pentru încheiat ciubere, fierăstrău pentru tăiat, pqtinzău d e
bătut cercuri, cotul care dă formă curbată vasului, trăgător care era folosit în teasul cercului, gărdinarul care era folosii la fă cutu l Jăcaşurilol'
pentru funduri, tortarul-sfn~delul cu care se făceau orificiile la torţile
vaselor. Văsăritul era o ocupaţie tradiţională. Vasele erau transportate
cu caii sau cu spatele la piaţă şi în schimbul lor se aduceau bucate. Vasele pentru uz zilnic: doniţele, şiştarele, păscăriţele, ciuberele pentru apă
erau ornamentate prin pirogravură . În cadrul acestor unelte se distinge
aşa numitul „purice'' (maşină manuală de găurit), avînd înălţimea de
82 cm şl lăţimea de 52 cm şi care este format din: sul, roată de greutnte pentru vil'tej, mîner dublu, curea din piele. Funcţiona prin învîrtirea minerului dublu în sus, care răsucea cureaua de piele în jurul sulului,
ca apoi prin ridicări şi coborîri succesive să producă mişcarea de du-tevino asigudnd perforarea metalului. Se folosea în general, acolo unde se
făcea o operaţie <le nituire. Expoziţia oglindeşte prin cele peste 246 de
obiecte expuse talentul şi inteligenţa ţărănimii aparţ.inînd zonei etnografice studiate. Ea reprezintă o vatră a adevărului istoric de maximă
autenticitate, o şcoală de informare şi formare a omului nou, de formare
a unor convingeri înaintate faţă de muncă, de respect, faţă de înaintaşii
noştri.

32 - Studii
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comunicl\ri, VII-VIII.
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THE SCARIŞOARA NOUA ETNOGRAFICAL EXHIBITION
(Sttmmary)

The Scărişoara No uă ethnografical exhibition rame> iuto being on
thc occasion of celcbrating 2050 years from the selling up of the first
centralized Dacian State.
Situated in thc Nir plain an bc ing under the SatLl-Mare County
Museum's aegis this exhibition has three departments: the f:irst shows
the interior of a roorn, thc second contains objects of domestic usagc, the
tbird exhibits a cooperage workshop.
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=
=

=

şi

urm.

lstoria Ron1âtti<-'Î. Bucurc~ti, I (J960), JI (1962), JJî (1964),
TV (196,l).
şi

urm. (= Materiale).
Revista Arhive!or. r (1923) şi urm.
-:: Revista de Istor ic. B ucureşti.
Revue Roumaine d'llistoirc. Bucureşti, I (1962) şi urm.
Revista Muzec~or (~i Monumcntdor). Bucureşti, J (1964)
şi urm.

-=

=

=
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500
RosKaRep

M. Roska, F:rclely Reg<~szeti Rc pcrt6riuma - Thcsaurus
a11tiquitatum Trans.ilvanicarum I, Cluj, 1942.
Sarg·eua. Buletinul Muzeului Regional Hunedoara. Deva,
I (1937), II (11941), III (=Contribuţii la cunr,aştcrea regitm ii H unedoara, 195>6), IV (1'966) şi urm.
Studii şi ce rcetări de istorie veche. Bucu reşti, I (1950) \'24 (1'973).
'
Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti, 25 (1974)
şi urm. Continuă publicaţia SCIV.
s:ovcnska Archacologia. Casopis S!ovcmske.i Akacle mije
Vicd., Bratislava, I (195'3) ş i mm.
Studii .~i cercetări de numismatică. Bucureşti, l (lf)57)
şi urm.
::: . Stud,ii .<;d comun i cări. Muzeul Brukcntal Si biu, Sibiu,
I (1956) şi urm.
·- Satu Marc - Studii .5i comunică ri. :Muzeul juclctcan &!tu
Marc, Oradea, I (19'69) şi urm.
·
Studia Universitatis Babcş-Bolya i Cluj-Napoca. C luj-Napoca, I ( l968) şi urm.
Tibiscus. Muzeul Banatulu i Timişoara. Timi~oara, I (1971)
.şi urm . .

=

Sargetia
SCJV
SCJVil

=

SlovArch
SCN

StComSi biu
SatuMat'eStCom

=

Stuclia
Tibiscu~

.

~

'•
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3.

2.
],

4.

4/a.
(j.

5.

Planşa

I. l\lo1wdc anli,·1• descoperile la: Blaja. Lucăccni, ~ecopoi ~i Sntu l\lare.
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J'Jnnşa

II. Co11scr i pţia urbariali:i a localită \ii Sanislliu din 1774.
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P lan~a

III.

Conscripţi a urbarială

a

localităţi i Sanislă u
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din 177-1.

Plan:;a IV. l - Re vista
Cele trei Cri:-,ut·i, an. T,
llJ'. 3; 2 an. rr, 11 1'. !J;
3 - Salu Marc 7iar

bi<;ăptl!mînal.
nr. 116.
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an:

TV,

Planşa V. 1 Ţara de Sus, nr. 1, 1921; 2 Flam ura albli de G. Ivr. Zamfirescu, apărută la
Satu Mare t.n 1924, în editura revistei Icoane
Maramureşene ; 3 Familia, Oradcn, 1926.
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Planşa

VI. Examen et Fassiones ad Novem Puncta Rosa Paliag (întrebare
la cele nouă puncte asupra satului Prilog). 6 ianuarie 1773
(fotocopie).

şi mărturisiri
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Planşa

VII. Conscripţia ro nlribualilor clin Prilog. Obscrvnţii gene-.
1·u lc, 7 iunie Hl28 (foto,·oplc).
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Plan şa

VIII. 1 - F ragmente ceramice din epoca bronzul ui descoperite la Vam a ; 2 - Laaa olarHor din Vama, pentru păstrarea
documentelor şi a banilor.
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Pla11şa IX. 1 -

Farfurii de Vama; 2 -
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FadUl'Ji de Vama.

Planşa

X. l -

Oalll de Vama. 2 -

Ulcior de Vama; 3 -

Farfurli ele Vama.
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Planşa

XT

-

·yumllratul oilor ln strungă (4 mai 1938); 2 (4 mai 1938).
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'.\Tnl„ul oilor

Planşa

XU. 1 -

Măsu ratul

laptelui (4 mai 19:38); 2 - în v:irtitul staulului şj
peste oi" (4 mai 19313).

„p uşcatu
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Plan5a Xllf.
lC7C'; 2

-

A<ipcctul din mla<;lina Poiana Şălălrucului ele la C'<'I'·
palu ~tl'/s L în m la5tina B rebu de la Cc-rl <'Zl'

Clllla
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Planşa

2 -

XIV. 1 -- „Hanul Turului", locul unde s-au făcul cele mal multe colectări;
procentua l ă rcprezcntind repartizarea speciilor de familii;

Ciclodiagramă
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PLANŞA

3 lor

Ciclodiagromli p roccniualli rcprezentind repa rtizarea speciilor după rllspîndirea
geografi că; 4 Ciclocllagrarnă procen tua l ă reprezenttnd repartizarea speciilor
dupl'i biotopuri pe care o populea?.ă.
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•

Planşa

-

XV. 1 - Zerynthia polyxena Dcn. ct Schiff; 2 - Maculln ea
t eleius Bcrgst; 3 - Cosmotriche potatorla h.; 4 - Gastropacl1e populi/alia E-;p.; 5 - Lcmonia dumi L .: 6 - llyssia cavernosa Ev.;
7 - Sinnpsia sociaria Hbn.; 8 - Epionc vestertaria F.
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Planşa XVI. l
RoeseLta strioulosa Den. et Schiff.;
tera c-aurewn !{n.; 3 - Diach1·ysia Zosim i Hbn.; 4 sinthii L.; G - Sedtna buettheri Hering; 6 - Hadena
et Schiff.; 7 - Nycteola revayana Scop.~ 8 - Episena

f. dentimcicula Hbn.
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2 - Chrysop. . . . . . ab·
perplexa Den.
gla·ucina Esp.;

Planşa

XVII. 1 - CucuUia tanaceti Den. et Schlff; 2 - Caradrina kadenii Ev.; 3 - Nyssla zonaria Den. et Schiff.; 4 - Cusymbia lcnnigiaria Fuchs.; 5 - C1darta firmata Hbn.: 6 - J\1esogo11a oxalina
Hbn.; · 7 - Calloptstr1a juventina Cram.; 8 - Cortyna flavago Dcn.

et Schiff.
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Pl 1111~a

XVIII. Aurel Popp -

Dariu Pop.
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Pl nnşa

XIX Au rel P opp -

Portre ~
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ele kmc:ic.

Planşa

XX. Aurel Popp -

Vi nccnţ i u Babeş (Timişooro,
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l!l:l5).

Plan şa

X XI. Aurel Popp -
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Cain.
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