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ARHEOLOGIE
SAPĂTURI

ARHEOLOGICE lN AŞEZAREA NEOLITICA
DE LA CAPLENI
(JUD. SATU MARE)
NETA

I ERCOŞAN

Săpătu.riJe arheologice efectuate în campaniile din anii 1986-1987
pe teritoriul localităţii Căpleni, comună suburbană oTaşului Carei, judeţul Satu Mare 1, au vizat în punctul de hotar denumit „Ţogul lui R e<>k"„
cercetarea unei aşezări şi a unor C'{)lmplexe datând din epoca neolitică2 •
Aşezarea a fost descoperită în anul 1985 prin cercetări de teren3 , iar celelalte obiective în primăvara armlui 1986, când lucr-ările de excavat-e a
unui canal de irigaţii au afoct.at mai multe complexe arheologice neolitice. Obiectivul se găseşte la aproximativ 1 km vest de localitatea Că
pleni şi la aceeaşi distanţă, nord, de oraşul Oarei, în marginea câmpiej
joase Ecedea (115-118 m altitudine).
A. Canalul de irigaţii, orientat E-V (râul Crasna - Ferma 9 'l.A.S..
Carei), în lungime de circa 3 km, cu 'lăţime de 8 m şi o adâncime de
2,5-3 m, a urmat traseul unei zone mai joase, probabil inundabilă în
unele perioade istorice4 • î n zona menţionată, .acesta a intersectat mai
multe complexe arheologice, caore se p rofilau clar în maluri. Au fost identificate un număr de 13 complex·e: 11 gropi, un cuptor de ars ceramică
~i un mormânt de inhumaţie, dintre care au fost cercetate 6 : 4 gropi, cup1 Locnlitatea
Căpleni este cunoscută în literatur;:i arheologică prin descoperirile mai vechi: o aşezare neprecizată din epoca bronzului A. Vende, Szatmcir
varmegye (monografie), Budapest<1, f.a. (1910), p. 409; St. Mărcuş, Sătmar, fragm ente istorice şi culturale, aspecte sociale, Oradea, 1938, p. 71, o aşezare de tip
„atol" din epoca bronzului timpuriu: I. Ordentlich, Marmaţia, II, 1971, p. 22:
T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1978, p. 35
şi 122, PI. XIIB;Mărturii arheologice din judeţul Satu Mare, 1980, p. 10; I. Nemeti, Satu MareStCom, V - VI, 1981-1982, p. 178-179, două depozite de
bronzuri, unul descoperit în 1897: T. Bader, op. cit., PI. LXXIX/1- 5;
J. Nemeti. op. cit„ p. 180 şi unul în 1972: I. Nemeti, SC/VA, 29, 1978, 1 p. 115-'
117, fig. ll/6-7 şi 12/ 1-4; idem, op. cit„ p. 180; T. Bader, op. cit., PI. LXXIX/6-11;
idem, Die Fibeln. in Rumănien, PBF, XIV, 6, Munchen, 1983, Pl. I, iar în ultimul
timp pr.in descoperirile din epoca neolitică: I. Nemeti, op. cit„ p. n8-179; ibidem.
VJJ- Vlll, 1986-1987, p. 16-17 i;i 22-26; N. Jcrcoşa n, Satu Mare StCom„ VII-V1II.
1()86- 1987, p. 143, 145 ; idem, Acta MP, 11, 1987, p. 73-76.
2
Concomitent au mai fost cercetate o necropolă en eolitică (cond. şan.tiel"
l . Nemcti) şî aşezarea de tip „atol" (cond. şantier T. Bader).
3
l. Nemeti, op. cit., p. 26, fig. 22/10-13; N. Iercoşan, ib idem, p. H5.
' Câmpia Ecedea s-a format prin desecarea mlaştinii cu .acelaşi nume la
sfârşitul sec. al Xl X-lea : Szatmar vârmegye, p. 26-30; A. Bogdan, Cdteva consideraţii jizico-geografice asupra Câmpiei Ecedea, Probleme de geografie, V, Bucureşti, 1957, p. 122- 123; A. Bogdan, M. Căli nescu, Judeţul Satu Mare, 1-976. p. 13, 25;
Satu Mare, monografie, 1980, p. 12.
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torul şi mormântul. Dintre celelalte gropi 3 au fost distruse aproape în
întregime de lucrările de e~cavare, iiar 4 nu au putut fi dezvelite datorită unor condiţii obiectiv:e. Şi la acestea însă, prin taluzarea malurilor
canalului s-a·u putut efectua observaţii relative (formă, dimensiuni, conţinut).

După formă şi

dimensiuni s-au putut stabili trei tipuri de gropi:

1. GrOpi de mari dimensiuni, cu două variante:

a. cele cu fundul aproape drept (plat) cu lungimi de 4-6 m, lă
ţimi de 2-3 m şi adâncimi de 1,5- 1,6 m, de formă regulată
şi care se adânoesc drept sau puţin oblic (G.1 şi G.3),
b. cele săpate în trepte, de formă neregulată, care au un prag
de 1,2-1,5 m la mijloc şi dimensiuni mai mari (7,3-7,6 m
lungime; 5-6 m lăţime şi adâncimi de pes.t e 2,2 m) - G.4
(PL. 1/2), G.9 şi G.10.
2. Gropi de dimensiuni mijlocii, au fundul plat sau puţin adâncit
:la mijloc, lungimi de 2,5-3,5 m, lăţimi de 1,5-2 m şi adâncimi
de 0,5-1,5 m (G.2; G.5; G.6 şi G.7).
3. Gropi de mici dimensiuni, de formă cilindrică cu diametrul de
1 m şi adâncimea de 1,5 m (G.8).
Menţionăm <Că la unele gropi, una din
stabilită cu precizie, datorită deranjărilor, iar

dimensiuni n u a putut fi
la cele săpate în trepte la

.adâncimea de 2,2 m nu s-.a.u putut degaja o supx.af.aţă mică datorită infiltraţiilor masive de .a:pă 'din canal. Conţinutuil. gropilor este unitar. Toate
conţin: fragmente ceramice, chirpici cu urme de pari şi nuiele, bucăţi
de vatră spartă, oenuşă, cărbuni, oase de animale, fragmente de râşniţe
şi şlefuitoare din piatră, microlite şi deşeuri din obsidiană, dar proporţiile
diferă de la o groapă la alta. Destinaţia gropilor a fost aceea de exploatare
a fotului necesar la comecţionarea vaselor, a vetrelor de foc şi la construirea locuinţelor în a..'?€zarea din apropiea:-e, care, apoi, au fost ump~ute
cu resturi menajere prov:enite din aşezare.
. ·. Gropile mari din prima variantă şi oele mijlocii nu au putut fi folooite ca bordre de locuit, deoarece în aoeastă zonă joasă nu s-a remal"
cat nici o urmă de strat de cu'ltură p reistoric, stratigr.afia în malurile
canalului prezentându-se astfel: sol-vegetal: 15- 20 cm, o depunere de
mlaştină brun-albăstruie: 20-25 cm şi solul viu-argilă nisipoasă de culoare galbenă cu congreţiuni calcaroase.
Tipurile de gropi menajere de dimensiu11ii mari şi mijlocii de la
Căpleni au perfecte .analogii cu oele din aşezările simi·lare, datând din
aceiaşi perioadă de la: Moftinu Mk „ Pescărie B", Pişco.it „Lutărie·" şi
„Cărămidărie", Sanislău şi Tiream5, iar groapa nr. 8, de formă cilindrică
cu groapa nr. 11 din .aşezarea de la Moftinu Mic6 •
Cuptorul de ars ceramică a fost descoperit .în zona unde se · concentrează cele mai multe gropi (cinci). Întrucât acest complex a 'făcut .
5
u

Gh. Lazarovici - I. Nemeti, Acta MP, 7, 1983, p. 21-24, fig. 3-6.
I. Nemeti, Satu MareStCom„ VII-VIII, p. 102.
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obiectul unei comunicări aparte·7 , nu considerăm necesar reluarea prezentării .acestuia. Cuptorul aparţine tipului denumit în g-rooipă sjmplă ş i
reprezintă prima descoperN-e de acest fel, datând din epoca neolitică din
nord-vestul României8 (PL. 1/3).
Mormântul d e înhumaţie (M.1/1986, PL. 1/4 şi 2/b) este siiuat la o
distanţă mai mare d e cele'lalte complexe, cca 400 m şi de aşezar'€ la cca
300 m. A fost săpat într-o groapă menajeră neolitică (G.1) şi constituie,
probabil, o înmormîntare ulterioară. Groapa are o lungirrne de 4 m şi o
lăţime de 2 m (cât s-a păstrat după excavarea canalului) şi o adâncime
maximă de 2,2 m . Scheletul era culcat pe partea dreaptă, olientat ENE
(capul) - VNV (picioarele) se găsea la 1,5 m adâncime. Poziţia picioarelor era puţin îndoită, a •braţelor n u se poate preciza, fiind deranjate de
lucrări . Nu se poate preciza nic i forma gropii mormântului şi nici inventairul funerar, materialele din groapă fii nd răvăşite. Pe baza poziţiei, a
orientării şi a ritului funerar, presupun~ cu unele rezerve, datarea
mormântului î n. enooJiticul, timpuriu (Tisza:polgâr?) 9 (fig. 2/1-9, inv.
7631- 7640).
B. Aşezarea neolitică (fig. 1/ a) se află în apr opier ea complexelor,
la 120 m V de conc-entrarea acestora, pe o ridicătură de mid dimensiuni
(65 X 60 m); un grind sau o t er.asă neinundabilă din. marginea fostei
mlaşti ni Ecedea. Diferenţa de altitudine între zona joasă a complexelor
descrise mai sus şi aşezare este de 3 m . Aceasta a avut, probabil, o înăl
ţime mai acaentuată faţă de· zona înconjurătoare dar prooesele de denudaţie şi lucrări agricole au aplatizat-o, fără însă ca stratul de cultură
pveistoric să fi fost prea mult deranjat. De pe suprafaţa aşezării au fost
adunate, prin oercetări de teren: fragmente ceramice, microlite din obsidiană, chirpici şi oase de animale (inv. 7227- 7228). A fost wndată cu
două secţiuni: S I/1986 de 30X 1,5 m, orienta tă NV-SE, care a intersec-tat zona centrală şi panta sudică (pl. 1/ 1). PL. 1/1 şi S II/ 1987 de 20X 1,5 m,
perpendiculară pe prima, ori entală NE-SV. în zona centrală (fig. 1/a). Strati.gr.aiia verti cală a aşez·ării, pe baza celor două secţiuni se prezintă .astfel:
- 0-25 cm, sol vegetal, deranjat de lucrările a gricole;
- stratul de cultură apare imediat sub solul vegetal şi variază. ca
dimensiuni şi consistenţă. În zona centrală a aşezării are o grosime de
60-70 cm, iar pe pantă numai 15-25 cm şi este mai sărac din punct de
vedere arheologic;
- urmează un strat de sol roşcat de 20-25 cm grosime (10-15 cm
pe pantă) steril arheologic. Puţinele fragmente cer.amice şi microlitele
N. Iercoşa n, A cta MP, 11, 1987, p. 73-76.
s Ibidem., Din păcate deranjările mari din aşezarea !')eolitică de Ia Mofti n.u
Mic „Pescărie" B, zona J, groapa nr. 3, nu au permis observaţii revelatoare pentru
identificarea unui astfel de complex, vezi, I. Nemeti, op. cit., p. 102.
e In anul 1977, în aşezarea de la Tiream, datând din faza mijlocie a grupului Pişcolt cu ceramică pictată , a fost descoperit un mormânt de inhumaţie î~
poziţie întinsă pe spate, orien tat SV (capul) NE (picioarele), la b aza ~tr:atulu !
de cultură neolitic. Mormântul fiind deranjat de lucrări, nu au fost pos1b1le ş1
alte observaţii . Informaţii, I. Nemeti. Menţionăm că la cca 300 m V de M~. a fost
cercetată o aşezare Tiszapolgar - I. Nemeti, A cta MP, XII, p.
7
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Fig. 1. Căpleni: a. Aşezarea neolitică -

plan; b. M.1 / 1986; c. M.2/1987.
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Fig. 2. Căpleni: Groapa nr. 1: 1-6, 8-9 - frag.mente ceramice; 7 11-12 - microlite din obsidiană.
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găsite la acest nivel au
sau deranjări ulterioare

ajuns întâmplător aici, prin galeriile de hârciogi
(foudal-târzii ori moderne);
- sol viu, de culoare galbenă (argilă geologică nisipoasă).
In S I au apărut numai două complexe (gropi).
Gr oapa nr. 1, surprinsă parţial în profilill drept al secţiuni i,
între m 4,5-7 de .Ja capătul NV, în zona centrală a aşezării, are o lungime de 2,5 m şi se ad ânceşte 20-30 cm în solul viu. Are fundul aproape
plat, puţin albiat la mijloc şi marginile oblice, putând fi folosită şi ca
locuinţă semiîngropată. Nu a fost dezvelită în întregime. Conţinea : fragmiento ceramiice provenind de la v.ase mari, ,c astroane, vase cu buza marcată de o linie i ncizată (Lippenrand), vase globulare cu gât cilindric
marcat de o linie incizată cu toartă pe umăr etc., decorate cu linii incizate· meandrice sau în zig-zag şi cu pictură de culoare nea,gră (fig. 4/
1-11, inv. 7647-7650), unelte din patră şlefuită (o testă din andezit
ruiptă din vechime şi un percutor- PL. 1/ 6, inv. 7645- 7646), deşeuri din
obsidiană (fig. 4/6), cihirpici. cu urme de pari şi nuiele, cenuşă, cărbuni
şi oase de animale.
Gro ap a nT. 2, săpată integral, se găsea în caroul 6, între m 10
şi 12. Are formă ovală_ şi se adânceşte în trepte în solul viu. Dimensiuni:
lungime: 2 m, lăţime: 1,5 m, adâncime: 1,1 m, adâncimea maxim~: 1,35 m.
Conţinea : fragmente de vase mari, vnul r·eoonstitu1bH grafic, din pastă
grooolană având ca degresant rnsip fin şi rogozw.·i de mlaştină tocate
(fig. 5/1, inv. 7651), o fructieră cu picior înalt şi buza lobată, decorată cu
linii meaindrioe incizate pe întTeaga suprrafaţă precum şi cu urme de
pictură neagră (fig. 5/8, inv. 7652), castroane fragmentare decorate cu
butoni dubli (fig. 5/7, 9), ,c hirpici, cenuşă, cărbuni, oase de animale şi microlite din ohsidi.ană (fig. 5/3-6).
In str.atul de cultură au fost descoeprite numeroase fragmente ceramice provenind de la vase mari, castroane, străchini, cupe cu picior
scund sau înalt, vase globulare, strecurători etc., decorate cu incizii, pictuTă cu roşu şi negru sau numai negru, precum şi ornamente 1
plastice:
·b utoni (simpli, alungiţi, perforaţi), gurguie, proeminenţe, unelte din piatră şi os, un nucleu ş i multe microlite (fig. 6 şi 7, inv. 7659- 7680).
In S II/1 987 a fost surprins în profilul sudic, între m 15 şi 17 un
strat compact de chirpici ars la - 60 cm adâncime în strat ul de cultură pe o lungime de 1,80 m, având o grosime de 8-11 cm, care putea
reprezenta resturile unei locuiniţe de suprrafaţă deranjată. Din motive
obiective nu a putut fi dezvelită.
I
La capătul vestic al secţiunii a fost surprins un mormânt de inhumaţie, M.2/1987 (fig. 1/c), în profilul nordic a1 acesteia. Pentru dezv~i
r ea lui a fost deschisă o casetă de 1,5 X l ,5 m. Groapa mormântului nu
&-a conturat clar, adâncimea ei oprindu-se la nivelul lutului galben nederanja t. Scheletul, aparţinînd unui adult, se găsea la - 1,10 m adâncime,
în poziţie chircită, culcat pe parte stângă, orientat S (capul) - N (picioarele). Nu avea inventar funerar. Puţinele fragm-ente cer.amice şi bucăţile de chirpici găsite lângă sche1et prove neau din s.tratul de cultură
neolitic cu care de fapt a fost acoperit mormântu~ . Pe baza ritului funerar şi a fragmenteloi" ceramice găsite în groapa mormântului, acesta
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cultură: 1-8, 10-12
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Căpleni:

S I/1986: strat de cultură: 1- 3, 5-7, 9-11 mice; 4 - lamă; 8 - nucleu din obsidiană.
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se poate data cu oertitudine în epoca

neolitică,

fiind contemporan cu

aşezarea. 10

Materialul arlleologic descoperit în stratul de cultură din S II este
identic cu oel prezentat .anterioT şi constă din fr:agmente ·ceramice provenind de la tipurile d'e vase menţionate, unelte litice fragmenta.re, puţine oase de animai1e şi o cantitate apreciabilă de microlite şi deşeuri de
prelucrare din obsâdiană (inv. 7681___;7690).
Ceramică constitute cea mai semnificativă categorie de materiale
arheologice descoperite în gropi şi aşezare. Se pot deosebi trei categorii
principale:
a. C.ategoria vaselor de uz comun, de obicei de mari dimensiuni, modelate din pastă amestecată cu nisip, cioburi pisat~ şi rogozuri de mlaş
tină tocate mănmt. Au culori închise, brun cenuşiu şi mai r.ar căr ămiziu
cu pete. In privinţa formelor, se remarcă vasele mari cu corp bombat, gât
îngust şi cilindric (fig. 3/1-2; 6/1) şi castroanele (fig. 2/1--4; 8/ 11). In
general sunt neornamentate sau ·mai rar, cu barbortină în vârci ol::ilioe
(fig. 5/1) impresiuni cu unghia ori ciupituri (fig. 3/2, 4) şi butoni. Arde-

rea

slabă.

b. Categoria vaselor din pastă rbună reprezintă cantitativ cel mai
impoirtanit lot. Pasta este omogenă şi are ca degresant nisip şi cioburi pisate mărunt. Forme: fructiere cu picior înalt şi ·buza lobată (fig. 6/8), cupele cu picior scund (fig. 6/1-2) sau înalt, castroane (fig. 4/2- 3, 5, 8,
11; 5/2, 7, 9), str~'tchini (fig. 6/12; 8/7), tip'Sii (fig. 2/9), vase globulare
(fig. 7 / 9; 4/4), vase cu gât cilind1·ic etc. Prezintă cel mai bogat registru
ornamental constând din linii incizate în meandre, zig-zag ori paralele,
„lippenr.and", urme de pictură de culoare neagră şi mai ales ornamente
p1astioe, butoni simpli, alungi ţi sau perforaţi, :.torţi. V.asele au o angobă
de slabă calitate care se despiinde uşor. Arderea mai bună.
c. Categoria vaselor din pastă fină au ca degresant numai nisip
fin şi angobă în culori şi nuanţe deschise, cenuşiu şi gălbui. Dintre forme
semnalăm castroane mici (fig. 5/2; 3/4- 7; 7/1-2), vase globulare (fig.
2/5; 6/6; 7/3) şi un vas mic cu fund inelar (fig. 3/8). Decorul este reaJizat prin pictură cu negru şi roşu sau numai roşu, butoni mici şi perforaţi
şi proeminenţe împinse din interior.
Datorită faptului că ·ceramica aparre extrem de fragmenta;ră, prezentarea uno;r statistici proporţionale, în privinţa ornamenticii şi a formelor, pe complexe (numai o groapă a putut fi săpată exhaustiv), riscă
la conluzii eronate 01i nesemnificative. Cert este că incizia apa;re aproape
întotdeauna în awcier-e cu pi.ctura şi că aceasta din urmă s-a desprins
d e pe corpul va.se!lor (se :prezintă sub formă de pete) odată cu exfoliere.a
angobei, fie datorită tehnicii de ficitare de lucru, uscare sau ardere, fie
din ca.uza acidităţii solului. Pictura cu negru s-a realizat cu o substanţ~ '
bituminoasă, -lucioasă, ia r cea cu roşu este de natură minerală, cu aspect
mat, ce se desprinde suib. formă de praf. Raportat însă la întreg ilotul de
aeramică, cea decorată prin pictură şi incizie nu depăşeşte 3- 50/o, pre10 E. C-Omşa, Contribuţie cu privire la riturile funerare din epoca neolitică
de pe teritoriul ţării noastre, OmD, 1960, p. 83-106, idem, JMV, 58, 1974, p. 113consideraţii,
Bucureşti, 1987,
156; idem, Neoliticul pe teritoriul României -

p. 149-152.
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dominând ceramica uzuală, neornamentată şi în -gener.al de slabă calitate. Acest luciru s-a observat şi la alte descoperiri oontemporane din
zona Careiului, în special în aş ezarea de la Moftinu Mic „ Pescărie" B 11 ,
şi Pişcolt „Cărămid ă rie SMA'm.
Uneltele descoperite în aşezare şi în celelalte complexe sunt din
piatră şlefuită (tesle, ·p el"cutoare, râşniţe şi şlefuitoare PI. 1/6) din os
(străpungătoare şi un fragment de os prelucrat pictat cu negru fig.
2/7) şi mai ales microlitele (nuclee, lame, răzuitoare, vârfuri) din obsidiană (care predomină) şi silex (fig. 2/10- 12; 3/ 10- 11; 4/6 ; 5/3- 6;
6/9; 7/8).
Resturile osteologice provin de la: bovide, cervide, suide, ovicaprine
şi păsări 13 •

lncadrare cronologică şi culturală. Pe baza materialelor descoperite ş i a observaţiilor efectuat.e cu ocazia săpăturilor, aşezarea se datează
în neoliticul mijlociu (începutul fazei) şi parţial cel târziu şi poate fi
încadrată in cultura Ciumeşti14, denumită mai recent şi grupul Pişcolt
cu cer~anrică pictată 1 5 , faza mijlocie· şi târzie!G. Complexele sunt contemporane cu aşezarea, mai puţin groapa 1 (G. 1) cu mormântul (M. 1/ 1986),
unde apar elemente din faza veche, cum ar fi prezenţa impresiunilor cu
unghia şi dupiturile în o;rnamentar.ea .oeramicii 17, dar numai pe două
fragmente (fig. 2/'2-3). De aceea, G. I (care se găseşte la o distanţă
apreciabilă de aşezare şi de celelalte comple~e) este posibil să fie iJ.egată
de o altă locuirre aparţinînd neoliticului mijlociu din zonă 18 •
Caraicterul r.estrâns al cercetărilor in aşezare, f.aptul că nu au fost
surprinse şi dezvelite integral decât două compl·exe închise (G. 2 din
S I/ 1986 şi M. 2/ 1987 - din S II) nu ne permit evidenţierea (deocamdată) clară a două faze cronologice distincte în evoluţia locuirii. Acest
lucru nu a putut fi surprins n ici stratigrafic şi nici după împrăştirea pe
verticală a deşeurilor provenite din prelucrarea microlitelor din obsidiană, ele găsindu--se răspânclit.e în tot stratul de cultură şi pe întreaga
supr.afaţă cercetată, de altfel, microlitismul este specific tuturor fazelor
culturii Ciurneşti 19 (grupul Pişcolt).
Tipologia şi ornamentarea ceramicii descoperite permit.e însă evidenţierea a două etape în ev·oluţia aşezării una constituind începutul
fazei mijlocii .a grupului Pişcolt20 • (G. 2 din S I, ceramica cu decor incizat şi pictat cu negru, precum şi cea cu „lippenrand") şi a doua din faza
11
12

I. Nemeti, op. cit., p. 101-103.
Gh. Lazarovici - I. Nemcti, op. cit., p. 23, 33-34.

Determinări efectuate parţial de C. Karacsonyi pe atunci muzeograf la
de ştiin ţele naturii a m uzeului careian.
u E. Com.5a, Dacia N.S., VII, 1963, p. 477-484; E. Comşa - Z. Nanasi,
SCIV, 22, 1971, 4, p. 633-636; ibidem, 23, 1-972, 1, p. 3~17; E. Corru;a, AAC, XIII,
1973, p. 39-49; idem, Neoliticul .. . , p. 26, 31-33
15 Gh. Lazarovici I. Nemeti, op. cit., p. 17-60.
1s Ibidem, p. 30-34.
11 Ibidem, p. 27-30.
10
Densitatea locuirilor neolitice la Căpleni este mare, fiind cunoscute până
în prezent patru aşezări pe o rază de 2 km, vezi l. Nemeti, op. cit., p. 16, 24-26.
•~ Al. Păunescu, Dacia N.S., VIJI, 1963, p. 467-475;
E. Comşa, ibidem,
p. 477-484; idem, Neoliticul . .. , p. 31-32.
20 Gh. Lazarovici I. Nemeti, op. cit. , p. 30-33.
13
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târzie a aceleiaşi culturi 21 (majoritatea materialului). Lipseşte faza mijlocie, cu ceramică de bună calitate, cu angobă lustruită şi decorată cu
motive expresive şi .bogate prin pictură de culoare neagră, care constituie de fapt perioada de maximă dezvoltare .a acestei culturi~ 2 • Aceeaşi
situaţie se găseşte şi în locuirea de la Moftinu Mic, cu c.aire aşezarea de
la Căp·1eni are cele mai apropiate analogiF3.
Cercetările viitoare am zona Careiului VO·r trebui să-şi ax.e ze obiectivul pe surprinderea şi evidenţierea stratigrafică a cronologiei interne
a culturii Ciumeşti sau a Grupului Pişcolt, precizarea cu exactitate a
fazei timpurii şi mai .ales târzii a acesteia, precum şi evoluţia co munită
ţilor spre cultura Tisa timpurie (I şi II) din neoliticul târziu.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DANS L'AGGLOMERATION
N:eOLITHIQUE DE CAPLENI
(DEP. SATU MARE)
(Resume)

Les recherches archeologiques en 1986-1987 sur le territoire de la commune
de Căpleni (ville de Carei, dep. Satu Mare), Iocaiite situee dans une zone de
plaine, ont decouvert 13 complexes archeologiques neolithiques (11 fosses menageres, un four de potterie et une tombe d'inhumation) et une agglomeration neol~thique (dont une !osse et une tombe d'inhumation en position accoupie ont
ete recherchees).
Chronologiquement, le materiei decouvert dans Ies complexes et dans l'agglom eration est encadre dans le neolithique evoule et tardif et culturellement dans le
gro upe Pişcolt, avec de lu ccramique peinte.

EXPLICATION DES FIGURES
Căpleni:

Pl. I.

Căpleni:

Fig. 1.

1. Section nr. I/ 1986; 2. Fosse nr. 4; 3. Four de potterie; 4. Tombe

nr. 1/1986; 5. Fragment ceramiquc; 6. Outils en pierre polie.
a. L'agglomeration neolithique - plan; b. Tombe 1/1986; c. Tombe
2/1987.

Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.

Căpleni:

Fo.sse nr. 1: J-6, 8- 9 - fragments ceramiques; 7 - os peintee;
11-12 - microlithes en obsidienne.
Căpleni: Fosse nr. 10: 1-9 fragments ceramiques; 10-11 - lames en
obsidienne.
Căpleni: Section I/1986, Fosse nr. 1: 1-5, 7-11 fragments ceramiques;
6 - lame en obsidienne.
Căpleni : Section I/1986, Fosse nr. 2: 1-2, 7-9 ceramique; 3-6 microlithes. '
Căpleni: S I/1986: 1.....,.8, 10-12 fragments ceramiques; 9 - lame.
Căpleni: S I/1986: 1-3, 5-7, 9-11
fragments ceramiques; 4 - lame;
8 n1Jclee ez:i obsidienne. .

21

22
23

Ibidem, p. 33--'34.
Vezi nota 20.
I. Nemeti, op. cit„ p. 101-103.
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UN MOBMANT CELTIC
DESCOPERIT LA CURTUIŞENI
- DAMBUL ARS (JUD. BIHOR)
I. Nf:METI

Localitatea

Curtuişeni

este

situată

în nordul

judeţului

Bihor, ca-

racterizată în general printr-un teren nisipos, cu dune de nisip mişcate
şi transformate de vâ nturi. La nord-vest de com ună se află o zonă numită

„DâmbuiL Ars" (Egete> hegy) 1 cunoscut de specialişti pentru descoperirile
din epoca bronzului2, prima ·epocă a fi.eruluP şi în special pentru descoperirile <:eltice întâmplătoare sau prin cercetări sistematice4 • tnainte de
exploatarea nisipului „Dâmbul Ars" se întindea pe o suprafaţă de cca.
2,50 ha cu baza în formă .siem.iciTculară spre sud-vest, iar la mijloc spre
sud-est uşor concavă. „Astăzi (pe la anul 1970) - menţionează Z. Nană
.si - din cauza ex,p1oatării intensificate a nisipului s-a păstrat doar 1/3
a dealului". Exploatarea nisipului a fost .continuată şi în anii următori,
fiind deranjate sau distruse alte complexe arheologioe.
1 Denumirea sitului în Jimba maghiară este „f:geto hegy", care a fost train limba română: „Dâmbul Ars" sau „Dealul Cărămidăriei" .
~ N. Chidioşan, Contribuţii la cunoaşterea grupei Suciu de Sus în contextul
epocii bronzului în Crişana, SOIV, 21, 1970, 2, p. 288; Idem, Sincronismele apusene ale culturii Wietemberg stabilite pe baza importurilor cerami ce, Crisia, IV,
1974, p. 154- 155 ; T. Bader, Cultura Suciu de Sus în nord-vestu l Romdniei, SCIV,
23, 1972, 4, p. 512; Idem, Die Suciu de Sus-Kultur in Nordwestrumanien, PZ, 54,
1979; Idem, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvan·iei, Buc ureşti, 1978, p. 124;
I. Ordent!ich, Aria de răspândire a culturii Otomani de pe teritoriul României,
Marmaţia, II, 1971, p. 22; Z. Nanasi, Repertoriul obiectelor de bronz din muzeul
de istorie din Săcueni, Crisia, IV, 1974, p. 179- 180; I. Nemeti, Descoperiri de la
sfârşitul epoc'ii bronzului în zona Careiului, SCIVA, 29, 1978, p. 103.
3 A. Laszl6, Date privind sfdrşitul Hallstattului timpuriu în Transilvanie,
SCIVA, 30, 1979, 4, p. 537; Z . Nânâsi, Morminte hallstattiene tdrzii de la Currnişeni,
StCom Satu Mare, 1, 1969, p. 85.
4
M. Ros ka, Sep11lture celtique a char de Erlcărtvelyes, Kozlemenyek, II, 1,
Cluj, 1942, p. lll-84; Idem, N e11ere lceltische Funcle von Erlcortvelyes, Kozlemenyek,
II, 2, Cluj, 1942, p. 35-38; Idem, A kelt6.Tc Erdelyben (Les Gaulois en Transylvanie, Kozlcmenyek, I V, Cl uj, 1944, p. 37-38; Idem, Repertorium, Cluj. 1942,
p. 80-81; I. Hunyadi, Keltak a Kărpatmedenceben, RegFUz, 2, Hl57, p. 224; z. Nănăsi,
Descoperi1·i în necropola celtică de la Curtuişeni, Crisia, III, 1973, p . 29-38; Idem,
Un mormânt celtic cu inventar deosebit descoperit la Curtuişeni, StCom Sntu
Mare, 3, 1975, p. 47-49; Vl. Zirra, Beitriige zur K enntnis des keltischen La Te1ie
Îl'/. Rumănien, Dacia, N.S„ X V, 1971, p. 208-216; Idem, Descoperiri celtice de la
sjârşitul Latene-v.lv.i mijlociu în depresiunea Bistri~ei, File de Istorie, III, 1974,
p . 138 (nota nr. 25); S. Dumitraşcu, D escoperiri celtice în patrimoniul Muzev. lu:i
Ţării Crişurilo„, Crisia, XXI, 1991, p. 19; N. Chidioşan, AL Săşianu, Un morm~nt
de luptător celtic descoperit la Curtuişeni, Crisia, XII, 1982, p. 393-397; Repertoriul
monumentelor din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 29-30.

dusă
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Cu ocazia unei periegheze d in v:ara anului 1976 (27 august) .a fost
salvat un mormânt celtic, descoperit incidental. Mormântul este de incineraţie în groapă (fig. 1/ 1). Groapa mortuală s-a conturat perfect în.
nisipul g.a~ben „geologic", printr-o pată neagră, pigmentată cu nisip galben, fapt care ne-a tras atenţia . Cu ocazia săpături lor întreprinse de muneul orădean în anul 1968, s-<i d escoperit în partea superioară a dunei u n
singur nivel de locuire de la sfârşitul epocii bronzului, o <lepunerie de
culoare neagră, pl"in oare au străpuns gropile mormintelor celtice, oprindu-se în nisipul ster H „geologic". în acest f.el gropUe mormintelor cellice
se conturau, de obicei, la nivelul nisipului steril, fapt constatat ş i cu
ocazia cernetării necropolei d e la Ciume-şti cât şi la Pişcolt - Nisipărie.
Groapa mormântului din 1976 a avut o formă rectangulară cu colţuri:le
rotunjite cu dimensi uni l,5o x 1,30 m, având adâncimm aproximativă de
1,60 m faţă de nivelul actual. Mormântul a fost descoperit în zona mai
frialtă a dunei, unde depunerea de nisip zburător era mai groasă. Inventarul mormântului a intrat în patrimoniul muzeului din Carei.
Inventarul mormântului. Într-un colţ al gropii .sepulcrale iau fost
depuse. oseminte1e: umane calcinate împreună c u inv.entarul vestimentar
şi podoabe. Aproximativ în mijolocul gropii •era aşezată ofranda alimentară formată din oase de porc (o mandi'bulă, un fragment de femur) şi
câteva oase <le păsări. In partea opusă erau aşezate trei vase de ofrandă.
1 - Oase umane calcinate aşezate intr-o grămăjoară.
2 - Brăţară lucrată <lin bronz, ma:sivă, formată din „boabe" .aplatizate,
îm părţite printre ele cu mici ,,bobiţe", capetele terminate în
„pseudo· tampon"; diametrul interior ·este 5,5 c m; inventarul 3582
(fig. 1/2).
3 - O altă brăţară identică cu prima, uşor deformată din cauza arder ii puternice a defunctului ,pe rugul funerar; d.i.=5,5 cm; inv, 3581
(fig. 1/3).
4 - Fibulă de tip Latene mij-1ociu, lucriată din bronz, arcul alungit,
ipidorul ornamentat cu „bobiţe" ~estate, resortul complliS din
2 + 2 spfr.e, c:oarda în faţă; lungimea este d e 4,2 em; in v. 3583
(f1g. 1/4).
5 - Fibulă identică c u prrima; 1- 4,2 cm; inv. 3584 (fig. 1/5).
6 - Mai multe fragmente dintr-o centură focrată din fier, ornamentată cu ,;bastonaşe"; inv. 3585 (fig. 1/ 6).
7 - Câteva fragmente dintr-un Janţ subţire de bronz; fără inv. (fig.
1/7).
8 - Strachină Jucrată la roată, de culoare cenuşie-negricioasă, buza
îngroşată ş i trasă spre exterior, fundul prevăzut cu „omphalos".
Dimensiuni: d. g urii=22 cm; d. fundului = !> cm; înălţim ea = 8,5 cm ;
inv. 3579 (fig. 1/8).
9 - Castron lucrat la roată, de culoare cenuşie -negricioasă, b uza inelară, cor.pul uşar bombat, funduil prevăzut cu „ompihalos" uşor
profilat, ornamentat la baza gâtului cu o linie ac'l.-incită. Dimensiuni: d, g. 16,5 cm; d.f. = 7 cm; î = ll cm; inv. 3578 (fig. 1/9).
lO - V.as mare lucrat la roată, de culoaire .cenuşie-negritioasă, .fundul
prevăzut cu „omphalos" uşor profilat, ornamentat cu do~ inele
reliefate. Dimensiuni : d.g.= 18 cm; d .f. = 10 cm; î=32 cm; inv.
3580 (fig. 1/ 10).
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Fragment d intr-o brăţară sau verigă pe ntru p1c10r (Fussring) cu
mai multe semiove, lucrată din bronz, arsă şi deformată; inv. 3780;
(fig. 1/ 11).
12 - Ofiranda aJimentară.
lncadrarea cronoiogică a mormântului. Cele două fibule (fig. 1/4, 5)
fac parte din ·s eria agrafelor cu piciorul prins de arc, ornamentat cu o
sferă formată din „bobiţe", încadrate tipologic în Latene mijlociu (Lt. C).
Analogii perf.ecte din necropole celtice cercetate din zonă (Ciumeşti, Sanislău, Pişcolţ) nu se cunosc şi nici din mormintele descoperite incidental sau cercet.ate sistematic de la Curtuiuşeni. O analogie mai apropiată
este menţionată de Vl. Zirra de la Ciumeşti5 (M. 34) datată în Latene
mijlociu. O altă fibulă similară este amintită de I. Hunyady de 1a Radostyan6 datată tot în Latene mijlociu. Fibulele din M. 1976 sunt exemplare deosebite datorită decorului folosit la ornamentarea piciorului. Cele
două brăţări (fig. 1/2, 3) reprezintă, credem, ultima variantă din seria
brăţărilO'r masive, lucrate din bronz numite cu „boahe". Analogii din
desoopeririLe celtice din nord-vestul României nu se cunosc. Asocierea
lor ·Cu fibule de tLp Latene mijlociu asigură datarea acestora tot în Lt. C.
Fragmentele de centură (.fig. 1/6) fac parte din tiipul lucrat dintr-o· bandă
·ae fier, ornamentat cu „bastonaşe" cunoSiCUt din necropola de !!ia Pi ş
colt7 (M. 51, 57, 77) în special din orizontucile ai III-a şi a IV-.a. Fragmentele din lanţul subţire de bronz 'Sunt frecvente în mormintele de
femei de la Pjşcolt8 (M. 67, 109, 115) datate din Lt. B2 şi mai ales din
Lt. Ci. Lanţurile fine din bTonz sunt folosite pentru l~area fibuil.elor aşe
zate pe ambii umeri sau cu salbe la gâtul defunctului. Vasul mare
(fig. 1/10) de formă zveltă cu pereţii rotunjiţi, decorul ,plasat mai ales
între buză şi umăr, format din inele reliefate, are analogii de la Ciumeşti9 (M. 16, 31, 34), Pişco.it.t 0 (M. 55, 71, 107), Gurtuiuşeni 11 , descoperite
în contexte de Latene mijlociu . Castronul (fig. 1/9) cu corpul uşor bombat are analogie de la Ciumeşti 1 2, Pişcolt 1 3 (M. 119) sau din alte morminte
de la Curtuiuşeni 14 • Strachina (fig. 1/8), cu ·buza rotunjită şi uşor trasă
spre exterior este caracteristieă pentru descoperirile de Larene mijlociu,
avân<l analogii de la Ciumeşti 15, Pişcollt1 6 (M. 48, 60, 76, 109) s.au din
alte morminte de la Curtuiuşeni 17 • Toate oele trei vase sunt lucrate din11 -

5
VI. Zirra, Un cimitir celtic în nord-vestt1l României, Baia Mare (1967),
fig. 22/JI.
6 I. Hunyady, K cltak a Karpatmedenceben, DissPann, II, 18, 1942, pl. XXI/2;
Ibidem, DissFann, 1944, p. 78.
7
I. Nemeti, Thraco-Dacica, XUT, 1-2, 1992, fig. ()/4; fig. 7/2-M 57;
fig. 11/4-M. 77.
8 Ibidem, fig. 9/7-M/67; fig. 18/4-1\II.109; fi g. 20/7-M.115.
9
Vl. Zirra, op. cit., fig. 25/M.31/l; fig. 19/IV; fig. 22/VI.
10
I. Nemeti, Thraco-Dacica, XIII, 1-2, 1992, fig. 7/2--..M.55; fig. 10/5-M.71;
fig. 17/ll.
11
Z. Nânâsi, Crisia, III, 1973, M.4/1968; pl. I/2; pt. 1/ 4.
12
VI. Zirra, op. cit„ fig. 43/ nr. 7527; M.20flV; M.13/VI.
3
1 I. Nemeti, Thraco-Dacica, XIII, 1- 2, fig. 22/8-M.119.
H Z. Nânâsi, Crisia, III, 1973, pl. ll/2, 5.
15 VI. Zirra, op. cit., fi g. 41/III, V (M.34); fig. 41/V (M.36); fig. 42/18/XVIJJ.
ia I. Nemeti, Thraco-Dacica, XIII, 1-2, 1992, fig. 5/4-M.48; fig. 8/3; fig. 11/4M.76; fig. 19/7-M.109.
1
1 Z. Nânăsi, StCom Satu Mare, III, pl. XI/2.
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tr-o pastă fină, acoperite cu un slip negnci.os, pereţii subţiri, element.e
caracteristice pentru Latene mijlociu. Mormântul descoperit în anul 1976
p e baza inventarului funerar se încadrează m Latene mijlociu, la finele
acestei etape, în subfaza Lt. C 1a Necropola de la Cu rtu işeni - „Dâmbul Ars" iniţial a cuprins un
număr mare de mormint.e dintre care o parte a inventarului funerar a
fost salvat şi numai 14 morminte au fos.t descoperite în urma unei cercercetări sistematice. InV€ntarul funerar al mor mintelor dasooperit:e fa
Curtuişeni are multe elemente comune cu orizontul III şi IV al necropolei de la Pişcolt. Cu toa.te că mormintele descoperite la Curtuişeni în
anH 1967- 1968 sunt doar parţial publicate18 se pot trage unele concluzonă (Ciumcşti , Dindeşti, Sanislău, Pişcol t). 19
- Necropola este birituală ca toate celelalt:e cimitire eltice din
zonă (Ciumeşti, Dindeşti, Sansilău, Pişcolt). 19

- Au fost descoperite relativ puţine arme, dar foarte semnificative. Cel mai bogat mormânt d e luptător este M- 1980 descoperit incidental din inventarul căruia a u fost salvate: o spadă de tip Silivaş-Hat
vanboldog, lanţ pentru atârnarea spadei şi roZiete oare au împodobit
probabil un scut lucrat iniţial din lemn2o.
- Pre-zenţa unui mormânt de car2 1 - dacă toate p1ese1e publicate
de M. Roska provin dintr-un singur mormânt - care datorită unei frbule
fragmentare de fier, cu arcul aproape drept şi piciorul decorat cu două
sfere mari poate fi încadrat la sfârşi tul Latene-ului mijlociu (Lt.C2).
- Prezenţa zăbalelor 22 de tip Latene - trei exemplare în mormân,...
tu:l cu car şi înc ă una în M.-1967, piese carie lipsesc din necropola mare,
învecinată de ola Pişcolt-Nisipărie.
- La Curtuişeni a fost descoperit un vas de culf?3 (?)) în formă de
cizmă, deosebit de bogat ornamentat, asemănător pieselor cunoscute de la
Gava 24 şi Pa1arikovo25 • Această piesă reprezintă un unicat in descoperire
celtice din nord-vestul României şi arată totodată o legă tură strânsă cu
lumea celtică învecinată.
Prin trăsăturile sale generale necropola de la Curtuişeni „Dâmbw Ars" se încadrează în mod organic în descoperirile ·celtice din ro.na
Carei - Valea foi Milh.ai - Nyirseg sau din grupa Caire/Nir.zs Lipsesc
însă din aceste descoperiri complexe funera:re care pot fi încadrate cu
siguranţă în primul orizont de la Pişcolt (Latene timpuriu). Z. Nanasi
încadrează descoperirile celtice de la Curtuişeni în Latene C1-C2 , menţinând că unele piese (tipologic s-ar putea să fie încadrate în perioada
S. Dumitraşcu, Crisia , XXI, 1991, nota nr. 19.
VI. Zirra, Dacia, N.S., XV, 1971, p. 189.
~0 N. Chidioşan, Al. Săşianu, Crisia, XII, 1982, p. 393- 397, fig. 1-3.
21 M. Roska, Kozl.em enyek, II, 1, Cluj, 1942, p. 81-84, fig. 1/1, 7. 15; Idem,
KOilemenyek, IV, 1944, Cluj, p. 38, fig. 14: Id em, llepertorium, p. 80-81.
22 VI. Zirra, File de Jstorie, III , 1973, p. 143: Idem, în Hamburger Beltrăge
zur Archăologie Band, VIU, 1981, p. 115- 170, fig. 11; z. Nănâsi, Crisia, III,
p. 31, pi. VIJ/6.
23 z. Nânâsi, StCom Satu Mare, 3. 1975, p. 47-4.8, fig. VII/1-4.
• 4 J6sa Andrâs, ArchErt, XXX, 1915, fig. 2a-2b, p. 202; I. Hunyady, DissPann,
IT, 18, 1942, pi. XXXIV/4.
:is B. Benedik, Symposium, Dratislava, 19î6, fig. 6.
20 Vl. Zirra, Dacia, N.S„ XV, 1971, fig. 8.
18
19
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de sfârşit a Latene-ului timpuriu (Lt.B2), iar alte1e ia. începutul Lateneului târziu (Lt.D1). 27 Mormântul celtic cu inventarul deosebit (vas de
cult in formă de cizmă) pe· baza anailogiilar şi a stilisticii (împunsături în
spirale simple şi în formă de „S", motive semilunare) a fost datat în
Latene mij1ociu, re1S1pectiv în a doua jumătate a sec. III i.Chr. şi începutul sec. II î.Chr. 28 Mormântul de luptător cu un inventar funerar deosebit de b ogiat, descoperit incidental în an ul 1980 a fost încadrat la f'inele
Lateneul-ului timpuriu, în su bfaza Lt.B2 (Kramer) 211 •
Pe baza cunoştinţelor actuale avem toată certitudinea să presupunem că necropola de la Curtuişeni începe pe la sfârşitul Latene-ului
timpuriu - Lt.B2b (Waldhauser), 30 aici se includ majoritatea mormin'telor descoperite cu ocazia săpăturilor efectuate în anii 1967- 68 (e1hiar
dacă luăm în considerare şi fragmentul de fibul ă din fi er cu trăsături
de Dux (Duchcor timpuriu, pierdut ulterior)31 • Necropola se evoluează în
p lin în Latenul mijlociu (Lt.C1 ) şi îşi încheie evoluţia sa la finele Latene-ului mijlociu {Lt.C2), poate cu ceva mai târziu ca necropola de la
Pişcolt, cum ar indica fibula3 2' din mormântul cu car, alta d in M-19683\
fragmente de brăţară de sticlă34 - menţionate de M. Roska d in colecţia Andra.ssy (de la Valea lui Mihai) - , prinzător-cârlig de cataramă
(centură) în formă de bot de animai!• {cal?)35 de la cingătoorele lucrate
din bronz. După părerea noastră, aceste obiecte reprezintă elemente mai
pre gnante de Latene-Cz (Lt.C,b - după Wald'hauser). In „graso modo"
mormintele descoperite din necropola de la Curtuişeni" „Dâmbul
Ars" pe baza cronologiei absolute se încadrează între mijlocul sec. III
şi sfârşitul sec. II î.Chr.

UNE "l'OMBE CELTIQUE DECOUVERTE A

CURTUIŞENI

(Resume)

Au nord-ouest de la l ocalite il y a une zone nomme „La colline brulce".
conn ue dans la littera ture a rcheologique en p articulie r p our Ies decouvertes celtiques.
En ete 1976 ou a decouvert une tombe d'in cineration dans la fosse avec un
inventaire forme de: deux bracelets avec des nodules, de ux fibules du schema
La tene moyen, des fragmc nts d'une ceinture, d'une cha îne mince en bronze, d'une
bracelet brule et trois r ecipients d'o.firande. En plein milieu de la fosse mortuaire
on a trouve plusieurs ossements d'animaux les restcs d'une offrande alimentaire.
Conformement a l'inve ntaire funeraire, la tombe de Curtuişeni pent etre datee
a ln fin du Latene moye n (Lt. la selon le systeme cronologique de Waldhauser),
implicitcment dans le JJ-eme s iecle avant Chr.
27
28
29

z.

z.

Nanasi, Crisia, lJI, 1973, p. 37.

Nanăsi, StCo m Satu Mare, 3, 1975, p. 49.
Chidioşan, Al. Săş i a nu, Cris ia, XII, 1982,

N.
J. Wald hauser, Keltische G riibelf eld er
1987, p. 28-179, fig. 4 (tabel s inoptic).
3t Informaţii de l a Vl. Zirra .
3 2 M. Roska, Kozleme nye k, I V, 1944, Clu j,
3
3 z. Nanasi, Crisi a, III, J 973, pl. 1V / 6.
3 • M. Roska, Kozleme nyek, IV, 1944, Cluj,
35 Ibidem, fig. 15/3; Z. Nân6si, Crisia, III,
30

p. 398.

in Bohmen, BerichtRGK, Ba nd 68,

fi g. 14/10.
p. 38.
1973, pl. Vl/6, 8.
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AŞEZAREA DACICA INTARITA DE LA CUŞMED

(COM. ATID, JUD. HARGHITA)
Gf;ZA FERENCZI -

ISTVAN FERENCZI

Părţile de nord-vest ale judeţU!ui Harghita, între care şi mica
depresiune erozională de la Atid, sunt relativ puţin cunoscute din punct
de vedere arlleologic. De p e teritoiriul comunei administrative Atid (compusă din satele Crişeni, Cuşmed şi Şiclod, în afara centrului comunei.
suprafaţa căreia coincide aproape perfect cu 'bazinul h~drogr.afic superior
al apei Cuşmedu1ui) până acum nu au fost semnalate urme. din a doua
vârstă a fierului. Nici în mono grafia cunoscută asup ra ceramicii dacice oe.a mai atotcuprinzătoare la ora actuală - nu este menţionată nici o
descoperire de acest gen 1 . Conform relatării mult folositulu i Repertoriu
aliheologic al Transilvaniei (cu multe greşeli , erari ş i lipsuri)2, pe teritoriul localităţii Atid s-ar fi găsit o imitaţie „barbară" a tetradrahmei
lui Filip al II-Jea.3.
Umblând şi pe aoeste meleaguri, autorul din a doua jumătate a
secolului trecut al m01nogra:fiei asupra Secuimii, Balazs Orban aminteşte,
între alte1e, partea de hotar „Baratdill.O". (Porţiunea de ho tar al monahului) de pe teritoriul ·s atului Cuşmed4 , o înălţime în vârful căreia sie
pot vedea gropi, urme de şanţuri şi ruine de edificiu. fată ce scria textual mare1e monografist: „ ... La nard-est de Cuşmed se tidică ·u n deal
specific, de gresie. Pe spinarea acestuia, mărginită de prăpastii, şi pe
latura ei abruptă duce o cărare spre [satill] Ş idod, o posibilitate de
comuni caţie pe care numai acel popor de munte poate s-o folosească fără
p ericol, care nu cunoaşte ameţeala. Acest deal este numit „Barci.tdi.Ll6",
deoarece, conform tradiţiei, călugării aici au avut prima mănăstire întă
rită, mutându-se abia mai târziu în sat. Pe platoul înclinat spre sud-vest
al dealului se şi văd gropi.ie adânci, şanţurile şi nişte urme obscure ale
unei clădiri. Iar pe latur.a sudică a acestui deal, se vede o peşteră dă!l1

l
t

I
I

'
I

1 I. H. Crişan, Cemmica daco-geti.că ctL specială p1·ivil'e la Transilvania, în
Biblioteca Muzeelor, Bucureşti , lOG!), cf. Catalogul locali tăţilor cu ceramică protodacîcă şi dacică din Transilvnni;J, p. 251-280.
2 M. Roska, Erdely regeszcti repert61'iuma. I. Oskor. Th esaurus antiquitatu.m Transsilvanicarum. Tom. I. Praehistorica, Koloz.w âr, 1942, p. 79, nr. 39.
3
Jn Jahrbuch der k. u. Ic. Central - Commission zur Erforschung 1md. Erhaltung d.er Baud.enkmale, 1, 1856, p. 19; C. Preda, Monedele geto-dacilor, în Biblioteca archeologică, XIX, Bucureşti, 1973, p. 433, nr. 3; I. Winkler, O mincich
d.alctl a getu, în Numismaticky Sbornilc, Praha, V, 1958, p. 25, nr. 10. Moneda
s-ar Ii ajun s i n Muzeu l judeţean Covasna - S f.' Gheorghe.
4
11 SzclceLyfălcl leirdsa w„teneLmi, regeszeli, tcrm.CSZ<'ll'ajzi es 1i..Cpisr:iereti
szempontb6l, vol. I, Pest, 1868, p. 141.
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Fig. 1.

Schiţa-hartă

a .î mprejurimilor
la Cuşmed.

aşezării

dacice

întărite

de

tuită de mâna omului, adâncită la o afunzime de câteva Sltânjeni [1 stânjen=aproape 2 rn] ..."
Legat direct de chestiunea investigării porţiunii central-estice a
limes-ului Daciei intracarpatice, în primăv:ara şi v:~a anului 1982, subsemnaţii .au făcut oeroetări amp1e de topografie arheologică in zona
Subcaupaţilor ardeleni, în vederea depistării elementelor componente
ale sistemului de apărare roman ce se întinde între valea Târnavei Mici
(Săirăţeni) şi valea Vârghişului (Cetatea „Hagymas"). Periegheoole. încununate cu succes, vizând dispo(litivul defensiv roman, au dat naştere !La
alte rezultate însemnate referitoare la .alte epoci, deoarece semnatarii
acestor rânduri au străduit să cuprindă cât mai multe obiective, indiferent
de epoca cărei.a aparţin. înainte de a pleoa pe teren, au fişat toate datele de găsit în liberatuira arheologică şi istoric;ă, tn posesia cărora au
pornit apoi la drum. lntre aoeste informaţii era cuprinsă relatarea lui
B. Orban vizând vârful dealului „BaratdUlcY' deasupra văii Pârâului
Cuşmed. Pe ·baza indicaţii.for marelui predecesor, am avut ocazie să des-
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coperim o aşezare dac1că întărită, necunoocută până aoum în literatura
de specialitate .
înainte de a -o prerenta, considerăm că este necesar să infăţişăm
pe scurt mediul înconjurător. Aşa cum s-a amintit cu câteva rând uri mai
sus, meleagul cu p ricina face p.arte din zona prrelungă denumită de majoritatea speci a.Uştilor geografi Subcarpaţii Tr.ansilv.aniei:;. Zona în discuţie aparţine aşa-zişilor Subcarpaţii Tîrnavei M ici sau ai Praidului ce
se desfăşoară din valea Feernic (afluent al Târnavei Mari), până la valea
Nirajului.
Structura geologică, criteriul cel mai controversat al analizei geografice asupra acestor Subcarpaţi, este formată din cute de cuvertură
(anticlinale, sinclinale, străpungeri d1apire), cu o dezvoltar~ normală.
Cutele învecinate munţilor sunt bine dezvoilt.ate şi se desfăşoară pe distanţe longitudinale mari. Ele prezintă deformări loca l e din cauza sâmburilor de sare formaţi pe linii de falii (Corund - Praid - Sovata). Către
interiorul Depresiunii Transilvaniei, cutele normale suferă ridicări şi
cobod ri, închideri p ericlinale relative, luând aspectul de bra hianticlinale, structuri specifice Podişului Tra nsilvani.ei. Alcătuirea petrografică,
dominate de marne, nisipuri, gresii şi conglomerate, precum şi orizonturi
subţiri de tufuri vulcanice este tipică pentru zonele precarpatice. De
prezenţa a cestor structuri sunt legate zăcămi111tele de saire (Praid, Sovata).

1n
nan ţa

concordanţă

cutelor pozitive

Fig. 2. Dealul

spaţială longitudinală şi cu alţer
negative din sistemul structurilor mia-pliocene,

cu dezvoltare.a
şi

aşezării

dacice întărite de la Cuşmed , văzut di nspre est, dinspre
„Piatra Cuşmedului". (Foto G. Ferenczi).

s Cf. I. Mac, Subcarpaţii Transilvaniei, în Geografia României, III.
Depresiunea Transilvaniei, Bucureşti, 1987, p. 594-603.
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în·v ecinate Munţilor Perşanilor,
petrografi că şi cu i ntensitatea şi

Harghitei, Gurg'hiului, cu varietatea
modul diferenţiat de acţiune al proceselor modelatoare, s-a dezvoltat o structură morfologică tipic subcarpatică6.

Ea se .compune din şirul depreisiuniJ.oir .suhcarpatioe (submontane)
Hoghjz - Homoroade, Odotr'heiu Secuiesc (pe Târnava Mare), Pra~d Sovata {pe Târ.n;av:a Mică). Sunt depresiuni largi, parţial concordante cu
stmctur.a (Odonheiu Secuiesc), uneori discordante, fiind sculptate în
bolta anticlinalelor :străpunse diapir (Praid - Sovata), dar peste tot marcate de largi conver.genţe hiidrografioe, în. care s-au dezvoltat terase fluv'iale şi lunci extinse.
Dealurile subcarpatice, frecvent cu peste 800 m altitudine [Firtu.5u
(1 062, 1 047 m), Fiaş (983 m), „Piatra Mică" (Piatra Cuşmedului, 991 m),
„Piatra Mare" (Piatra Şiclo::lwrui, 1 025 m), Becheci (1 079 m)] formea7.ă
o .adevărată „cunună" de înălţimi în vestul depresiunilor submontanc. In
timp c.e unele d ealuri rcp:rezintă o reliefare dkeietă a bolţilor .anticlinale
(„Dealul cetăţii" de la Bădeni, Rez), alt.ele apar ca sinclinale sau flanu"Uri <le sinclinale suspendate (Firtuşu, Fiaş, P iatra Mi-că şi cea Mare,
Vârful Bec!heci), fiind însoţite de fronturi abrupte de cue:ste către depresiunile izoclinale intracolinare. Partea lor superioară est.e dominată de
suprafeţe, brâe şi abrupturi structurale, iar versanţii au formă de glacisUTi prelungi, încărcate cu deluvii groase. Pe alocuri se mai păstl'ează
resturi din cuvertura aglomeratelor vulcanice (Firtuş, Fiaş, Piatra Mică,
Piatra Mare, Beched). Păduri de fag, în amestec cu gorun, carpen şi
plop, acoperă vârfurile, fâneţe şi păşuni naturale, glacisurile şi pedimentele 1aternle. P e frontul vestic a'l de.alurilor au urcat aşezărHe rurale pâni.l
sub abruptmiJ.e structurale ori de ·eroziune (Şiclod), localizându-se, în
câ:tev:a cazuri, chilar în. curmături1e car·e l e separă (Atia, Păuleni).
Depresiunile intracohnare, adaptate parţial la structură, formează,
împreună cu culoarele de v:alc şi curmăturile de }egătură, un uluc îngust,
ur.mat de căile de comunicaţie. Unele dintre acestea (Măgherani, Ati?,
unde se intâlnesc mari alunecări de teren, Simoneşti - Cobăteşti - pe
râuleţul Feernic, Porumbenii Mari şi Mici pe Târnava Mare) sunt relativ
mici, având soluri sărace ş i un topoclimat mai blând, datorat relativei
lor adăpostiri.
DealU1ile scunde (400-670 m, dintre care faoe parte şi înălţimea
„Baratdiilo") care închid depn~siunile intracolinare dinspre vest, aminti te mai sus, sUJnt niv·clate, cu aspect d e „poderee" oc:'Upate cu păduri,
ori de interfluvii înguste mărginite de v·ersanţ i modelaţi prin văi de
d:eraziune, ravene şi tor.enţi car.e degr;adează mari suprafeţe de teren
(Bezid, Chedea etc.).
Contactul Subcarpaţilor cu Podişul Transilvaniei nu este numai
unul tectonic marcat de trecerea evidentă de la cutele normale la domuri,
dar şi morfologic, hidrografic şi de peisaj . Depresiunile Sângeorgi u de
Pădurre (pe Târnava Mică, unde curg apele din. mica depre:siurte_ Atid)
şi Cristuru Secuiesc funcţionează ca arii de convergenţe hidrografice, dai·
şi locurile în care râurile principale îşi schimbă <ifrecţia dinspre nord-estv Vezi: I. Mac. Snbcai-poţii
morfo logic, Ducure:;;ti, 107'.!.

transilvăneni

dintre
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Munţilor Perşanilor,
petrografică şi cu intcnsitate3 şi

învecinate

Harghitei, Gurghiului, cu varietat ea
modul diferenţiat de acţiune al proceselor modelatoare, s-a dezvoltat o structură morfo1ogică tipic subcarpaticăn.

Ea .se compune din şirul depresiuniJ.oir s.uhcarpatioe (submontane)
Hoghiz - Homoroade, Odoirheiu Secuiesc· (pe Târnava' Mare), Praid Sovata {pe Târ:nava Mică). Sunt depresiuni larigi, parţi.al concordante cu
structur:a (OdoI'1!1eiu S ecuiesc), uneori discoirdante, fiind scuilptate în
bo·lta anticlinalelor străpunse diapir (Praid - Sov:ata), dar peste tot marcate de largi convergenţe Mdrografioe, în. care s-au d ezvoltat terase fluv:.ale şi lunci extinse.
Dealurile subcarpatice, frecvent cu peste 800 m altitudine [ Fi r tu şu
(1 062, 1 047 m), Fiaş (9© m), „Piatra Mică" (Piatra Cu şmedului, 991 m),
„Piatra Mare" (Piatra Şiclodwui, 1 025 m), Becheci (1 079 m)] formează
o .adevărată „cunună " de înălţimi în vestul d ep1'csiunilor submontane. ! n
timp ce unele de.aluri reprezintă o reliefare direc tă a bouţilor anticlinale
(„Dealul cetăţii" de la Bădeni, Rez), a1tele apar ca sinclinale sau flancuri de sinclinale suspendate '(Firtuşu, Fi.aş, Piatr.a Mică şi cea Mare,
Vârful Becheci), fiind însoţite de fronturi .abrupte de cueste către depresiunile izoclinale intracolinare. Partea lor sup erioară este dominată de
suprafeţe, brâe şi abrupturi structurale, iar versanţii au formă de glacisuri prelungi, încărcate eu deluvii groase. P e a'.locuri se mai păstrează
resturi din cuvertura aglomeratelor vulcanice (Firtuş, Fiaş, Piatra Mică,
Piatra Mare, Becheci). Pădui-i de fag, în amestec cu gorun, carpen ş i
plop, .acoperă vârfurile, fâneţe şi păşuni naturale, glacisurU.e şi pe<lin'l:entele laterale. Pe frontul vestic al dealurilor au urcat aşezările rurale pâ n ă
sub abrupturile s tructura]e ori d e eroziune (Ş iclod), localizând~-s·e, în
câteva cazuri, chiar în curmăturHe ca.re J.e separă (Atia, Păuleni).
Depresiunile intracolinare, adaptate parţia.:l la structură, formează,
împreună cu culoa rele de va le şi curmătuiri1e de legătură, un uluc îngust,
urmat de căile de comunicaţi e . Unele dintre acestea ( Măgherani, Ati~,
unde s e întâlnesc mari alun ecă ri de teren, Simoneşti - Cobăteşti - pe
râuleţul Feernic, Porumbenii Mari şi Mici pe Târnava Mare) sunt r elativ
mici, având. soluri să race şi un topoclimat mai blâ nd, datorat relativei
lor adăpostiri.
Dealurile scunde (400-670 m , dintre care face parte şi înălţimea
„ Baratdulo") care închid depresiunile intracolinare dinspre vest, amintite mai sus, sunt nivelate, cu aspect de „pode:ree" ocupate cu păduri,
ori de interfluvii înguste mă·rginite de versanţi modelaţi prin văi d e
d:~az iune, ravene şi torenţi care degr.adenză n<ari suprafeţe .de t eren
(Bezi<l, Chedea etc.).
Contactul Subcarpaţilor cu Podişul Tr.ansilv.aniei nu este numai
unui!. tectonic marcat de trecerea evidentă d e la cutele normale la domuri,
dar şi morfologic, hidrografic şi de .peisaj. D epresiunile Sângeorgiu de
Păd urre (pe Târnava Mică, unde curg apele din mica d epr esiurte_ Atid)
şi Cristuru Secuiesc funcţionează ca arii de convergenţe hidrografice, da1·
ş i locurile în care râurile principale îşi schimbă direcţia dinspre nord-est6 Vezi : I. Mnc. Sul?ca1'paf ii trnnsilvăneni dintre Mureş şi O lt. SluditL geomorfologic, lluc ureşti, J 9i:.!.
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sud-vest căire apus, iar interf.luviile care despart văile, de acum net
asimetrice, coboară la 400- 500 m. Aşadar, nu numai prin structură, roeă
şi relief (înălţimi intre 600 şi 1 OOO in, energie de 300-500 m), dar şi
prin climatuil mai rece şi cu precipitaţii ridicate (700-800 mm/an), prin
dominarea pădurilor de f.ag. ori de gorun, prin drumurile ce o străbat de
milenii, această zonă geografică este o regiune distinctă a Transilvaniei.
Prin pedimente:le şi glacisurile dezvoltate în detrirnentul platourilor vulcanice, Subcarpaţii S-'au extins către munte şi, o dată cu ei, terenurile agricole, aşezărHe omeneşti şi c ăile de comunicaţie.
Specificitatea Subcarpaţilor Transi'lv.ani-ei derivă apoi din scluptarea ~eliefului, proces demairat prin adâncirea iniţială a râurilor mari
în piroclastitele vulcanice şi pi-etrişuirile piemontane vechi existente în
latura de V'est a platourilor de aglomerate. În timp ce râurile principale
şi-au menţinut traseul iniţial de curgere (est-vest), intersectând structurile terţi.are prin adâncire epigenetică ( epigeneză inversă), arterele secundare s-au adaptat stru<:turilor terţiare, jucând un rol major în definirea
structurii morfologice a Subc.arpaţilor.
Aşadar, se poate s,pune că, în mare parte, relieful subcarpatic
trinsilvănea:n a luat naştere pe seama cultelor neo·g.ene dezgropate prin
eroziune de sub piroclastitele vulcanice. Ope11aţia a fost îndeplinită, de
afluenţii râurilor, între care şi Apa Cuşmedului, astfel că relieful subcarpatic este, mai cu seamă, creaţia reţelelor hidrografice secundare. De
aici decurge ş i tinereţea geomo:rfologkă a .acestei ~one.
Intre Târnava Mare şi Târnava Mică, la contactul cu Podişu;]. Trap.silvaniei, pe Mealul dominat de gresiile, nis.i.purile, marnele şi argilele
pliocene, s-au dezvoltat oel mai tipk relief de· deraziune, în care crestele
inter.fluviale sinuoase despart v-ersanţii scUlptaţi în amfiteatre lairgi şi
vâlcele de deraziune, prelungite, spre baza versantului, cu glacisuri deluviail·e.
Trătăsturile peisajului subcarpatic sunt condiţionate nu numai de
relief, dar şi de climă, care se remarcă prin caracteristici submontane
de dealuri înailte, expuse vânturilor vestice şi nord-vestice. Temperatura
medie anuală se remarcă prin valori de 7-8ClC, în ariile depresionare
dinspre podiş (Cuşmed, Cristuru Secuiesc) şi scad la 7°C pe dealurile
mai înalte (Firtuş, Fiaş, Pitra Mare, Piatra Mi.că, Bec.heci). tn luna cea
mai caldă temperaturile se menţin între 17 şi 18°C, diair în unele bazine
depresionare valorile trec de 19°C. Iarna, în '1unile ianuarie şi februarie
se produc cele mai scăzute temperaturi. Vaforile m edii oscilează între
-4 şi -6°C, înregistirându-se adesea valor i foarte s.căzut·e .
Precipit.aţiile sunt puternice influenţate de dispoziţia perperidicu'.Lară a culmilor faţă de direcţia vânturilor de vest (20-220/o) şi de prezenţa depresiunilor cu aspect de golf în care se il."ea lizeiază cantităţi ma:ri
de precipitaţii. In medie, valorile sunt ·Cuprinse între 700 şi 800 mm/an.
Varia bilitatea neperiodică a cantităţilor anuale de precipitaţii este reflectată de valorile ce depăşesc 650 mm pentru depre.siuni şi 800 mm
pentru dealuri cu diferenţa. într,e anii ploio.şi (1 334 mm la Atid, 1168 mm
1a Odorheiu Se-.""'1.tiesc) şi oei deficitari (545 mm la Atid, 277 mm fa Odorheiu Secuiesc). In cazul unei activităţi ciclonice intense, s-au înregistrat
situaţii de excepţie, cantităţile de precipitaţii ajungând la 1 492 mm
(Praid). Cele mai mari cantităţi de apă oad vara (200-300 mm), iar în
3 - Studii

şi comun!cărl,
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anotimpul rece sunt cele mai reduse (100__:150 mm). Numărul zileleor
ploioase este variabil, între 84 şi 130, n insmiiJ.:e cad într-un număr mare
de zU.e (25), iar durata stratului de zăpadă este, în medie, de 70 de zile.
Este semnificativ faptul că în luna iunie apare maximul precipitaţiilor
m edii lunare cu valori cu,prinse între 100 şi 120' mm (Atid 104 mm).
Minimul principal din cursul anu~ui se manifestă în luna ianuarie pe
deaJuri şi în februarie în depresiuni.
Condiţiile p etrografice (nisipuri, gresii, conglomerate, tufuri, marne,
argile, deluvii şi aluvii groase), climatice şi biogeografice pe•r mit rea1izaxea unor .acumulări bogate de ape subterane.
Reţeaua d e ape ·curgătoare aparţine la. ·s istemul principa;i Mure.'? .
Râurile alohtone (Târnavele) s-au dezV'o1tat între marile unită.ţi morfostructurale impuse ·de arhitectura orogenului învecinat şi fragmentează
perpendicular reliefu~ suibcarpatic. Pe spaţiul .ariilor depresionare apar
convergenţe ·hidrografice spre care gravitează a tât râurile afohtone cât
şi ce1e autohtone (între ailtele la capătul de jos .a Atidului). Atât râuleţul
Feernic cât. şi Pârâul C'uşmed au trasee transv.emale. Densitatea reţeJ-ei
hidrografice atinge valori între 0,6 şi 0,8 km/km2 • Pantele pâraielor
autOihtone ating 3-6 m/km. A1imentarea lor este, în general pluvionivală, ·ceea ce· se reflectă în apariţia viiturilor mari de primăvară (martie-aprilie) şi de vară. Relieful accidentat, rezistenţa redusă a rocilor la
eroziune a u avut ca urmare creş terea 8C'Urgerii medii specifice de aluviuni în suspensie până la aproxima.tiV' 1,5-3 t/h an.
Relieful înalt, fragmentat, influenţele climatice vestice şi cele datorate munţilor limitrofi , la care se asociază substratul eterogen, în care
nisipurile, gresiile şi conglomeratele (roci permeabile) au răspândire
mare, .au constituit factorii potenţiali p entru dezvoltarea pădurilor de
stej ăl"ete-gorunete cu trecere sprie făgete. in amestec cu gorunul apar
fagul, carpenul, frasinul şi teiul. !11 lungul pârai•elo·r se întâlneşte o vegetaţie bogată de luncă, constituită din salcie, plop şi anin.
In general, solurile wnei sunt sărace in humus, ceea oe explică
slaba lor productivitate.
Recapitulând cele prezentate mai sus, se poate spune că Subcarpaţii
Târnavei Mki sau iai PraiduJ.ui se desfăşoară din valea Feernic (afluent
al Târnavei Mari), până la valea Nirajului Mare. Pătrunderea mult spre
vest .a :aglomeratelor vulcanice, peste formaţiunile neogene, a întârziat
dezvoltarea reliefului subcarpatic, dar a stimulat apariţia inversiunilor
de re lief. In acelaşi timp, extinderea în sect.orul dinspre Podişul Transilv.aniei a faciesurilor nisipo.ase-gvezoase şi marno-argilcase a determinat
formarea unui reUef mai muillt colinar, dominat însă de procese active d e
versant (deraziune, aJunecări). Astfel, în profilul său morfologic se disting două părţi.
.
Par tea răsăriteană este formată din Depres.iun.ea Corund-Pra idSovata (modelată într-o cută <liapiră) şi culmea înaltă care o îndhide
(Beohed, Piatra Şidodului, Piatra Cuşmedului, F1aş şi Firtuş), la peste
1 OOO m altitudine. Prin poarta de la Sărăţeni , strâmtoarea de la Săcădate
şi curtmăturile înalte (Atia, Păuleni) Depresiunea Corund-Praid--Sovata
com1.m.ică cu ce1eialte sub},tnţtăţi subcarpatice şi de podiş. Climatul umed
şi răcăroo, pădurHe de goTUnete-făgete se asociază spre a defini un peisaj submontan tipic. ·
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Partea apuseană, la vest de frontul înălţimilor subcarpatice, s'-a
format pe structurHe de brahianticlinale şi pe faciesurile petrografice
moi. Altitudinea coboară la 500-750 m, iar fragmentarea se accentuează
din cauza îndesirii pâraielor torenţiale autohtone. Majoritatea suprafeţei o au fost ocupate de gorunete-făgete.
Dacă ne retragem în partea de nord a micii depresiuni a Atidu:lui,
putem observa u r mătoarele: partea superioară a văii Cuşmedului sea-

Fig. 3-4. Aspecte de pe versantul de nord al dealului aşezării dacice întărite de la Cuşmcd cu o „treaptă de teren" in formă de terasă antropogenă.
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mănă
înaltă

.c u un fel de .amfiteatru. Latur.a e i de răsărit o .formează culmea
Piatra Mare (P. Şiclodului, 1 025 m), Piatra Mică (P. Cuşmedu
lui, 991 m şi vârful Fiaş, 983 m) ou o denivelare de aproximativ 450 m.
Dinspre nord ea este înconjurată de interfluviul dintre valea Pârâu:lui
Şiclodului (afluent al Pârâului So·locma care S'e varsă în râul Târnava
Mică în dPeptul IJ.ocalităţii Ghindari), interfluviu pe care s-a aşezat jumă
tatea de sud a satul·u i Şiclod. La apus de vale.a Cuş.medului se întinde .
un grup de dealuri de înălţime mijloci·e, marcat de vârfurile cota 673,
apoi „Fnţă la Barna" (Barn.a elo, 689 m), „Deren<C€ 1' {Derencse, 642 m),
cu o rramific.atie pl'.'altingă în dire~ţia est-V'eist (cota 626), altă r.arnificaţie
spre sud-sud-vest, denumită „Dealul viilor" (SzoJO-berc, 653 m) care
se ridiC"ă la vest de vatra s3tului Cuşmed . In prelungirea spre sud a axului coamei <lealului „&rna do", la o distanţă de nu..m.ai circa 1,5 km
sud-iSud-est de punctul culminant a:.t :acestuia , se întinde o apofiză
înaltă, şi aceasta împădurită, formând un cot, orientată spre nord-vest
{fig. 1). Ea este compusă din trei părţi bine distincte: o coamă lată de
deai1 de aproximativ 350 m (cu cota 657), care coboară cu o pantă destul
de re,.,ocde, foecând într-o ş.a joasă, lată, lungă de 50- -60' m, după care
se ridică un fel de mamelon destul de „regulat", pe latura de nord şi
est împădurit (fig. 2). Cea mat mal'€ parte a micului pJ.atou es.te folosit
ca teren arabil, aici fiind plantată viţă de vie. Mamelonul ar€ o apofiză
şi el, de dimensiuni reduse, înâreptată spre sud, în direcţia centrului
satului Cuşmed, aflându-se la numai cir.ca 700 m <list.anţă faţă de clădirea
bisericii satului. Portnind din sat, pe apofiza mamelonului „Baratdulo 1'
se urcă .acea căr.a:re despre care vorbeşte B. Orban, ca fiind de:;tul de
anevoioasă folosirea ei. [P.oteca înaintează :apoi spre nord, prin pădure.
Trece pe lângă cota 657, ocoilieşte spre ves;t vârful „Bama elO" (689 m),
iese din pădu:re, treoe pe lângă coit.a 645, ca să se alăture la drumul comunal Cuşmed-Şiclod cu puţin înainte de punctul culminant al inter±1uviului Şiclod-Cuşmed.]
Albia pârâului Cuşmed este torenţială, t.oţi afluenţii lui curgând
dinspre est, de pe versanţii culmei înalte de deal Fiaş (983 m), Piatra
Mică (P. Cuşmedului, 991 m) cotele 910, 856 [care duc spre Piatra
Mare (P. Şiclodului, 1 025 m), ultimul ne m.ai căzând în zona bazinului
hidrografic al Apei Cuşmedului], versanţi bogaţi în precipitaţii cauzate
de ridicare.a m aselor de aer oceanice.
Altitudinea absolută a mame101nului s.e poate aprecia Ja 580-$!)0 m,
înălţimea relativă fiind de 80-90 m, cu pante abrupte în toate direcţiile.

Vârful mamelonului este compartimentat în ·două „etaje1'. Cel <le
noro, în formă de „terasă" cu o suprafaţă relativ netedă, cu un „pLan1'
similar unei :.tune noue, ale cărei terminaţii se îngustează atât spre vest,
cât şi spr.e est, este acoperită cu o ,pădure falni:că de fag. Pe marginea
ei de vest, nord şi est, cu un contur circular, nu am văzut nici un element de apăr.are (val .sau şanţ), deşi de aici, dinspre şa era mai vulnerabilă aşezarea (fi.g. 3-4). Dar nici perimetrul micului platou superior
nu prezintă urmele unor lucrări de întărire.
Mai toată suprafaţa platoului este folosită pentru scopuri .agricole.
In arătură se pot cul.cge diferite fr.ag;mente c;e;r.amice. In rândul .acestora
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se pot distinge două grupuri net deosebite: 1) ceramică rudimentară şi
2) ceramică finăÎ.
1) Ceramica grupată în această categoil'ie este neglijent lucrată cu
mâna din pastă care conţine multe impurităţi ce alcătuiesc dogresantul
necesar tr.ansformărilor chimice ce se produc în momen:tul arderii. Ca .
degresant s-a folosit nisip de granulă ri diferite care dă aspectul poros
al fragmentelor de vase. Ardere~ v aselor în general nu a fost omogenă
şi cioburile în secţiune sunt colorate. diferit. Ex.istă un miez nepătru ns
îndeajuns de foc, de culoare (obişnuit) mai închisă decât cca a c•elor două
suprafeţe. Spire ideoscbir.e de vasele mari, ·cele de dimensiuni mai re<lus-e
s unt mai bine lucrate şi mai omog-en arse.
Dintre formele aparţinând categoriei rudimentare făcute cu mâna
putem .aminti câteva tipuri bine cwmscute: am dat de un.a sau do uă
fragmente de ceaşcă, de fragmente de vase borcan, fragmente de căni şi
cale, ap:rrţinând mai multor variante. A-ceastă categorie de ceramică a
fost ornamentată cu butoni în relief, cu alveole, a poi brâu în relief cu.
alveole, brâu în relief tn form ~i de şnur şi cu „brăduleţ''.
2) Ceramica fină este confecţionată la roata olar ului, din pastă bine
lucrată care nu mai oonţLn.e nici un fel de ingrediente. Ard-erea este perfectă, neoxid.antă, din c:a:re cauză are o cu.J.oarie -oenuşiie. MajO'ritatoa frag- .
m ente1or . proven.it•e· de la vase cornfecţionate cu roata este mută, <le diferite nuanţe de la cenuş i u deschis până la cenuşiu închis. Piese lustruite
in exterior sunt foarte puţine la număr. Dintre formele întâlnite putem
aminti : fragmente de la câteva vase cu picior înalt de tip fructie::;.3, ulcioare cu toartă, sh·ăchini, capace de vose, precum şi câteva fr.agmente
de chiupuri.
Judecând p e baza mateirialului recoltat cu oc.azia vizitelor noastre
repetate, propo•rţional î n cadrul aşezării oe'ramic:a fină pare a fi mai
puţin numer.oasă faţă de c ea rudimentară, dar în orice caz - prezintă o mai mare varietate de tipuri şi de forme.
Altă categorie de material arheologic, în pofida străduinţiei depuse,
nu am avut norocul să descoperim, în afara câtorva •bucăţi de lipitură
arsă (dh.irpic).
Se pune întrebarea : la ce rezultat putem ajunge pe baza observ.aţiilor noastve făcute pe te.ren? C()lrohorând observaţiile recunoaşterii
noastre trebuie să conchidem că în vârful mamelonului n umit „Baratdillo" din hotarul satului Cuşmed, a existat o aşezare dacică, apărată de
condiţiile geomorfologice. Dea~ul cu o a ltitudine relativ destul de considerabilă, apăr:at d in toat.e direcţiile de pante abrupte (spre sud chiar
de p ante prăpăstioase) , nefiind legat de restul dealurilor decât printr-o
şa joasă, situa tă 1a nor<l de mamelon, compartimentat în două trepte
dis.tinete, în a doua vârstă a fierului a oferit un. loc pi·ielnic p entru înfiinţarea unei aşezări daci·ce în acest vârf singura tic.
în ce priveşte datarea a.~ezării, pe baza ceramicii aîlate, deci f:lră
efectuarea unor săpături arheologice măcar cu caracter informativ, suntem înclinaţi să ne gândim la o etapă de tranziţie între faza a. II-a şi faza
1 1n privinţa caracter isticilor ceramicii, trimitem la opera lui I. H.
(op. cit„ p. 100-189). unde se găsesc forme sim ilare, ba chiar identice.
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a III-a (.cea clasică) a ceramicii dacice (după clasificarea lui I. H. Crişan) sau, mai deg:rabă, la faza finală (deci cea clasică) a acesteia, cum
este îndeobştie· .cunos.cut, în s e·col·ele I î.e.n. - I.e.n.
Şi iată, la această încercare de a data în linii mari - materialul
arheologic cules din arătura platoului superior, vine să ne ajute descoperi-rea întâmplătoare la :pui:ictul numit „BaratdulO" în 1857 a unui denar roman republican d e .argint emis: în anul 50 :t„e.n. de consulul Manius Acilius. Glabrios.
· Aşa cum am afirmat în. frazele de introducer e, în împrejurimi, mai
precis în mica depresiune Atid actualmente n u se cunosc descoperiri, cu
atât mai puţin sit.uri din epoca dacică . .Cele mai :apropriate urme, databi1e cu câte va secoJe mai înainte, şi anume în w.acUTi'le III - II î.e.n., .au
fost descoperite pe porţiunea de sud a platoului împărţit în t:rei unităţi
geomorfologice distincte al dealului Firtuş 9 (1 062 m) situată 1a o depă r
tare de 9,8 km sud-est în linie dreapt ă faţă <le .aşezarea întărită prezenta.tă de noi. A doua aşez.are .pare a fi „Cetatea Ciombod" de la Sărăţe.ni
cu o ceramică dacică de aspect arhaic, situată la vest- sud-vest de Sără
ţeni, la o distanţă de aproximativ 9 km nord-nord- vest în linie dreaptă
faţă de punctul nostru de 1a Cuşmed 10 . O altă aşeza re, n ecercetată prin
săpături sistematice se afla pe teritoriu l satului IU.eşi (oraşul Sov.ata,
jud. Mureş) şi anume la apI'oximativ 1,5 km în amonte {spre est d e ultimele ca.se ale satului), în valea pârâului Iuhor.iu Rece, pe terenul numit
„Kapolnamezo" (Câmpul Capelei). Cam pe la mijlocul poienii, la ora actuală folosită pentru fânaţ, au ieşit la iveală, în urma unui mic sondaj
executat cu ocazia săpături1oir de la „Cetatea Raibşonne" de la Pr.aid
(1974), fragmente de ceramică dacică (într·e carte şi fragme nte de vase de
provizii - chiupuri), ceramică având în compoz iţia ;pastei şi paiete de
mica.şist 1 '. Situl arheologic se află fa o distanţă de circa 15 lkm nord-est
în · ilinie dreaptă faţă de obiectivul cu ;prici:nia. In sfârşirt, putem atrage
atenţia că urme dacice de un aspect de:stul de arh:ak au fost descoperite
şi pe botuiJ. de deal al „Cetăţii Rabşonne" (952 m, pe teritoriul coim Praid,
jud. Harghita), care se înalţă falnic, la aproximativ 1 km distanţă în linie dreaptă, deasupra bazinetului erozional cu forme domoale şi un pei~
8 Cf. z. Szekely, Noi descoperiri monetare de pe teritoriul Regiunii Autonome Maghiare, :în Studii şi cercetări de numismatică, III, 1960, p. 555, nr. 2 ;

RCD, 281, nr. 99 (tipul Grueber, Roma 3943). Avem impresia că i n legătură cu
d atarea denarului menţionat (dacă nu este vorba de o greşeală de tipar) s-a strecurat o mi că eroare, deoar ece Manius Acilius (Glabrio) nu în anul 50, ci ab Urbe
C(!ndita în a nul 687, respectiv în 67 i.e.n. a fost consul, împreună cu C. Calpurnius Piso, iar în 704 (după Varro), adică în anul 50, a u fost consuli L. Aemilius M.
filius Paulus şi C. Claudius Marcellus. (Vezi: Â. Buday, Rama i felirattan, KoJ ozsvăr, 1914, p. 322.). Fiind vorbă de un interval de numai 17 a n i, această greşeală nu ne afectează însă datarea propusă.
• •
.
..
. .
11 Cf. K. Horedt, z. Szekely şi Şt. Molnâ r, Sapaturile de la Porumbemi Mici
(r. Odorhci), în Materiale, VIII, 1962, p. 639; „ .. . In ·secţiunile care s-au trasat
in mijloc de pe · latura «Vârfului de SUS» nordică s-au identificat urmele unei
aşezări dacice timpur ii, caracterizată prin a mestecul ceramicii de factură hallstattiană
cu fragmente lucrate la roată de tip celtic, amestec cunoscut şi precis datat la
:Moreşti ..."
io Vezi: Şt. Fercnczi M. Petică, Cercetări de topografie archeologică în
judeţul Mureş, (Partea l-a), în A ctaMN, XIX, 1982, p. 564, nr. 1.
1 1 Cf. Şt. Ferenczi M. Petică, în A ctaMN, XIX, Hl82, p. 565, nr. 2.
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saj atrăgător, formând o terminaţie cu stânci curioase, imp~te a ma.
relui platou de aglomerate vulcanice 12•
Deşi cu ocazia investig,aţiilor noastre nu am văzut nici „o groapă,
nici şanţuri, nici „urmele obscure ale unui edificiu", sesizate de. B. Orbă."l., aoest vârf singuratic de dea!l merită, totuş~ o atenţie deosebită, având
in vedere desimea riedusă unor astfel de situri în împrejurimile mai apropiate sau mai îndepărtate. Cercetările viitoare, săpătu·rile sistematice vor.
preciza rolul lui jucat în cadrul societăţii dacice de pe .aioeste meleaguri.
Poate, a fost reşedinţa unui şef de trib sau un loc de .refugiu aJ acestuia,
deoarece, judecând după dimensiunile lui, nu putea a~ea caracterul U:JlUÎ
ioc de refugiu al unei popuJ_a ţii mai numeroase (Voli.lcs burg}. In .privinţa
acestei probleme mai există încă un dezavantaj, şi .anume că (actualmente) nu sunt izvoare în r~opiere. Toţi doritorii de a-şi p.Qţoli setea,
aduc apă fie din sat, fie din albia Pârâului Cuşmed, fie din partea superioară a coastei „Vârfului Derence" (642 m), izvorul de pe acest versant fiind la. o distanţă de circa 2 km depărtare faţă de vârful dealului
nostru. Dar toate aceste chestiuni S•e vor putea clarifica n u mai cu ocazia
unor inves tigaţii sistematice şi de durată . : .

L'ETABUSSEMENT DACIQUE FORTIFIE: DE CUŞMjED
(COMMUNE ATID, DEP. HARGHITA)
(Resume)

Les contrees de nord-ouest du departement de Harghita sont relativement
peu connues cJ.u po1int de vue archeolog·ique. Correlees ă l'investigation du tron<;on
centre-est du limes de la Dacie intracarpathique, Ies auteurs ont entrepris pendant l'ete 1982 des recherches amples de topographie archeologique dans Ies colIines sous-carpathiques est-transylvaines, pour deceler les elements du systeme
romain de defense entre la vallee de la Târnava Mică et de la vaJlee du Vârgihiş.
Les explorations de surface visant le dispositif romai n ont offert des resultats
importants concernant autres epoques, car Ies auteurs ont fait de leur mieux pour
surprendre le plus grande nomb re possible d'objectifs, sans tenir compte de leur
encadrement chronologique. Avant de partir, ils ont etudie toutes Ies donnees
offertes par la litterature archeologique et historique, parni ces informations fieure la relation d'une remarouable cherch"ur de la seconde moitie du siecle passe,
B. Orban, concernant le sommet de la colline „BarâtdulO", au-dessus de la riviere
de Cuş med. En partant des indications de leur grand predecesseur, les auteurs
ont eu l'occasion de decouvrir un etablissement daciquc fortifie non-mentionne
dans la litterature de specialite.
On peut apprecier l'altitude absolue du m amelon „DarâtdU16" a 580-590 m,
la Jhauteur relative etant de 80-90 m; la col!ine a des pentes jmpractiquables
dans toutes Ies directions. Le sommet est separ e en deux „etages", sans aucun
element defensif. Presque toute la surface du plateau est utilisee aujourd'hui pour
l'agriculture. Au labourage on peut ramasser des fragments ceramiques diverses,
appartenant a deux groupes nettement differentes: 1) ceramique rudimentaire et
2) ceramique fine confectionnee au t.our. Pour ce qui est de la datation de l'etablisn Şt. Ferenczi, A parajdi Rabsonne v ara, în Korunl~, XXXVI, 1-2, 1977,
p. 125; I. Ferenczi - M. Peticâ, în ActaMN, XIX, 1982, p. 565, nr. 2. Menţionăm
că altitudine<:i absolută a cetăţii este dată greşit în ultima lucrare citată, ca
1 040 m. Cifra corectă este 952 !
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sement, fondce sur Ia potterie ramassee (donc sans fouilles), Ies auteurs sont enclins a
penser a une etape de transition entre Ja p hase II et de la phase III (la classique)
de la ceramiq ue daC'iq ue -ou, p lutot, vers sa phase finale (cela veut dire la classique). C'est une datation soutenue aussi par la decouverte, dans cet endroit, en
1857, d'un denier romain republicain frappe en 50 av. n . e par Manius Acilius
Glabrio.

LISTE DES ILLUSTRATIONS
Fig. 1. La zone de l'etablissement dacique fortifie de Cuşmed (cartation).
Fig. 2. La colline de l'etablissemcnt dacique fortifie de Cuşmecl, vue est, du point
„Piatra Cuşmedului"
„La pierre de Cuşmed" (Foto G. Ferenczi).
· flg. 3-4. Vues sur le versant nord de la colline avec l'etablîssement dacique fortifie de Cuşmed, avec une „marche ele terrain" - therasse antropogene
(foto G. Ferenczi).
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UN CUPTOR DACIC DE M1:5TE.ŞUGAR
DESCOPERIT LA BIHAREA IN ANUL 1984
SEVER

DUMITRAŞCU

La Biharea (jud. Bihoir), în cunoscuta staţiune ar.heologică cu descoperir i arheologice ce cuprind un spa ţiu temporal mu'ltimilenar, conc ret arheologic, din neolitic p ână în evul me diu, a fost descoperit un
c upt.or dacic de meşteşugar de un tip deosebit , ce face obiectul acestor
rânduri. Prezentăm ace.astă interesantă descoperire arheolog)că în con- '
textul vestigiilo·r arheologice scoase la lumina zile i în staţiune la punctul
Grădina CAP Baraj într-o singură campanie de săpături.
Astfel, în a nul 1984 au fost continuate săpăturile arheologice de la.
Biharea în sectorul d e la nord de cetatea de părru'int . Au fost trasate două
secţiuni para'lcle (60 X l m) la 4 m nord de S-I{1982, d escoperindu-se mai
multe complexe arheologice ce var fi prezentate în rândurile ce urmează,
urmând să insistăm asupr:a cuptorului dacic de meşteş ugar.
I. Descope riri neolitice. Au fost găsite rămăşiţele a două locUinţe
n eolitice, prima o locuinţă adâncită (în S-II), complet distrusă de alte
două focuinţe din mileniul I e.n ., şi <> locuinţă de suprafaţă (la fel în S-II), ·
d in ca re s-a mai păstrat intact un frag,ment d e vatră. Ambele .au formă
patrulateră cu laturile uşor r otunjite. Materialul iarhoo.Jog ic se compune
din aşchii de silex şi obsidian şi din fragmente ceramice puternic corodate. Din punct de vedere cultural ele se înscriu în cadrul descoperirilor neolitice antcripare de la Biha rea şi aparţin, de asemenea, grupului
Ceşme·u (contemporan cu .grupul BuoovăţL de pe Mureşu l inferior şi Banat) al cultiLrii Turdaş. (v. P l. II- III)
II. Descoperiri de Ja sfârşitul epocii bron zului şi începutul epocH
fierului (Br C D -HaA 1). (v. PI. IV, V/ 1, 2, VI/I).
Sub atelierul de lucrat piepteni din sec. V-VI e .n. (din S-I, -0e va
fi prezenfat în rândurile ce urmează), a fost descoperită o groafă cu
materja·Je artheologice de la începutul ~pocii fierului: cu cer:amid, fragmente· de pământ (cJhi'LtPÎC) .cu puternioe urme de ardere secundară, din-·
t re ca~e materiale remal:'căm u n fragment d in pereţii u nu i vas-cuptor
portativ caracteristic acestei perioade .istorice. Groapa (lungă de 3;50 m
şi lată de 1,25-1,50 m), p oate să se încadre:ae în oomp1exe1e de cult2 (sau
moirminte):i descoperite în ·campaniile anterioare la Bi.har.ea.

.

.

•
'

cetări

1
·
2

Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, Clu j- Napoca, 1979, p. 149-155.
S. Dumitraşcu. Săpătu.rile ar heologice de Za Biharea, în Materiale şi Cer A r heologice, T,ulcea, 1980, p . 137-139, .:fig . 1-3.

3 I dem, R it·uri şi ritualuri de î nmormântare de la în ceputul
epocii fierului
(B_rCD-HaA 1) în d~sco~1: irile -din nord-vestul R omâniei, t n Crisia, XVII, 1987,

p. 305-312.

„....
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La capătul secţiunii (S-1) s-a descoperit, într-o altă ,groapă adâncită, multă ceramică de tipuil. BrCD~HaA 1 şi în imediata sa vecinătate,
pe un prag mai înalt, o concentrare de pământ ars (chinpic) amest€Cat cu
cioburi. Şi această descoperil'le arheologică (BrCD- HaA 1) este un com-

p'lex de cult, funerar (mormânt). Menţionăm că şi în acest caz ceramica
şi pământul ars prezentau urme de ardere secundară" . Complexul nu a
putut fi studiat în d·etaliu de.Darece a fost deranjat de gxioapă feudală:
timpurie (o groapă pentru adunat apa de ploaie sau un: izvor, după cum
par a sugera resturile vegetale fosile depuse s uccesiv ~a fundul său şi
pe margini).
I II. Descoperiri La Time..
La capătul secţiunii (S-1), străpunsă de o .groapă dacică şi suprapusă de o locuinţă feudală timpurie, a fost prirusă partea de sud a unei
locuinţe celtice (ea urmând a fi dezvelită în campaniile viitoare). A fost
descoperită ceramică celtică (LTC) şi un :fragment <le fusaiolă modelată
la roată şi frumos ornamentată cu motive geometrice. Ceramica e tipul
cunoscut", cu oe1e două variante: ceramica lucrată la roată din pastă cenuşie-negricioasă şi ceramică cu grafit în pastă ornamentată cu striuri
verticale (cioburile din urmă pro·v in de la vase -borcan)6 • (v. Pl. V /3-5,
VI/2)
IV. Descoperiri dacice
l. Complex arheologic dacic (Nr. 1) (Pl. VI/3, VII-VIII)
Sup:rap'Ullând şi străpungând loouinţa oeltkă şi fiind parţial deranjată de locuinţa feudală timpurie, la capătul secţiunii {S-1) a fost cercetată .şi o groapş_ dacică (mormânt)7. Materialul aTheologic se compune din
ceramică lucil'ată cu mâna: un fragment de ceaşcă dacică ornamentată cru
brâu alveolar şi bucăţi ' de pereţi de vase-borean ornamentaţi, la fel, cu
brâu a lveolar şi cer.amică modelată pe roata olarului din pastă fină, ceI;>.uşie după ardere: un fragment de chiup şi bucăţi de oaJ.e şi castroane.
Materialul arheologic poate fi încadrat, după factura sa, în sec. l/IIIII e.n.
2. Cuptor dacic de meşteşugar de epocă romană
Spre nord de locuinţa neolitică de suprafaţă (S-11) au apărut urmele unei lungi construcţii de suprafaţă (un fel de şopron, complet
distrus, din care pricină nu i s-a putut urmări p11ecis forma), în mijlocul
căreia a fost descoperit un cuptor. (Pl. IX)
Cuptorul a apărut la adâncimea de 0,50-0,60 m de la actua1ul nivel de călcare, sub stratul (humusul) V·egietal .actual, uşor s.up:ra.crescut

°'

4
Ipoteza că aceste complexe ar putea fi m ici ateliere de lucrat şi ars vase,
folosind ca instalaţii de ardere cuptoarele-vase portative mai necesită încă materiale şi observaţii concrete in teren. 1n aceeaşi situaţie ni se pare a fi şi ipoteza
după care aceste complexe ar putea fi, folosind aceleaşi cuptoare-vase portative,
mici ateliere de extras fierul din zăcămintele native turbifere.
~ Vl. Zirra, Locuiri din a doua epocă a fierului în nord-vestul României, tn
Satu Mare, 1980, p . 39-84, pl. IX-XXI.
•
.
u S. Dumitraşcu, Les f ours de poterie deco1Lverts â Biharea, în Dacia„ XXVI,

1982, p. 157-166.
,
'. I dem, Descoperiri arheologice dacice din epoca romană la Biharea, tn Ziridava, XI, Arad, 1979, p. 195-214.
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în urma activităţrlor antropogene (gunoi de grajd, paie, în condiţiile amede răsadniţe, solarii şi culturi :horticole).
Se marca în 'l utul galben-argilos, galben-roşcat nederanjat, o groap~
cilindrică (0 1,20- 1,15 m), cu pereţii drepţi, tăiaţi în lutul virgin, care
să adâncea până la 0,94-1 m de la actualul nivel de călcare, indicânţi
de fapt camera de ardere, partea princip~1ă a cuptorului.
.
Spre sud, din camera de ardere pornea un canal de foc, semisferic
lat de 0,43 m şi înalt de 0,34 m, şi care, şi acesta, fusese tăiat, scobit, in
'lutul galben virgin şi mai păstra, ca şi pereţii camerei de ardere, pojghiţa roşie, caramizie, .a lutului, care fusese arsă. Urmel1e. de foc se păstrau
în mod clar.
Canalul de foc, semisferic deci, cu vatra de 0,43 m şi înălţimea de
0,34 m, uşor teşit, •era lung de 1,75- 2 m (o parte dinspre gropile de deservire .era ruptă în veahime). ln teren av.ea orientarea oblică deoarece
să lăsa în jos, de la 0,95 m la 1,25-1,30 m, de la nord spre sud, în groapa
de -deservire. La capătul sudic, în groapa de deservire, canalul de foc
avea vatra de 0,50 m şi înălţimea de 0,42 m.
·
Groapa de deservire era dublă sau mai exact era o groapă lobată,
prima parte, cea dinspre -canal avea. 0 de 1-1,25 m, iar cea de .a doua,
spre sud, în continuare , de (50-2 m. Groapa de deservire era neregulată, cu pereţii prăbuşiţi. Prima ,parte, până la prag se adâncea până la
1,26 m iar a doua pâ nă la 1,38 m, de la nivelul actu.al de călcare. Intre ele
se afla un prag care le marca, împreună cu diferenţa de adâncime (1012 cm). (Pl. X)
.
Inventarul. Atât în camera de foc, la capătul dinspre groapa de deservire al canalului de foc, în groapa (respectiv gropile) de des.ervire s-au
g,ăsit lupe de fier, zgură de fier şi ceramkă, răspândite în pămân tul de
umplutură. (Pl. XI-XV)
Ceramica descoperită e lucrată cu mâna din pastă .poiroasă, ornamentată cu brâuri .alveolare, unele fragmente având a1vieole pe buzl=', şi,
fa roată, din pastă cenuşie şi cărămizie. Câteva funduri au inel de susţinere (funduri inel,are).
Deasupra cuptorului se pare că a fost aşezat, spre sud, deci deasupra .camerei de ardere şi a gropiloir de deservire, un acoperiş, cum par
a indica urmele de construcţie, pata de pământ :negru de sub solul vegetal şi două gropi de stâlpi, aşezate de o parte şi de .alta a camerii de
ardere (la 0,50 m distanţă s;pre est şi vest).
Lupele de fier şi zgura ne îndeamnă, la primul contact din teren
cu descoperirea, să ne gândim la un cupitor de redus minereu!!.
Ceramica descoperită ar putea indica un cuptor de ars vase.
In ambele va:riante, după stratul· subţire de ardere, ni se indică că
ace·astă instalaţie nu a fost folosită intens sau timp îndelungat.
E interesant de semnalat, că nu apare, în cazul în care era utilizat
pentru ars. vase, placa perforată pe care să fie aşezată olăria. Nu trebuie
să uităm că atât în antichitate cât şi în epoca modernă, mai a les în atelierele ţărăneşti de ars vase, există analQgii etnografice actuale de cuptoare tronconice în caire vasele se clădeau direct în camera de ardere.
Rămâne ca descoperirile viitoare să precizeze şi destinaţia acestui
interesant cuptor de meşteşugar, construit deci cti multă price pere. N-ar
najării
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fi exclus să se fi folosit şi pentru vase şi, ca încercare, pentru redus minereul. Tocmai această eventuală destinaţie îi !ridici valoarea ca descoperire .arheologi.că de sine stătătoare.
Ca tip cuptorul poate fi înc.a<lrat tehnologic în a.ş.a numite1e cuptoare verticale simple, în comparaţie cu cuptoarele verticale cu placă
perforată deoco.perite atât in vestul p;rovinciei :romane Dacia, pe Mureş,
·.l·n staţiunea arheologi.că de la Micia8, cât şi în nord-v.estul vetrei dacice,
Ja dacii liberi de epocă roma.'1.ă, în staţiunea ar:heologică de 1a Medieşul
·Aurit9, pe Someş, la poalele Munţilor Oaşului.
Pentru încadrare.a cronologică şi istorică ceramica poate da un
răspuns, lupele şi zgura nefiind· deocamdată, după cunoştinţele noastre,
p:lnă la noi .analize •metufografi.:::-e, operante în acest sens (a mai fost des.coperit şi un prâS!nel de lut ars, lucra t cu mâna, din pastă negric1oasă
după ardere, probabil ardere secundară).
Ceramica constă din fragmente de vase, din olărie de două cunosc..>tJ.te feluri in toate .aşezările dacic·e de epocă romană:
a) olărie lucrată cu mâna (în condiţii casnice, proprii fiecărei gospodării) şi deci redând specificul intim al comunităţii respective, reprez·entată în descoperirea noastră prin v.a.s.e-bor.c:an lucrate din pastă brună
sau bnmă negricioasă, sfărimicioasă, pastă fiind degresată neglijent ş i
arsă incomplet, sugerând deşeuri de „fabricaţie", şi
b) olărie modelată la roata rapidă, folosind pastă bine ale.a.să şi arsă
în cele două variante găsite constant în aşezările dadce de cpoC'ă romană de ~uloare cenuşie şi cărămizie. Menţionăm fragmente de funduri inelare.
Această olărie lucrată

la roată, cenuşie şi mai ales cea cărămizi·e
evidente imitaţii după oeramica romană provincial ă
sau câteva fragmente chiar vase pl'Ovenind din schimburil-e comercial~
ale dacilor ce la Bihavea cu centrele de olărit din Dacia romană.
Aceste fragmente ceramice p<>..rmit datarea cuptorului, cu mare prob<ţbilitate (chiar dacă. ceramica a fost aruncată în cuptor ulterior folosirii
)ui, faptul întâmplindu-se imediat după folosire când cavitatea .acestuia
- camera de ardere, gropile etc. nu erau acoperite, deci în acelaşi anotimp cu ultima folosire) în sec. III, eventua~ înoeputul sec. IV e.n„ şi impun atribuirea cultural-istorică a cuptorului daciloir de epod1 romană sau
imediat post-romană.
Rămâne în..<:-.ă ca viitoarele descoperiri, de la Biharea sau din a.Jte
staţiuni, să aducă noi precizări asupira acestui tip interesant de cuptor.
V. Descoperiri post- romane (de epocă romano-bizantină).
Dup ă cum am amintit, groapa cu material arheologic BrCD-HaA"
a fost suprapusă de o construcţie datând din sec. V-VI e.n. (S-I). Este
o construcţie patrulateră (4,20 mX3,60 m), cu marginile rotunjite, foarte
·probabil ·cu a.coperişul în patru ape, cu o şarpantă de lemn şi învelişi

roşcată,

denotă

" O. Floca, St. Ferenczi, L. Mărghitan, Micia. Grupul de cuptoare r omane de
Deva, 1970, p. 38-64.
u S. Dumitraşcu, Două centl"e de prelucrat ceramică în Crişana: Biharea (j. Bi, hor) şi Medleşul Atirit (j. Satu Mare), î n St-udii şi comunicări de istorie a civilizaţiei
populare din Roniânia, I, Sibiu, 1901, p. 233-240.
ars

ceramică ,
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din stuf sau paie, cum pare a indica pământul negru de
.al cavităţii ·locuinţei, construc ţiei.
După inven tarul descoperit în pământul de umplutură (până la
adâncimea de 0,90 m ) avem de-a face cu un atelier de lucrat piepteni
de tipul cu dinţi bilaterali. Au fos.t găsite cuţite de fier, sule de os, o
greutate de lut ars, două prisnele, un depozit mic de fier (lupe ş i zgură
cântădnd 4,5 tkg), nituri de l:xronz şi mai ales multe plăcuţe şi bare transversale pentru asamblat piepteni . AşchiHe de os de cerb şi de bovidee
<lovoedeau că aceşti.a, pieptenii, fuse.s.eră lucra ţi pe loc, în această construcţie ee avea destinaţia unui atelier de lucrat piepteni. Nu s-a desc<>perit nici un pieptene finisat, terminat, fie că au fost luaţi şi folo.5iţi,
fie d"1 n u s-a ujuns 1.::1 te::-minarea lor în momentul abandonării construc\.i·ei. Nu insistăm asupra detaliilor inv.entarului deoarece .atelierul a fost
publicat 10, însă menţionaTea lui e necesară pentru a ilustra, şi cu acest
prilej, şirul descoperirilor arheologice de la Biharea, ce se concretizează
arheologic cu d·escoperiri din neo·l itic până în feudalism, în ceea oe priveşte cel'.1cetărHe oe p r iv·esc săpăturile .arheologice.
In atelier s-a descoperit şi ceramică 11 lucrată la roata rapidă, de
tipul daco-roman al descoperirilor de la Floreşti-Sânmiclăuş-Moreşti în
Transilvania, Ciur-el-Ipoteşti-.Cândeşti în Muntenia şi Dodeşti-Vaslui
în Mo1dova1 ~ . Ce'ramic.a permite, alături de pieptenii de tip roman cu
dinţi bHaterali, încadrarea cronologi că a atelierului în sec. V prima
jumătate a se::. VI e.n . Din pun·c t de veC.eire etnic, materialul ceramic
impune concre t .atribui!'le:i sa populaţtei .autohtone daco-romane13•
In pământul de umplutură s-a descoperit şi o fibu·l ă de bronz de
ti9u1 La Tene c~r, databilă în sec. II î.e.n. antrenată deci în cavitatea
ateherului, a construcţiei în timpul folosilJ:'ii lui sau ulterio,r .
Având în vede:rc că în anul 1981 s -a mai desC'operit un al:t atelier
de lucrat piepteni cu dinţi bilaterali 1G, la BLJ-iarea, considerăm că ar fi
posibil să avem de-a face cu un centru meşteşugăresc de lucrat piepteni
în sec. IV /V-VI e.n„ fiind ·cel de al doilea din vatr.a Daciei pentTU
.această vreme, după cel de la Bârlad V.alea Seacă 1 o, descoperit şi publicat de V. Palade, unde însă se lucrau piepteni cu mâner semicircular
datând din sec. IV ·e.n.
to.a.rea

masivă

umplutură

10

l d.em, Un atelier de l ucrat piepteni descoperit la niharea, în Crisia, XV,

Oradea, 1985, p. 61- 95.
11 Idem.. Descoper iri arheologice din sec. V-VI e.n. d e la Biharca, tn Z iridava, X, Arad, 1978, p. 81-100.
ii D. Gh. Teodor, Continuitatea populaţie i autohtone la est de Carpaţi în secolele VI- XI e.n. Aşezările d in secolele VI- X I e.n. de la Dodeşti-Vaslui, Ia:;i,

1984, p. 20-49.
13 Cf. I dem,

Civilizaţia romanică l a est
Botoşana-Suceava), Buc., 1984, p.

de

Carpaţi

în secolele V-VII.

(Aşe

15-73, fi g. 35.
:
Informaţie amabilă din pnrt~a Dr. M. Babeş care a studiat fibula; cf. şi
M. Comp , Die Slawen im Karpatisch - donanlandische Raum im 6-? Jahrhunctert, tn Zf A rch, 7, Berlin, 1973, p. 147- 228, fig. 8/2 (Byzantinische Fibel n).
•zarea de la
14

1
• ~· Dumitr<1şcu, Săpăturile arheologice de la Biharea, Materiale ş-i. Cercetări
.Arheologice, Buc., 1986, p. 200.
i
1
~ V. Palade, Centrul meşteşugăresc de prelucrare a cormtlui de cerb de la
Bârlad-Valea Seacă, datând din secolul al !V-l ea e.n. în Studii şi comunicări de
istorie a civilizaţiei popu.lare din România, I, Sibiu, 1981, p. 179-215.
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VI. Descoperiri a rheologice vechi româneşti (PI. XVI)
deschisă între cele două secţiuni (S-I şi S-II), sub nivelul unei locuinţe feudale timpurii, a putut fi surprinsă, deşi era distrusă
de aceasta şi de stâlpii unui fost solariu modern, o locuinţă patrulateră
(4,65 mX 4 m), cu marginile rotunjite, ·cu acoperişul (în două sau patru
ape) cu şarpantă de lemn şi învelitoare din şindrilă, stuf sau paie. S-a
mai păsh-at şi un fragment din vatra de foc 1utuită.
Din inventar s-au păsn-at fragmente ceramice lucrate la roată, din
pa.stă nisipoasă, în maniera cer.amicii vechi româneşti, ornamentate cu
striuri şi benzi de linii simple şi în val, ce permit datarea locuinţei în
sec. VIII, începutul sec. IX e .n . şi atribuire.a. ei populaţi·ei r-omâneşti.17
Inventarul păstrat al locuinţei este modest, tipk pentru locuinţele ce au
fost folosite îndelungat, nu au fost părăsite fo1iat şi în grabă, ci din motive biologice, omeneşti - bătrâneţe, mutatie în altă locuinţă, când întreg
invientarul folosibil sau refolosibil este moştenit, luat sau mutat.
VII. Desco1>eriri arheologice feudale timpurii (Pl. XVIII-XXI)
1. Locuinţa patrulateră. La capătul secţiunii (S-1) a fost descoperită o l(){:Uinţă patrulateră (3,60 mX 3,20 m), cu acoperişul în două ape,
cu şarpantă de lemn şi învelitoare uşoară, din şindrilă, stuf sau paie. Are
instalaţia de foc •bine păstrată cu cuptor de piatră, lucrat deci din bucăţi de gresie, aşezat în colţul de nord-est al încăperii.
Inventarul păstrat al locuinţei este modest: ceramică lucrată la
roată (sunt şi câteva fragmente de la un vas lucrat cu mâna), din past<1
nisipoasă de culoare negric.io·asă sau cărămizie, ornamentată cu benzi de
linii r.are, striuri (unele până la fundul vasului) ; două prâsnele de fus,
fragmente de fier prov;enind de -la unelte şi ustensile mici, şi un pandantiv globular de bronz. Nu s-a descoperit nici un fragment de cazan de
lut. Inventarul permite da.tarea locuinţei în sec. XI-XII, iar ceramica
aparţine populaţiei autohtone româneşti. Ceramică .analoagă, datată în
sec. XII-XIII a fost descoperită de R. Popa în aşezarea monahală românească ortodoxă de la Voivozi1 8 , jud. Bihor, unde, însă, au fost descoperite şi cazan.e de lut. Menţionăm că în locui·nţa de la Biharea nu s-a
descoperit nici un fragment de cazan de ·lut.
2. Locuinţă patrulateră. P+este locuinţa datând din sec. VII- IX e .n.
s-a descoperit, imediat sub solul vegetal, pata unei alte locuinţe (lungă
de 9 m şi lată de 4 m, două locuinţe, locuinţă cu două încăperi sau o refacere a locuinţei, fapt ce nu a putut fi clar constatat din cauza condiţiilor precare în carie s-a păstrat), de formă patrulateră cu ·colţurile r<>tunjite. S-au găsit şi două r-ei.sturi ·de vetre de foc (ur.a centra.tă în partea de sud a primei încăperi şi a doua în -capătul de no·r d a celei de a

In caseta

17 D. Gh. T~odor, Teritoriul est-carpatic în veacu1ile V"XI e.n. Contribuţii
arheologice şi istorice la problema formării poporului romdn, Buc„ 1978, fig. 52-57;
idem, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţ.i în secolele VI-XI e.n„
Iaşi, 1984, p. 49-107; E. Zaharia, Populaţia romdnească în Transilvania în secolele
VII-VIII, Buc., 1977, fig. 20-21; M. Comşa, Cultura materlală veche romdnească,
Buc., 1978, pi. XVI-XVII; S. Dumitraşcu, Cer·amică românească descoperită în Crişana (sec. VIII-XI), în Crisia, V III, 1978, fig. 1-8.
1• R
Popa, D. Căpăţ.ână, A. Lukacs, Cercetările arheologice de la Voivozi,
Contribuţii la istoria Bihorului în secolele XII-XV, în Crisia, XVII, Oradea, 1987,
p. 61-105, fig. 10-12.
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ceea ce ar putea indica o refacere sau două locuinţe) din
(pr6babil cuptoare), distruse de lucrări1e agricole (se aflau parţial m mantaua Btrntului vegetal). Inventarul este puţin: fragmente de
v:ase lucrate din ;pastă cu nisjp (nisipoasă), la roată, ornamentate cu
striuri şi benzi rao:re de linii. ln grnapa (cavitatea) locuinţei adâncite neolitice (suprapusă de locuinţa sau locuinţe1e f.eudale timpurii), care a fost
deranjată sau contPolată, s-.au descoperit, printre r.esturi menajere şi cer.amică, un inel de bronz şi o catar.amă de b1ionz, cao:re, la rândul lor, permit datar ea comploexului feudal timpuriu în sec. XI-XII e.n. Nu s-a
găsit nici un fragment de cazan de lut.
Aceste descoperiri - între care cuptorul dacic de meşteşugar îşi
are însemnătatea s.a tehnologică şi istorică - , aflate într-un perimetru
de 350 m 2 , din care numai 250 m 2 .au fost 1Săpaţi efectiv, dovedeşte intensitatea locuirii în staţiunea de la Bihare.a, şi la nord de valul nordic
al cetăţii de pământ (sectorul Grădina CAP). Descoperirile ne dezvăluie
evoluţia multimilenară a comunităţii autdhtone dacice, daco-romane şi
româ~eşti şi factura civilizaiţ;ei şi culturii sale sedentare, specifice, de
necomundat. E un i:ndiciu si.gur al necesităţii continuării ce:rootării acestui însemnat mO!nument arheologic din nord-vestul României.
doua

încăperi,

piatră

UN FOUR DACIQUE D'ARTISAN DECOUVERT A BIHAREA EN 1984
(Re sume)

L'auteur presente, dans le cadre concret, archeologique, des decouvertes de
la campagne de l'annee 1984, un four detcique d'artisan.
Le four dacique d'artisan est compose d'une chambre de combustion, d'un
canal de feu et de la fosse de desserte.
On a decouvert dans le four des loupes et de la scorie de fer, de la ceramique.
La ceramique permet l'encadrement chronoJogique du four dans le IUe
s. n.e. et son attribution aux Daces libres d'epoque romaine.
N'ayant pas decouvert des indices du compartimentage de la chambre de
combustion par la plaque perforee, comme aux fours de brulage de la ceramique
du Il-IVe s. n.e. de l'ouest et du nord-ouest de la Roumanie (tant dans la Dacie
romaine - Micia, comme chez Ies Daces libres d'epoque romaine - Medieşul
Aurit), on peut encadrer la technologie du four dans le type des fours verticaux
simples.

·

,

,1
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MONEDE AN'IJCE DIN JUDEŢUL SATU MARE*
GU. LAZI N -

IOAN CI.ARNAU

Reluăm

prezentar ea monedelor antice descoperite pe teritoriul judeSatu Mare 1, unele mai vechi, altele recent găsite. Lista lor 2 este

ţului

următoarea:

1. Carei

Faustina II
AE, 15,45 g; D = 27 mm. sestert.
RIC, II, p. 192, nr. 1380, var. revers (Roma), anii: 145-146.
Conservare: bună . Moneda a ajuns înainte de anul. 1900 într-o colecţi e particulară din Carei (Vasvari Ferenz, (iar din 1985 se află în colecţiile Muzeului Orăşenesc Carei (inv. III, N. 1876) 3.
2. Culciu Mare (corn. Culciu)
Af. Aurelius Commodus

AR., 1,73 g; D=19 mm.
RIC, III, p. 379, nr. 117 (Roma) anul: 185.
Conservare : bună, păstr.:ttă fragmen tar (Muzeul
inv. 31566)4 •

Judeţean

Satu Mare,

• O prezentare a acestui material, dar făr5 ilustrn!ii şi Bibliografia numisa judeţului Satu l\'1are, care vizează descoperirile de tezaure şi monede
antice izolate, precum şi depozitele monetare din epoca medieval:l, a apărut i n
limba maghiară , Szabolcs - Szatmari Szemle, Nyiregyhaza, 3, 1991, p. 335-337
(Lazin, Gheorghe, Szatm!i.r m egyei erem leletek) ..
Bibl iografia numismatică se publică i n anexă, o socotim utilă celor i n teresaţi
în vederea unei cât mai eficiente regăsi ri a informa\.iilor legate de descoperirile
monetare de p e cuprinsul judeţului Satu Mare.
1 Gh. Lnzin, StCom Satu-Mare, I V, 1980, p. 127-131; Gh. L~1zin, Ioan Popescu, St Com Satu-Mare, VII-VII, 1086-1987, p. 95-!l9.
' Pentru deter minare : Crawford=Michael H. Crav.rford, Roman Republican
Coinage, L Cambridge, 197..l ; Grueber, Coins of the roman Republic in the British
Muse11.m, 3 voi. Londra, 1910- 1970; R l C=Roman Imperial Coinage, 9 vol. Londra,
matică

1924-1982.

" Inf. N. Iercoşan, Muzeul Or5!)Cnesc Carei, îi mulţ umi m şi aici.
• 4 P iesa a fost găsită 1n anul 1078 de către Vajla Arpacl în partea de hotar
„Sub grădini" uncie se află o .întinsă aşezare aparţinând cult.urii Suciu de Sus
(T. Bader, Epoca bronzului .în nord-vestul Trans~lvanlci, Bucureşti, Hl?8. passim); .
în acelaşi loc au apărut şi complexe de locuire datate în sec. II- IV d.H. .
4 -

Studii

şi

comunlcllrl, IX-X
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Dindeşti

(c01n. Andrid)

Din perimetrul localităţii provind un număr de cinci monede romane imperiale, denari. Piesele s-au descoperit izolat5 .
3.01 Hadrianus
AR., 2,73 gr.; D=l9-'-20 mm.
RIC, III, p . 359, nr. 153 (Roma), anii: 125-128.
Conservare: bună. Moneda s-a găsit în grădina casei lui Pop Ludovic, Dindeşti, nr. 323.
3.02 Lucius Verus
AR., 2,94 g; D=H mm.
RIC, III, p. 253, nr. 491 (Roma), anii 162 (decembrie) ·
Conservare: foarte bună .
Loc de descoperire: „La Cetate".

163 (toamna).

3.03 M. Aurelius Commodus
AR„ 2,30 g; D=l7-18 mm.
RIC, III, p. 369, nr. 29 (Roma), anii: 181-182.
Conservare: bună.

Loc de descoperire: vezi piesa 3. 01.
3.0'! M. Aurelius Commodus
Denar roman, suberatus, ilizibilă. Detaliile aversului conduc spre
Commodus; 2,14 g; D=16-18 mm.
Conservare: slabă .
Loc de descoperire: lotul Şcolii generale.
:? .05 Septimius Severus

AR„ 2,43 g; D=l 7 mm. Moneda perforată, ilizibilă.
Reprezentarea aversului indică pe Septimius Severus.
Conservare: slabă.
Locul de descoperire: Lotul Şcolii generale.
4.

Medieşul

Aurit (corn.

Medieşul

Aurit)

AR., 1,80; D=16-18 mm.
RIC, III, p. 380, nr. 151 (Roma), anul 185
Conservare: bună.
Loc de descoperire: „Şuculeu", anul 1975 (Muzeul
Mare, inv. 31567)6.

Judeţean

Satu

5
Monedele descoperite la DindeŞti se află î11 colecţia pro' Ioan Ciarnău
din localitate.
.
„
.
u S. Dumitraşcu T. Bader, ActaMN, IV, 1967, p. 107-126; idem, Aşezarea •
dacilor liberi de la Medieşu.l Au.rit, (I), Muzeul de Istorie Satu Mare•. Oradea 1967.
Cât priveşte moneda în discuţie, există mai multe referiri: „Dacia, N.S„ XX, 1976',
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5.

Orbău

(corn. Cehal)
L. CaLpurnius Piso Fmgi
AR,. 3,65 g; D= 17-18 mm.
Grueber, I, p. 260, nr. 1942, a, (Roma), anul 88 î.H.
Crawford, I, 1974, p . 340, ni-. 340/1, (Roma), anul 90 î.H. Descoperită de Maier Aurel în anul 1988, luna septembrie cu ocazia unor
mw1ci agricole.
Conservare: bună (Muzeul judeţean Satu Mare, inv. 31565).

Muzeului J udeţean, inv. 31557).
Monedă de „imitaţie de tip Alexandru Filip al II/-lea Arideul,
tetradrahmă de argint, fă ră a se cu noaşte locul de descoperire, a
a intrat în colecţia Muzeului ·Judeţean în anul 1985, luna august.
AR., 16,62 g; D= 26- 28 mm.
Avers, Capul lui Herakles, coafat cu bla n ă de leu, în profil spre
dreapta, deasupra capului perle (o pătrim e de cerc), părul ondulat
pe frunte, urechea este redată printr-un semicerc şi o globulă, buzele globulare, nasul profilat, ochiul globular între două semicercuri,
deasupra urechii o contramarcă.
Revers. Zeus Aetaphoros şezând pe tron spre stânga. In mâna dreaptă ţine o acvilă iar cu cea stângă se sprijină pe sceptru. în spatele
lui Ze us, pe vericală au existat litere, aproape complet ilizibile acum,
de la numele lui Alexandru cel Mare sau F ilip al III-lea Ariedeul;
sub tron o monogramă. Zeus este bine redat, capul cu barbă, corpul
cu musculatură pro eminentă, mâna în car e ţine acvila este redată
din două segmente. Reversul are o tăietură car e desparte tronul de
capul lui Zeus, incizia nu perforează moneda. Conservarea bună.
Moneda descrisă mai sus, prin stil, greutate şi modul se înscrie
în prima grupă a acestui tip monetar7 . Datarea: sfârşitul sec. III,
începutul sec. II î.H.

6. Satu Mare

(Colecţia

Muzeului Judeţean, inv. 31558).
Monedă de tipul „cu cifre romane". A intra t în colecţia Muzeului
judeţean la aceeaşi dată cu piesa de tip Alexandru-Filip al III-lea,
nici acestei piese nu i se cunoaşte locul de descoperire.
AR., 12,68 g; D= 21-25 mm.
Avers. Cap uman cu înfăţişare tânără , fără barbă , cunună de lauri,
în profil spre stânga. Părul este redat prin linii care se unesc în
unghiuri ascuţite în creştetul capului, cununi din trei rânduri de
frunze. Ochiul redat printr-o globulă între două semicercuri, gâtul

7. Satu Mare

(colecţia

p. 279, nr. 76 (descoperire de monedă romană imperială), Crisia, VII 1977 (S. DuN. Chidioşan, 4şezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind, j ud.
Arad), p. 55, fig. ·3, nr . 13, ca em itent apare Septimius Severus, Informaţiile din
Docia, N.S„ XX şi Crisia, VII, au fost preluate de Gh. L azin, StCom Satu-Mare,
IV, 1980, p. 128-129. Piesa în rea l~tate aparţine lui Commodus, şi pentru prima
dată se publică corect ~ţum. Menţionă m că este singura monedă apărută până acum
in cad rul Complexu~ui dacilor liberi de la Medieşul Aurit; denarul.• a~ fost găsit
în umplµtura unei gropi._ la adâ ncimea d.e 1,60 m (săpă turi :r. Bader, materiale
inedite), în asociere cu material ceramic specific.
i C. Preda, · Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973, p. 328, şi urm., pl. LXXII.
mitraşcu,

4•
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este marcat de o linie arcuită, urechea este reprezentată printr-un
semicerc, nasul drept, împrejur cerc perlat.,
Revers. Pe revers se află calul şi călăreţul în trap spre stânga. Că
lăreţu l are capul globular şi o sing ură mân ă (stânga) care se îndoaie
spre spate. Calul, voluminos, ţinc piciorul drept din faţă şi cel
stc:îng din spate ridicate, copite globulare, coamă perlată , coadă
groasă . Sub burta calului un punct incizat (contramarcă?), în spatele călăreţului cifra romană IV, având capetele globulare, împrejur
cerc de perle. Datare: sfârş itul sec. III, începutul sec. II î.H. Conservare: bună . Ca nominal se înscrie în rândul tetradrahmelor .
Monedele de acest Lip sun t încadrate de C. Preda8 , în grupa B:
,,Grupa cu cap uman fără ba rbă (Apollo)".

Referitor la monedele descrise mai sus, se impun câteva prcc1zan ,
nu facem r eferiri la piesele cu nr. 1, 6 $i 7, deoarece li psesc deopotrivii
locul şi con textul de descoperire. Cu toate acestea, există posibilitatea rn
p!esa de tipul „Cu cifre romane" să pro vină din grupa monedelor de tip
Tu!ghieş Mireşu Mare, monede car acteristice p~ntru zona de nord şi
nord-vest a Daciei, cu atât mai mult cu cât cele două loc::ilităţi sunt 5nvccinate j udeţului Sa tu M.aren.
Cât priveşte cea mai recentă descoperire moneta ră pezentată in
aceste rânduri (Orbău, 1988), menţionăm că ea rcprezjntă cea de a doua
piesă de acest tip apă rută în p ărţile să tmărene, o moncdlt similară este
cunosc ut~t ca făcând parte din tezaurul descoperit la Satu Marc 1n emul
188010.
Dena rul emis de Commodus, găsit la Culciu Mare, reprczint<1 u n
clement important în încercarea de fi xare cronologică (post-quem), a
vestigiilor descoperite în partea de hotar „Sub grădini", unde ală tu ri de
marea locuire din epoca bronzului, cultura Suciu de Sus 11 , au apărut
complexe de locuire (lo cuinţe, gropi), databile în sec. II- IV d.H .12 .
Denarul descoperit la Medicşul Aurit, în staţiun ea de la „Suculeu ",
s~ leagă nemijlocit de marele complex al dacilor liberi, cercetat în marc
parte; este deocamdată singura monedă aflată în aşezare, şi care prin
implicaţiile sale cronologice, prin corelare cu alte materiale (me ta l, ceramicii), conferă noi ele mente în încercarea de stabilire a începuturilor
aşezări i 13•
tt Pentru monedele de acest tip: bibliog rafia, datarea şi arîa de răspândire ,
C. Pred a , op. cit., p. 87, şi urm. pl. X CI, 11-12.
u Asupra a cestei descoperiri: D. Popescu, Le tresor de monnaics «daces» d t?
Tulghcş, Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 201- 242: Kerenyi Andras, Nagyniresi barbâ1·
tctradr ahm lclet, NumK XLII, 1944, p. 9-14; I~ Winkler, O m incich dd.ku a getu,
Nwnismaticlcy Sborniky, V, Praha . 1958, p. 9- 14; idem, AclaMN, Vl 1 96~,
p. 67-91; C. Preda, op. cit., p. 75 ş i urm.
•~
·
:
10 J. Winkler, T ezaure monetare, Oradea, 1968;. p. l!l- 36.
11 T. Bader, Epoca bronzului, p . 123- 124.
.
12 .Apeste complexe a u apărut în săpăturile efectuiite pent t'u epoca bronzul oi de către T. Bacler. Material inedit, Muze ul Judeţe;in Satu Mare.
ia S. Dumitraşc u T. Bade r, ActaMN, IV, 1967, p. 107-126; ide m, Aşe
zarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, Oradea, 1967; S. Dumitraşcu, Apulum,
X, 1972, p. 669- 684.
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la Dindeşti, se leagă de locurile din sec.
completând astfel harta descoperirilor din prima
jumătate a mileniului I d.H. Acestor cinci piese li se adaugă o descoperire din aceeaşi epocă, un denar emis de Hadrian între anii 119-12315•
Lotul de monede

II- IV d.H. din

găsite

zon ă 1 4,

LA MONNAIE ANTIQUE AU DEPARTEMENT DE SATU MARE
(Rcsume)

II y sont presentees 11 mon naies a ntiques deconvertes au departement de
Satu Mare (no. 2; 3.00- 3.05; 4; 5), ou etant dans les colections du Musee departam enta l et la Musee de la Ville Carei (no. 1; 6-7), mais dont ou ne connait pas le
lieu de provenance. De celles-ci ou remarque pour leur importance les pieces
rJUÎ provienne nt de Culciu Mare, Medieşul Aurit et Orbău .
•<\. cote de la presentation de ces decouverts, dans l'annexe, l'nuteur a fait la
Bibllographie numismatique du i.5partament de Satu Mare, qui comprend l'epoque
a ntiq ue et medievale, mentionant que pour le moyc n age ou n'~ ide ntifie quc les
rcferences a ux tresor e t non pas aux deconvertes isolocs ayant donne quc le
materie! numisma tique qui y cntre est tres nombreux m a is presqu' en totalitc on
ne foit pas de reference <.\ leur provenancc.

BIBLIOGRAFIA

NUMISMATICĂ

A

J UDEŢULUI

SATU MARE

(antică şi medievală)

LA BlBLIOGRAP!JlE NUMISMATIQUE DU DtPARTE:t1ZNT
DE S ATU l\•IARE
(nnti<}ue ct me dievale)
Someşană, Baia Mare,
1967.
2. l:lADER, TIBERIU, Tezaunil monetar de la Rătcşt~. Tezaure, p . 83-98.
3. 'B!\I'EI ~. 'flBF:RlU,
A lte tezai1rc monetare descoperite în j1Ldeţ, T c:zaure,
p. 131- 134.
4. BADER, TIBERIU, Tezaurul monetar de imitaţii de t etradrahme descoperite
la TlL1"1tlung (j1:d. Satu !'ilare), M!RSR, 1974, p. 13-H.
5. nADER, TlBERH.i, Tezaitrul monetar cu imitaţii de tip Filip II, descoperit la
Tm·ulu ng (jud . Satu Mare), ActaMN, X II, 975, p. 75- 92.
6. BADER., TIBERIU, Un tezaur monetar de argint descoperit în comuna Turulung
(judeţul Satu Mare), SCN, VI, 1975, p. 173-174.
7. BADER, TIBERIU, Contribuţii la cunoaşterea istoriei oraşului Satu Marc. Descoperiri arheologice (l) StCom Satu Mare, III, 1975, p. 19-45.
9. BADER, TIBERIU, GHEOHGHE, LAZJN, Mărturii arheologice, p. 5, 7, 13-14,

1. BADER, TIBERIU, Descoperiri m onetare în Câmpia

16.
10. BLANCHET, ADRIEN. Traite de monnaies Gauloises, II, Paris, 1905.
11. BUTNARJU, VIOREL. Monede romane postaur eliene in teritoriile carpatodunăreano-pontice (anii 275-491), I. Perioada 275- 324, ArhMold, XI, 1987,
p. 113-140.
8. BADER, TIBERIU, WINKLER, I UD IT A. Al doilea T ezaur de denari romani
imperiali descoperit la Ghirişa. (t:om. BeUiug, jud. Satu Mare), StCom Satu
M are, IV, 1980, p. 85-126.

.

.

...

.

14

\

Gh. Lazin-I. Nemeti, Crisia, II, 1972, p. 199-213; I. Nemeti, SCIVA,
2, 1983, p. 134-150.
1
~ Gh. Lazin. STCom Satu-Mare, I. 1969, p. 112, nr. 5.
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12. BUTNARIU, VIOREL. Monada romane postaureliene în teritoriile carpato-clun<ireano-pontice (anii 275 -4!M}, ll, Perwada 324-383, ArhNlold, XlI, 1988,
131..:...196.
13. CHIRILA, EUGl!lN, NEMETI, IOAN. T ezaurul monetar de la Hotoan, sec.
Xv-xvi, Tezaure, p. 61-81.
14. CHIRILA, EUGEN, ZDROl:.lA, MIRCEA. Tezaurul monetar de la Terebeşti,
sec. XVlII, Tezaure, p. 99-1111.
15. CH1RILA, BUGBN, LUCACF;L, VASlLB, MILEA, ZAHARIA, Nl!:METI, IOAN.
vescoperiri monetare antice m Transilvania (V l l ), A cta/VI P, Vil, 1970, p. 508509.
16. CHlRILA, EUGEN, DUMITHAŞCU, SEVER, MALAESCU, DUMITRU. Descoperiri monetare antice in Transilvania (VI); Apulum, LX, 1971. p. 169-172.
17. CHIRILA, EUGEN, SOCOLAN, AUREL. Descoperiri monetare antice bizantine
şi f eu.date, T ezaure Maramureş, p. 66-70.
J!I. CHIHJL A, E UGEN, DUMITRAŞCU, SEVEH. EMODI, IOAN, LAZIN, GHEORGHE, NANAS I, ZOLTAN, NEMET!, IOAN, PEPELEA, VASILE, Descoperiri
monetare antice în Transilvania, Ix, StCom. Sibiu, 18, 1974, p. 135- 139.
19. CHIRILA, EUGEN, LUCACEL, VASILE. Descoperiri monetare antice în Trcmsilvania (XVI), Acta-MP, III, 1979, p. 137-138.
20. CHIRILA, EUGEN, LAZIN, GHEORGHE. Tezaurul monetar de la Tăşnad,
sec. XV- XVII, ActaMP, VII, 1984, p. 301 -308.
21. ClllŢESCU, MARIA. Num·i smatic aspects of the history of the Dacian state.
1'he roman republican coinage in Dacia uncl Geto-Dacian coins of Roman typc,
BAR - lnternational, series - 112, Oxford, 1982.
22. DESSEWFFY, MJKLOS, Barbar penzek, Budapest, I-IV, 1910.
23. DESSEWFFY, MIKLOS. Ujabb adatok a Koisztobcikus penzek csoportjcihoz,
Num/c, XIV, 1914.
24. DlJDAŞ, FLORIAN. Descoperiri ele monede şi tezaure monetare romane in vestul şi nord-vestul României, Gaudeamus, i I, Oradea, 19119, p, 35-45.
25. DUMITRAŞ CU, SEVEH, BADER, TIBERIU. Aşezarea dacică de la M edic.5ul
Aurit, ActaMN, JV, 1967, p. 107-126.
26. DUMlTRAŞCU, S EVER, BADER, TIBERIU, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit (I), Oradea, 1967.
27. DUMITRAŞCU, SEVER, MARGHITAN, LIVIU. Aşezări şi descoperiri dacice
din vestul ~i nord-vestul României, Sargeţia, VIII, 1971, p. 45-55.
28. DUMITRAŞCU, Sl~VER. Stadiul cercetărilor privind istoria şi arheologia daci.lor liberi din Crişana, Sarge~ia, XI-XIII, 1974-1975.
29. DUMITRAŞCU, SEVER, CHIDIOŞAN, NICOLAE, Aşezarea dadcă de la Zcrindiul Mic, comuna Zerind (judeţul Arad), Crisia, VII, 1977, p. 45-64.
30. DUMITRAŞCU, SEVER. Dacii liberi din vestul şi nord-vestul României, Crisia, VII, 1977, p. 65-76.
31. DUMITRAŞCU, SEVER. Dacii liberi din vestul şi nord-vestul României în
vremea Daciei romane. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti, 1978.
32. DUMITRAŞCU, SJJ:VER. Dacia apuseană, Oradea, 1993.
33. GLODARIU, IOAN. Consideraţii as1Lpra circulaţiei monedei străine in Dacia
(sec. I î.e.n.-I e.n.), ActaMN, VIII, 1971, p. 71-90.
34. GLODARIU, IOAK. Importuri elenistico- italice in Dacia preromană, sec. 11-i.e.n.I e.n. , Cri.~ia, II, 1972, p. 45-57.
35. GLODARIU. IOAN. Relaţiile comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj-Napoca, 19H.
36. GOHL, ODON. Koisztob61cus eremlelet Aranyos-Medgyesen, Numk, III, p. 4-8.
37. GOHL, ODON. Numk, III, p. 4-7.
38. GOHL, ODON. Note sur le monnaies barbares de la H ongrie. Proces verbaux
et memoire du Congres international de numismatique, Bruxelles, 1910, p. 645
şi urm.
39. GOHL, ODON, NUMK, VI, 1907, p. 66.
40. GOHL, ODON. Numk, XIV, 1015, p. 14.
41. GOHL, ODON, Magyarorsz6.g barb6.rpenzeinelc 6ttekintese, Az ercm, JIT, 1925,
p. 2 şi urm.
42. GOHL, ODON. Darbtir apr6penzck es darabolăsi rendszereik N1Lmk, XXV, 1926,
p....39.
43. GOSS, KARL. Chronik de archcologischen Funde Siebenburgen. AVSL, XI'!,
1877, p. 77.
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44. FERENCZI, ŞTEFAN, Az erdely diikok penzeirol, Cluj, 1947, p. 10.
45. FINALY, G. Arh Anzeiger, 1904, p. 150.
46. HAMPEL JOSEF. A.M.N. Muzeum, Erem- es Regisegoszlcilyiinak gyarapodcisa
junius havciban, AchErt, XIV, 1880, p. 232.
47. HOMAN BALINT, Magyar penztortenet 1000- 1325, Buda pcst, 1916, p. 291.
48. ILIESCU', OCT.A VJAN. Tezaurul de ob'iecte premonetare de la Căuaş, Creşte
rea colecţiilor. Cqiet selectiv de informare, 23-24, 1968, p. 87-88 (editat de
Biblioteca Academiei, Bucureşti).
49. KOLNIKOVA, EV A. Dako-Getische Milnzen und einige Probleme des kelti sche
Munzwesens aus d er Slowakei, SCN, V, 1971, p. 39-40.
50. KOVACS, ISTVAN. Az 6gorog barbarus es r6mai Tcoztărsasâgi ezustermek en
L<lthat6 ut6Zagos bevageisokrol, Erdely Mi1zeum, XLV, 1940„ p. 301 şi urm .
51. LAZIN, GHEORGHE. Circulaţia monetară din nord-vestul României (sec. II-lV),
.StCom Satu Mare, I, 1969, p. 111- 120.
5 2. LAZI N, GHEORGHE, NEM ET!, IOAN. Descoperiri dacice din sec. II-IV în
zona Carei, Crisia, II, 1972, p . 199~213.
53. LAZIN, GHEORGHE. Cercetări arheologice în sudul judeţului Satu Mare (zona
Tăşnad) I, StCom Satu Mare, III, 1975 p . 61-75.
54. LAZI N, GHEORGHE. M onede antice din colecţiile Muzeului judeţean Sat u
Mare, StCom Satu Mare, I V, 1980, p. 127-131.
55. LAZIN, GHEORGHE. Mărturii arheologice, p. 13-16.
56. LAZIN, GHEORGHK Descoperiri dacice din sec. III î.e.n. - I e.n. în judeţul
Satu Mare, StCom Satu Mare V - VI, 1981, 1982, p . 78-80.
57. LAZIN, GHEORGHE. Ceramica ştampilată d i n s,ecol ele III-IV e.n. descoperită în nord-vestul Romaniei, StCom Satu Mare, V-VI, 1981-1982, p . 123-135.
58. LAZIN, GHEORGHE, LAZTN, MARILENA, ALEXANDRU SAŞIANU. Monede antice în vestul şi nord-vestul Romdniei, StCom Satu Mare, V-VI, 19811982, p. 677-680.
.
59. LAZIN, GHEORGHE, IOAN , POPESCU. Monede antice mai recent descoperi.te
în jude ţul Satu Mare, StCom Satu Mare, VIC- VIII, 1986-1987, p. 95- 99.
60. LAZIN, GHEORGHE. Szatmâr megye·i eremleletek, Szabolcs-Szatmări Szemle,
Nyireqyhâza, 3, 1991, p. 335-3:17.
Gl. LAZIN, GHEORGHE, CIARNAU, IOAN. Monede antice din judeţul Satu Mare,
.St Com Satu Mare, IX- X, 1992-1993, p .
62. LUPU, NICOLAE, Cu privire la aspectele caracteristice ale circulaţiei denaru63.
64.
65.
66.

lui republican roman în Dacia şi Pannonia, în secolele I î.e.n. - I e.n„ StCom
.Sibiu, 19, 1975 - p. 52-80.
MITREA, BUCUR. Penetrazione comer ciale e circolazione monetaria nella Dacia
ţrima della conquista, ED, X, 1945, p. 3-154.
MITREA, BUCUR, Trente annees de decouverlcs monetafre en Roumaine: 19571987, Dacia, XXXII, nr. 1-2, janvier- clecembre, p. 218- 230.
MOISIL, CONSTANTIN, Monedele geto-dacilor, BSNR, XV, 1920
MOISIL, CONSTANTIN, Academia Română, Dezbateri, LXI V, 1913-1945,

p. 299.
67.

MUREŞAN U, POMPEI. Contribuţii etnografice la terminologia
de cultură agricolă din judeţul Satu Mare, AMET, VIII, 1976,
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p. 191, nota 60.

68. NEMETI, IOAN. Nord-vestul României de la Hallstatt ul târziu până la Latene-ul m i jlociu, Rezumatul tezei de doctorat, Cluj-Napoca, 1979.
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Tezaure, p. 121-130.
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73. PREDA, CONSTANTIN. Probleme de. numismatică daco-getică, SCN, III, 1960,
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în anexă la articolul Monede antice Cţ.in judeţul Satu Mare, rcspec-·
tiv Bibliografia numismatică a judeţului Satti Mare (antică şi medi evală),
nu am inclus semnalările apărute în cronicile din revistele SCIV{A) şi
r espectiv Dacia, pe conside:entul că în studiile menţionate în cadrul
B ibliografie i, unde sunt analizaf:e descoperirile monetare, se r ciua şi informaţiile

primare men ţionate în cadrul ·celor
care în bună parte sunt de multe. ori incomplete.
,\

două

r eviste,

informaţii
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REPERTOR.IUL ARHEOLOGIC
AL LOCALITAŢil GHENCI
(COM. CAUAŞ, JUD. SATU MARE)
IOAN Nf:METI

Teritoriul satului Ghen ei din punct de vedere geografic se întinde
între Câmpia Careiului şi Câmpia Ieriului. Satul se află pe marginea şo
selei Carei-Tăşnad, la cca opt km sud-est de oraşul Carei. Teritoriul
satului, după forma de suprafaţă , este m onoton, brăzdat de o serie de
albii de pâraie părăsite, azi canalizate. în general, zona localiăţii prezintă
un r elief de o mică înă lţime, cu altitudinea generală de 120 m deasupra
mării. In antichitate zona avea un aspect mlăştinos cu grinduri întinse
neinundabile, în ansamblul ei foar te prielnic pentru habitat.
Pe teritoriul localităţii, care cuprinde o parte din terasa joasă a
Ieriului, au fost descoperite vestigii ale trecutului, urme ale unui habitat,
î ncă din epoca neolitică.
A. Ghenei - Movila Spânzurătorii
In anul 1968 la cca doi k m sud de localitate pe t eritoriul \:mei
movile, în cadrul unei cariere de nisip au fost descoperite morminte de
incin eraţie în urnă 1 , încadrate ulterior în finele Hallstatt-ului târziu
(Ha.D 2). Tot aici a fost dezvelită şi o vatră de lut cu diametr ul maxim de
1,50 m, care eventual ar fi putut a parţine la un „ustrinum". La acest
punct de hotar au mai fost descoperite două morminte încadrate în sec. V
e.n.2 In cadrul nisipăriei au mai fost descoperite incidental fragmente
ceramice din epoca feudalismului timpuriu care după toate probabilităţi
lor provin de la mormin te de înhumaţie3 (fig. 9/ 4,5 : 10/1). Aceste fragmente ceramice sunt lucrate la roată din pastă folosind ca degresant
pietre mărunte, au o culoare neagră , ornamentate cu benzi simple sau
în val.
B. Ghenei - Vatra satului
î n grădina lui L. Bartha (nr. casei este 43) în primăvara anului 1968,
pe malul lacului „Ciurgo" (Csorgo) a fost gă sit un topor de piatră 4 • Tot
din vatra satului, fără locul de descoperire precizat (strada Careiului) cu
•

1
I. H. Crişan, ActaMN, 1, 1961, fig . 7/1-7 ; Idem, Mater iale dacice d i n necropola şi aşezarea de la Ciumeşti şi problemele 1·aport1~rilor dint1·e daci şi celţi
in Transil vania, Baia Mare, 1966, fig . 28/1-2, 4-6; I. Nemeti, Dacia, N.S . 26, 1982,

p. 130, fig. 4.
'
• I. Ncm eti, ActaMN, 4, 1967, p. 499-506 ; I dem. StCom Satu Ma r e, 1, 1969,
p. 121- 123; Idem , SCIVA, 34, 2, 1983, p. 134-149.
3
S. Dumitraşcu, Crisin, 8, Oradea, p. 67.
4
I. Nc meti, S tCom Satu Mare, VII-VIII (1986- 1987), p . 27, fig. 24/ 1-3.
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ocazia săpării unei fântâni a fost deranjat un mormânt de inhumaţie.
La „picioarele" scheletului se afla un vas-borcan de culoare cenuşie, lucrat
cu mâna, ornamentat pe bu ză cu alveole. Pasta vasului este grosieră, ca
degresant este folosit calcar pisat, arderea este slabă. Vasul este spart a
fost reconstituit în desen. Dimensiuni: î=ll cm; d.g.=9 cm; d.f.=6 cm
(fig. 8/2).
C. Ghenei -

Malul canalului

1,5 km de la capătul satului
fost culese fragmente ceramice
şi alte materiale neolitice 5 . In profilul şa nţului s-au observat depuneri
slabe ale unei aşezări din neoliticul târziu.

pe

Lângă şoseaua Ghenci-Căuaş, la cca
malul unui canal săpat în anul 1970 au

D. Gh enei - Pădurea ciorilor
In vara anului 1970, în partea hotarului spre Sînmiclăuş lângă punctul de hotar numit „Pădurea ciorilor" pe arătură a fost găsit un celt din
bronzG.
E. Ghenei - Togul mare
în toamna lui 1982, I. Jakab (nr. casei este .379) a găsit întâmplător
la punctul numit Togul mare (locul unde era odinioară ferma lui Alex.
Kardos) la stânga drumului Ghenci-Sânmiclăuş o spadă cu garda mânerului formată în cupă cu buton (Schalenknaufschwerter)7 încadrată în
Ha. B 1.
F. Ghenei - Lutărie
drumul spre Sînmiclăuş la cca 150 m de la grajdurile C.A.P.u lui cu ocazia exploatării lutului au fost descoperite mai multe complexe
arheologice data te din diferite perioade ale antichităţii. Dintre aceste
complexe a fost publicată doar groapa nr. 1/1982, datată din Hallstatt-ul
târziu8. Canalul săpat în anul 1970 a tăiat marginea acestei zone mai ridicate, fiind deranjate alte complexe arheologice.
Lângă

Groapa nr. 2/1986

Groapa a fost surprinsă lângă drumul de ţară spre satul Sînmiclăuş.
Se adânceşte treptat în lutul galben, fără să aibă o formă regulată şi
fundul amenajat. Groapa a fost săpată pentru lut. Dimensiuni: 1=3,75 m;
lăţimea = 2,60 m, adâncimea maximă de 1,50 m (fig. 1/ 1). Groapa conţi
nea foarte multe fragmente ceramice, oase de animale, cenuşă şi cărbuni.
Ceramica se împarte în două categorii: vase lucrate cu mâna şi vase
lucrate cu roata olarului.
Vase lucrate cu mâna

- Ceaşcă de culoare cenuşie cu toarta supraînălţată (fig. 1/4),
- Fragmente de vase de culoare neagră în exterior şi cărămizie
în interior, ornamente cu proeminenţe mari (fig. 2/ 4, 5),
~

Ibidem, fig. 24/1-2.

u T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, C1iltura prctracică
şi tracică, Bucureşti, 1978, p. 123, pl. LXXXVI/li.
7
N. Iercoşan, ActaMP, 8, 1984, p. 121- 122, pi.

I/ l, la; II.
• I. Nemeti, ActaMP, 8, 1984, p. 133, fig. 7/5, 10; 811-9; Idem, SCIVA, 39, 2,
fig. 3/2; 5/7-12.

https://biblioteca-digitala.ro

59

3

Castroane fragmentare cu buza trasă spre interior, ornamentate
verticale (fig. 3/1, 2),
- Fragmente din vase de tip borcan, ornamentate cu proeminenţe
cu brîu alveolat (fig. 3/ 3-6).
-

cu
şi

proeminenţe

Vase lucrate cit roata oiarufaâ
- Ceşti şi căni de culoare cenuşie cu toarta

supraînălţa tă

(fig. 1/ 2;

3/ 7),
- Castroane cu muchia buzei îngroşată şi trasă spre interior
(fig. 1/ 5; fig. 2/ 2),
- Străchini şi castroane cu marginea buzei trase spre interior
(fig. 2/ 1, 3).
Din această g roapă provine u n obiect lucrat dintr-o placă de os,
perforat în trei locuri, având lungimea de 10,5 cm, folosit probabil pentru ţesut (fig. 1/ 3).
·
in urma unei ni velări de teren au apărut alte complexe arheologice,
care s-au contura t bine în lutul galben, având destin aţia gropilor menajere.

Groapa A / 1986. O

groapă menajeră distrusă

Conţinea câteva fragmen te ceramice,
romană (fig. 11/ 2- 4; 5, 7, 8, 10).

care

aparţin

aproape în întregime.
dacilor liberi de epoca

groapă distru să, păstrâ n d u-se „in situ" doar fun această groapă au fost r ecuperate fragmente ceramice lucrate

Groapa B/ 1986. O

dul ei. Din

cu mâna şi cu roata olarului de Laten e mijlociu, oase de animale şi
(fig. 5/ 5-7).

cărbuni

Groapa Ci1986. S-a conturat perfect în lutul galben, păstrându-se
„in situ" doar o mică porţiune din f und. Din conţinutul gropii au fost
recuperate:
- Fragmente dintr-o ceaşcă lucrată la roată, de culoare cenuşie cu
toa rtă supraînălţată (fig. 4/2),
- F ragmente d e castroane cu buza trasă spre interior, lucrate cu
mâna (fig. 4/ 3),
- Fragmente din vase de tip borcan, ornamentate cu brâu alveolat
(fig. 4/ 1, 4, 8),
- F ragmente din fusaiole ornamentete cu linii incizate (fig. 4/ 5, 6).
Groapa nr. 1/ 1986. Groapa a fost răscolită în urma transportării lutului, păstrându-se „in situ" doar o mică porţiune dar cu un bogat material arheologic:
- Vas-borcan fra gmentar lucrat cu m âna de culoare cărămizie. Pasta vasului este grosieră cu pietricele folosite ca degresant. Dimensiuni:
î=ll,5 cu (?); d .g. =8,5 cm; d.f.=9 cm (fig. 8/ 3),
- Ulcior amforoidal de culoare cenuşie-închisă , lucrat la roa tă ,
fragmentar. Dime nsiuni: î=25 cm (?) ; d.f.=8 cm (fig. 9/ 1),
- Castron de cu loare cenuşie-deschisă, lucrat la roată, fragmentar
(fig 9/ 3),
- Vas-borcan lucrat cu mâna de culoare brună, fragmentar. În
pastă ca degresant era folosit nisip cu gran ulaţie fină (fig. 9/2),
- Clopoţel lucrat d in fier, foarte corodat. Dimensiu n i : 1=8 cm;
U'1ţimea maximă de 6,5 cm (fig. 8/4).
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Groapa nr. 3/ 1986
La cca cinci metri de la marginea drumului în lutul galben s-a
conturat o pată neagră cu diametrul maxim de 1,25 şi adâncimea de 0,30 m
Din conţinutul gropii au fost recuperate:
- Brăzdar lucrat din fier, lama rotunjită spre vârf, se lărgeşte în
pa rtea superioară unde prin îndoirea plăcii s-au obţinut cele două aripioare-manşon pentru fixarea brăzdarului pe talpa de lemn a plugului.
Brăzdarul este uşor arcuit pe axul longitudinal, fiind puternic oxidat şi
corodat. Dimensiuni: lungimea totală = 16 cm; lăţimea maximă a lamei=
9 cm; grosimea maximă a plăcii din care a fost co nfecţionat este de
1,2 C!'!1 (fig. 10/3)
- Fusaiolă bHronconică, de culoare neagră , îngrijit executată
(fig. 10/4),
- Câteva fragmente de vase, necaracteristice.
La cca doi metri de la acest complex, răscolită de lama buldozerului se contura groapa nr. 4/ 1986, care conţinea foarte mul tă cenuşă, căr
buni, câteva fragmente de vase necaracteristice (din epoca fe udalismului
timpuriu), o cantitate importantă de zgură de fier şi bucă ţi mari de chirpici
(lut ars). Din cele observate putem deduce că pe acest loc a fost distrus
probabil un cuptor de redus minereuri de fier.
Din zona „Lutăriei" precum şi din pemântul excavat din canal
au mai fost culese fragm0ntc rermnice din Ballstatt-ul târziu (fig. 5/1-4);
d'in epoca · Latene (fig. 4./ 7); din sec. III- IV şi din feudalismul timpuriu
(fig. 11 / 1).
G. In partea stâ ngă a drumului Ghenci-Sînmiclăuş prin cercetări
de t eren, pc o uşoară ridicătură a fost identificată o aşezare din epoca
Latene mijlociu. Au fost adunate de pe arătură fragmente cer amice lucrate la ro ată şi' cu mc1nă (fig. 6/1-3).
H. Tot în această zonă, pe partea dreaptă a drumului, între drumul
spr e satul Răduleşti şi o albie părăsită se întinde o aşezare din epoca feudţilismului timpuriu. Au fost culese numeroase fragmente ceramice lucrate la roată aparţinând veselor de tip borcan sau oale, ornamen ta te cu
benzii simple sau benzi în val (fig. 10/ 5-9).
I. în zona de contact cu hotarul satului Sînmiclăuş a fost identificată o aşezare din epoca prefeudală . Au fost aduna te de pe arătură fragm ente ceramice de culoare cenuşie printre care şi una ornamenta tă cu
ştampilă (fig. 11/7, 9).
J. în partea hotarului spre comuna Tiream, în aproprierea „Movilei"
(un turnul) prin cercetări de teren s-a identificat o aşezare din eneoliticul
timpuriu, aparţinând culturii Tisza polgâ r (Iig. 6/4-7) .
K. Ghenei - S ic
La limita hotarului spre Carei, un canal adânc, la punctul numit
„Sic", a secţionat o aşezare de tip Baden, fiind deranjate mai multe corn-·
plcxe arheologice 9. A fost recuperată o cantitate însemnată de ceram ică'
şi alte materiale arheologice din care de această dată vom prezenta doar
cîtcva elemente mai caracteristice :
- Ceşti cu corpul bomba t, gâtul înalt, toarta supraînălţată (fig. 7/5),
~

.l\fatcrialul arhcolop,'ic va fi publicat cu. alte ocazii.
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- Fragment dintr-o cană , ornamentat cu linii incizate în maniera
culturii Coţofcn i (fig. 8/ 1),
- Fragmente din diferite castroane tronconice (fig. 6/10; 7/ 7),
- Oale mici (fig. 6/9; 7/4),
- Fragmente din castroane ornamentate cu motive tip Baden
(fig. 7/3).
- Fr agmente din vase de provizii cu buza uşor evazată, ornam~n
tatc cu incizii în reţea şi cu proemine nţe verticale (fig. 7/1-2),
- Fragment de vas ornamentat cu o proemin enţă tubul ară şi cu
caneluri (fig. 7/6),
- Fragmente de îusaiolă (fig. 7/8, 10),
- Fragment d intr-un topor de piatră, perforat (fig. 7 /9).
Din hotarul localitiiţii Ghenei provin materiale arheologice variate
care se încadrează în epoci diferite.
Groapa nr. 2/1986 (fig. 1/1 ) de la „Lutărie(' (F) pe baza ceramicii
în Hallstatt-ul târziu (Ha. D:;). Ceramica lucrată cu mâna
şi cu roata olarului are analogii de la Sanislău -Nisipări e 10 , Cămin - Malul
Crasnei 11 , Moftinu Mic - P e deal1 2 . Din această groapă se cunosc mai
multe tipuri de castroan e l ucrate la roa tă , care au ca prototipuri, d iferite variante ale castronului lucrat cu mâna (Tipul B 1- B 3 - SanisJ ău) .
In special acest complex, dar şi celelalte descoperiri provenite din aşezări
ne
arată că cer amica aşezărilor este mai variată ca formă ca cca cunoscută din necropolele hallstattiene târzii aparţinând culturii Vekerzuk 13.
Placa din os, arcuită şi perforată (fig. 1/ 3) nu are analogii în descoperirile
hallstattiene târzii din nord-vestul ţării noastre şi nici din aria de răspân 
dfre a culturii Vekerzug 14 • In ansamblul lor descoperirile hallstattiene de
la Ghenei-Lutărie au aspecte mai r ecente faţă de necropo!a de la Sanislău,
fiind specifice mai mult pentru sec. IV î. Ch.

se

încadrează

Groapa nr. 1/ 1986 se încadrează în epoca feudalismului timpuriu. Vasele
de tip borcan lucrate cu mâna au analogii de la Dodeşti-Vaslui 15 , Botoşana-Suceava1a încadrate cronologic în sec. VII- VIII e.n. Castronul de
culoare cenuşie lucr at la roată este neobişnuit pentru zona noastră, prezintă o influenţă sudică, având analogii de la Sucidavan (fig. 9/3). Ulciorul amforoidal (fig 9/1) probabil este tot de influenţă sudică, r omano-bizantină , având analogii de la Blandiana 1s, Sultana 19.
1"

I. Nemeti, Dacia, N.S. 26, 1982, fi g. 3.
Idem, A ctaMP, 8, 1984, fig. :J/1-1; 4/1- 8.
~ Idem, StCom Satu Mare, VIl- VIlI (1986-1987), fig. 20/1-11.
13 Idem, SCIVA, 39, 2, 1988, p. 91, fig. 1- 5.
14 Jan Chochorowski, Die Vekerzug-Kulttir, Krakow, HJ85, p. 7- 162.
1
~ Dan Gh. Teodor, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi în
secolele VI-XI e.n„ Iaşi, 1984, fig. 15/l, 17/3, 6.
iu Idem, Ci·vilizaţia rom.rmicci. l a est de Carpaţi î n secolele V -VII c.n. Bucu- ·
rcşti, 1984, fig. 32/1, 4; 38/1-7; 39/1- 5.
17 Idem, Romanitatea Carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI e.n.
Iaş i, 1981, fig. 2/11.
1
~ Gh . .An ghel, H. Ciugudcan, A:,u1um. 24, 1987, fig. 3/1-':J.
10 Bucur Mitrea , Dacia, KS„ 32, 1-2, 1988, pl. 2/1-M 14; 15/1- M. 127.
11
1
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Vasul-borcan din mormântul de inhumaţie descoperit în vatra satului {B) cu aspecte rudimentare se încadrează probabil în sec. VII d. Ch.
Analogii putem menţiona de la Insula Banului20.
Fragmentele de vase de la Ghenei-Movila Spânzurătorii {A) şi
cele culese de la dreapta drumului Ghenci-Sînmiclăuş (H) se încadrează
în rândul descoperirilor din sec. IX-XI-lea cunoscute din teritoriul Crişanei21, Irina 22, Arad-Vladimirescu2 3, Nuşfalău 24 •
Brăzdarul de plug (fig. 10/ 3) prin forma sa se apropie de cele de
tip romanic (Căianu Mic) 2;;, folosit până-n epoca feudalismului timpuriu.
Ca analogie putem menţiona piesa de la Lazuri 26, datată în sec. VIII-IX
d. Ch.
Pe baza acestor observaţii sumare putem conchide că pc malul Ieriului de la Ghenei se conturează un complex de aşezare din feudalismul timpuriu cu cel puţin trei nivele de locuire: prima din sec. VII-VIII, a l
doilea din sec. IX-XI-lea şi al treilea din sec. XII·- XIII-lea. Pentru
a treia fază pledează descoperirile din toamna anului 1988 când ograda
C.A.P.-ului fiind înconjurată cu un şanţ au fost deranjate m ai multe
gropi menajere din această perioadă (fig. 11/1).
Aşezarea de la Ghenei- Sic (K) se încadrează în perioada de trecere
spre epoca bronzului, în cultura Baden. Analogii menţionăm de la CareiBobalct21, Moftinu-Mic „Pescărie A" 2s, Pişcolt-Cărămidărie S.M.A.20, descoperiri încadrate într-o fază mai veche (faza B/C) a culturii Baden30 .
Repertoriul arheologic al localităţii Ghenei arată o continuitate de
habitat de la epoca neolitică şi până la apariţia satului actual. Cum am
consta tat, unele descoperiri au fost deja semnalate în literatura de specialita te, altele sunt introduse prin această scurtă prezentare. Pe teritoriul satului (fig. 12) au fost semnalate două punde neolitice (B, C), o aşe
zare (J) din eneoliticul timpuriu, cultura Tiszapolgar, o cultură arheologică foarte bogată în zona Careiului31, o aşezare din cultura Baden (K),
două descoperiri de obiecte de bronz (D, E), o aşezare şi un cimitir din
Hallsta tt-ul târziu (A, F), care atestă o cu ltură materială avansată a tracodacilor. Conveţuirea traco-dacilor cu populaţia celtică se poate urmă ri
prin două aşezări din epoca Latene (F.G) mijlociu. Epoca dacilor liberi
este atestată prin două aşezări semnalate la Ghenei-Lutărie (F) şi în
apropierea hotarului satului Sînmiclăuş (I). Prezenţa ceramicii provinciale
romane ştampilate în aceste aşezări compl etează cunoştinţele noastre
despre secolele II-IV e.n.32 Epoca migraţiei, etapa prefeudală este docu~u

Maria Comşa, In memoriam Consta ntin Daicoviciu, Cluj, 1974. fig. 4/5, G.
S. Dumitraşcu, Crisia, 8, 1978, p. 51-111.
ii I. Nemeti, SCIVA, 34, 2, 1983, fig. 8/4.
>rJ M. Barbu, M. Zdroba, Ziridava, 11, 1979, pl. 1/ 1, 3.
i i AL V. Matei, ActaMP, 3, 1979, pi. XXI/3.
ir, G. Marinescu, Alex. Retegan, SCIV A, 30, 2, 1979, fig. 1/1.
~u Gh. Lazin, StCom Satu Mare, V- VI (1981-1982), fig. 1.
:n Petre I. Roman, I. Nemeti, Cultura Bad en în România, Bucureşti, 1978,
p. 18.
~ij I. Ncmeti, StCom Satu Mare, VII-VflI (1986-1987), fig. 7- 13; N. Iercoşan,
StCom Satu Mare, VII-VIII, p. 63-69.
:ai Material inedit în colecţia Şcolii generale nr. 1 Carei.
au Petre I. Roman, I. Nemcti, op. cit., Bucureşti, 1978, p. 30.
3 t Gh. Lazarovici, ActaMN, XX, 1983, p. 13-18.
3
~ Gh. Lazin, StCom Satu Mare, V-VI (1981-1982), p. 123-134.
~·
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mentată prin
descoperirile de la Ghenei- Movila Spânzurătorii (A) şi
vatra satului (B?). Deosebit de interesante sunt descoperirile din epoca
feudalismului timpuriu (A, F, H) atestând prezenţa pe malul Ieriului
a unei populaţii sedentare, agricole, înaintea apariţiei în documentele
medievale scrise a localităţii Ghenci33.

DAS ARCHXOLOGISCHE REPERTOIRE DES DORFES GHENCI
(GEMEINDE CAUAŞ KREIS SATU MARE)
(Zusammenfassurig)

Das arhăologische Rcpertoire des Dorfes Ghenei attestiert eine bewohnte Konaus der Jungsteinzeit bis dic Erschcinung dieses Dorfes.
Auf dem Gebiet des Dorfes waren zwei neolithische Siedlungen (B, C) beweisen; eine ăneolithische Siedlung, Tiszapolgar-Kultur (J) ; eine Siedlung aus
der Badener Kultur (K); zwei Gegentăndc aus Bronze (D, E); eine Siedlung und
eine Friedhof aus der spăteren Hallatattzeit (A, F); zwei Siedlungen aus der mittleren Latenezeit (F, G); zwei Siedlungen der freien Daker aus dem 2, bis zum
4. Jh. u.Z. (F, I); zwei Entdeckungen aus der VOlkerwanderungs zeit (A, B); wie
drei Siedlungen aus der fruh feudalen Epoche aus dem 8. bis zum 13 Jh. u Z.
tinui tăt

(A, F, H).

n S. Borovszky, Szatmar Varmegye Monogrdficija (Monografia
Mare) Budapest, 1910, p. 75.
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SAPATURILE ARHEOLOGICE
DIN JUDEŢUL SATU MARE
(1971-1990)
NEŢA IERCOŞAN

Continuând acţiun ea începută de T. Bader (Săpătu rile arheologice
din judeţul Satu Mare, partea a I-a, Satii Mare StCom., V- VI, 19811982, p. 143-165), care a sistematizat rezultatele s ăpăturilor arheologice efectuate pe teritoriul jude ţului până în anul 1970, prezentăm succint s~1păturile, sondajele şi săpă turile de salvare efectuate în per ioada
1971- 1990. Pentru a nu crea confuzii ori neînţelegeri, adoptăm aceeaşi
me tod ă de prezentare: pe epoci, localităţi, puncte topografice; cu menţionarea colectivului de cercetare, a bibliografiei şi a cercetătorului care
a oferit informaţiile.
Intre anii 1971-1990, în jud eţul Satu Mare au fost efectuate săpă
turi arheologice sistematice de că tre: Institutul Român de Tracologie
Bucureşti (Petre I. Roman , I. Nemeti), Muzeul ju deţean Satu Mare
(T. Bader, Gh. Lazin) şi Muzeul orăşenesc Carei (I. Nemeti, N. Iercoşan).
Localităţile în care au fost efectuate săpături în perioada menţio
nată sunt trecute pe o hartă anexă, în ordinea numerelor din prezenta
comunicare.
EPOCA. NEOLITICA

ŞI

ENEOLITICA

1. Carei

In anul 1988, Institutul Român de Tracologie (P. Roman, I. N€meti)
a efectuat un sondaj arheologic în aşezarea datând din perioada de tranziţie la epoca bronzului, cultura Baden, din punctul „Bobald II". Pe
lângă materialele Baden descoperite, sondajul a pus în evidenţă şi existenţa, în acest loc, a unor urme sporadice din epoca bronzului (Cultura
Otomani) şi un nivel cu materiale din sec. II-IV d.Ch.
Bibliografie: PETRE I. ROMAN -

I. NEMETI, Cultura Baden în Romdnia, 1978,
p. Hl:
N. IERCOŞAN, Satu Mare StCom„ VII-VIII, 1986-1987, p. 140- 141,
151-154.

2.

Cămin

In pt,1nctul „Podul Crasnei", situa t la cca 1,5 km E de localitate,
pe malul drept al râului. I. Nemeti a efectuat în toamna anului 1986
săpături sistematice într-o necropolă eneolitică identificată în
1981
prin lucrări de hidroamelioraţii. Au fost descoperite 9 mormint~ de
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Fig. 1. -

Săpăturile

arheologice din

judeţul

Sutu Mure (197 -

1990).

în poziţ ie chircită, orientare E-V, care aveau un bogat >inventar funerar constând din vase de tip „ghiveci de flori", „oală de
lapte", fructiere cu picior, castroane şi străchini plate; precum şi microlite şi vârfuri de săgeţi din obsidiană. Se remarcă mobilierul funerar
din M. 6 care conţine 6 vase şi un obiect din aur, ornamentat cu linii
crestate. Pe baza inventarului, necropola a fost datată în epoca eneolitică, cultura Bodrogkeresztur. Materialul se găseşte în Muzeul Carei
(inv. 7325-7476).
inhumaţie

Bibliografie: I. NEMET!, ActaMP., XII, 1988, p. 121-145.

3.

J

Căpleni

In hotarul comunei, m punctul „Togul lui Rock", situat la cca
1 km V de localitate, între anii 1986-1987, a fost cercetată o aşezare
şi mai multe complexe neolitice. Aşezarea se află într-o zonă mai ridicată, are dimensiuni r eduse (65 X 60 m) şi are două nivele de locuire
neolitică. Au fost descoperite două gropi, resturile unei" locuinţe de
s uprafâţă şi un mormânt de inhum aţie în poziţie chircită , fără inventar
funerar. Celelalte complexe: 11 gropi, un cuptor de ars ceramică şi un
m ormânt de inhumaţie, datează din aceeaşi epocă, mai puţin mormân-
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tul (M. 1) care după rit, poate data din eneoliticul timpuriu. Materialul
arheologic descoperit se află la Muzeul orăşenesc Carei, inv. 7631
7()90.
N.

JERCOŞAN,

A cta MP, XI, 1987, p. 73-7G.

4 Dumbrava
Aşezarea neolitică se află la 300 m V de gara Dumbrava, în
denumită „La Cosma" şi se întinde pe o suprafaţă de aproximativ

zona
2528 ha.
anii 1987 şi 1989 au fost efectuate săpături arh~ologice pentru
stabilirea întinderii aşezării şi a stratigrafiei verticale. In cele 5 secţiuni practicate au fost descoperite : 5 gropi, 3 vetre deschise, urmele
a două locuinţe de suprafaţă neolitice precum şi un bordei Lt. A fost
descoperit un boga t material arheologic p~ baza căruia (şi a stratigrafiei)
se atestă o intensă locuire în neoliticul târziu, un nivel subţire (a fost
deranjat de lucrările agricole) din eneoliticul timpuriu ((cultura Tiswpolgar), precum şi urme din epoca fierului (Lt). Se remarcă în mod deosebit, descoperirile de unelte şi arme din piatră şlefuită, găsite fie finisate, fie în diferite faze de prelucrare, precum şi microlite <lin obsidiană şi silex, toate aflate într-o cantitate
impresionantă. Cantitatea
mare de unelte din piatră, ca şi deşeurile pr ovenite de la prelucrar ea
acestora indică faptu l ca locuitorii aşezării preistorice de la Dumbrava
erau specializaţi în confecţionarea uneltelor. Materialul arheologic descoperit se găseşte la Muzeul orăşenesc Carei. Inedit. Săpătură: N. Ier-

rn

t

coşan.

5. Moftinu Mic
a)

„Pescărie

B tr

In toamna anului 1982, pe locul unei foste orezaru, într-o

zonă

joasă , pe

malul stâng al Crasnei, care se află la cca 2 km N-E de sat,
au început lucrurile de indiguire pentru o pescărie. Lucrările au afectat
pe latura nord-vestică a pescăriei o aşezare neolitică , Muzeul orăşenesc
Carei organizâ nd în această zonă o săpătură de salvare, care a continuat
şi în anul 1983. ln 1982 au fost descoperite 11 gropi menajere, majoritatea distruse de lucrări, iar în 1983 alte patru g ropi. Deranjările mari
nu au permis observaţii stratigrafice. Pe baza ma terialului arheologic
descoperit, aşezarea are două faze: una timpurie datând de la început
iazci mijlocii a grupului Pişcolt, cu ceramica pictată şi una din faza
finală. Materialul se găseşte la Muzeul Carei, inv. 5824-6000. Colectivul
de cercetare: I. Nemcti, N. Iercoşan.
J. NEMETI, Satu Mare StConi., VII-VUI, 1986-1987,

p. 101-137.

„Pescărie Arr

b)

La 1300 m de punctul „Pescărie B", pc latura opusă a pescăriei
au afectat o altă aşezare , datând din perioada de tranziţi e la
epoca bronzului. Săpăturile de salvare practica te în acest punct a u fost
făc ute în anii 1982- 1983. Au fost
executate 4 secţiuni şi au fost descoperite 4 gropi menajere, 3 vetre deschise, urmele a două locu inţe de
lucrările
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suprafaţă, deranjate, toate datând din perioada de tranziţe la epoca bronzului, precum şi două morminte de incineraţie în urnă, celtice (Lt. C).
Materialele descop erite şi observaţiile stratigrafice permit încadrarea aşezării în cultura Baden - Coţofeni (Baden 13-C, Coţofeni - începutul fazei a II-a). Importantă este Groapa nr. 1 (complex închis), care
conţinea un foarte bogat material Baden-Coţofeni , ce reflectă legătu
rile între cele do uă culturi. Material în Muzeul Carei, inv. 6001-6239.
Colectivul de cercetare: I. Nemeti, N. Iercoşan .

N. IERCOŞAN, Satu Mare StCom„ VII-VIII, 1986- l!l87, p. 63-ll3.
I . NEMET! , Jbidem, p. 104-107.

6.

Oraşu

Nou
In a nii 1975 şi 1978 Gh. Lazin a efectua t silputuri arheologice in
punctu l „Pe şes", care se găseşte la 1 km VNV de localitate, pc malul
stân g a l Talnei, între r âu şi calea ferată. Săpătura a pus în evidenţă
o aşezare neolitică , cultura Tisa, cu un singur nivel de locuire, precum
şi o aşeza re datâ nd din sec. III- IV d.Ch. Materia lul se gC:-1seş te la Mu zeul jud eţean Satu Mare. Informaţii: Gl1. Lazin.
Dacia N.S., XX, 1976, p. 280.

7. Pişcolt
a) „Lutărie (Kincsverem.)"
Punctul se găseşte p e un grind din albia largă a pftrâ ului Eriul
R ece, într-o zonă ce delimitează câmpia nisi poasă a Nirului. Datorită
unor deranjări, pricinuite d e exploa tarea lutului, Muzeul orăşenesc Carei a efectuat săpături de salvare, începând cu anul 1970 şi până în 1980.
Au fost identificate şi preparate 9 gropi cu u n foarte b ogat şi semnificativ material arheologic neolitic, p e baza căruia s-a putut defini un
grup cultural neolitic cu ceramica pi c tată - „Grupul Pişco lt". Tot în
acest punct a fost surprins şi un nivel cu materiale sec. II- IV şi mai
multe morminte deranjate din sec. V d.Ch. Săpăturile au fost efectuate
de I. Nemeti; material în Muzeul orăşenesc Carei, inv. 2896-3250.
GH. L AZAROVICI -

I. NEMET!, Acta MP„ VII, 1983, p. 17-60.

„Cărămidărie (SMA )"
Intr-o veche cărămidărie, prin lucrări de exploatare a lutului !n
anul 1980 a fost afectată o aşezare neolitică. I. Nemeti a întreprins o
mică săpătură c..le salvare, r ecuperând un bogat material arheologic ce
se încadrează în faza târzie a Grupului Pişcolt cu ceramica pictatU din
neoliticul mijlociu. Tot cu această ocazie a mai fost salvat şi un mormânt din epoca migraţiilor (inedit). Materiale în Muzeul Carei, informaţie I. Nemeti.

b)

GH. LAZAROV ICI -

I. NEMETI, ActaMP., V II, 1983, p. 23.

8. Sanislău
a) „Drumul spre Horea"

Prin lucrări d e hidroamelioraţii, la cca 2 km V de localitate , în
stânga drumului spre Horea, a fost afectată o aşezare neolitică . Son da-
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jul arheologic efectuat de Muzeul orăşenesc Carei ((N. Iercoşan) în
vara anului 1987 a pus în evidenţă un singur nivel neolitic, grosimea
stratului de cultură fiind de 30-40 cm (Grupul Pi.şcolt cu ceramică
pictată, faza mijlocie); au fost descoperite două gropi şi urmele unei
locuinţe semiîngropate, precum şi un nivel prefeuda l, cu urmele unei
locuinţe semiadâncite din sec. VI- VII. Materialul se găseşte la Muze ul
Carei, inv. 7553- 7601.
b)

t

„Sanislău

Il/f( (Fosta Fermă CAP)

1n perioada 25 octombrie- 2 noiembrie 1980 a fost efectuată o
săpă tură de salvare în punctul „Sanislău III" , care se afla în marginea
de V a localităţii, unde lucrările de nivelare a unei dune de nisip au
afectat mult aşezarea Baden, care se găsea pe aceasta . Au fost trasate
două secţiuni pentru verificarea stratigrafiei, într-o zonă neafectată de
lucrăr i , şi au fost salvate complexele deranjate de nivelare. Cercetările
au dus la descoperirea a 9 g ropi, 3 vetr e deschise, şi urmele a 3 locuinţe
de suprafaţă . Stratigrafia a ar~1 tat un singur nivel de locuire, care aparţine perioadei de tranziţie ln epoca bronzului, cultura Baden, faza C.
Colectivul de cercetare: I. Nemeti, N . Iercoşan. Materialele descoperite
se găsesc la Muzeul orăşenesc Carei, inv. 6240- 6750.
P . I. ROMA N, I. NEMET!, Cultura Baden în România, 1978, p. 15, PI. 21/3-12.
N. JER COŞAN, Symposia Thracologica, 7, 1989, p . 232- 233; idem, A ctaMP, XI VX V, 1991, p. 43- 60.

9. Tiream
l n vara anului 1977 în marginea şoselei Tiream-Vezendiu, la cc..'.l.
1,5 km S-V de localitate, au fost efectuate lucrări pentru amenajarea
unei parcări , care au afectat perimetrul unei aşezări preistorice. Săpă
tura de salvare, organizată de Muzeul orăşenesc Carei, a pus în evidenţă
existenţa unui singur nivel de locuire şi a dus la descoperirea a 3 gropi
de dimensiuni mari. Aşezarea aparţine neoliticului mijlociu, Grupul
Pişcolt cu ceramică pictată, faza mijlocie. Conducătorul şantierului: I.
Nemeti. Materialele arheologice descoperite se găsesc la Muzeul Carei,
inv. 3601- 3701.
•

GH. LAZAROVICI, I. Nf:MET!, ActaMP., VII, 1983, p. 17-60.

10.

Tăşnad

In perioada 30 octombrie-5 noiembrie 1989 a fost efectuat un
sondaj arheologic de către Muzeul Carei (N. I ercoşan) în aşezare a neolitică de la Tăşnad, punctul „Sere", care se află în partea de vest a oraşului, într-o zonă j oasă, pe prima terasă a pârâului Cehal. Au fost
sondate două gropi de mari dimensiuni, din malul pJrâului şi a fost
practicată o secţiu ne pentru stabilirea stratigrafiei ver ticale. Materialul
recoltat, bogat şi divers, permite datarea aşezării, care arc un singur
nivf'l de locuire, cu un strat de cultură în grosime de 40- 60 cm, în
neoliticul timpuriu, cultura Criş-Starcevo, faza III B. Menţionăm că
în imediata apropiere au npărut urme arheolog ice din epoca bronzului
târ ziu şi din sec. II-IV d.Ch. Materialul (inedit) se găseşte la Muzeul
Carei, inv. 7820-7 916.
() - Stu<lll

şi comunicări ,

I X-X
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EPOCA BRONZULUI
11.

Acîş

Cu ocazia săpăturilor care vizau o aşezare Latene (sec. II- I î.Ch .)
efectuate de Gh. Lazin, in anul 1981, în zona „Crasna Veche", situatu
la cca. 500 m S de localita te, zonă supusă unor ample lucrări de hidroamelioraţii, a fost practicat şi un sondaj, într-o aşezare din epoca bronzului târziu. Aşezarea a fost distrusă de lucrătile de îndreptare şi îndiguire a râului Crasna, ar e un singur nivel de locuire, cu un strat de
cultură destul de subţire (30-40 cm) şi datează din bronzul târziu. Au
fost sondate două gropi menajere şi a fost salvat un bogat material arheologic. constând mai ales din ceramică. Material inedit la Muzeul oră
şenesc Carei.

•

12. Carei
a) „Bobald I"

fo cea mai importa ntii staţiune arheologică din zonă, datând din
epoca bronzului (aşezare tell fortificată, 1,6 ha s uprafaţă), cunoscută
încă de la sfârşitul secolului trecut şi sondată de I. Nemeti de la Muzeul
Carei în 1966, au .fost reluate săpăturile arheologice sistematice, începând
cu 1986 şi care continuă şi în prezent, de către 'institutul Român de
Tracologie (P. Roman, I. Nemeti) şi parţial Muzeul din Carei (N. Iercoşan) . Au fost practicate mai multe secţiuni şi casete şi au fost descoperite mai multe complexe, locuinţe şi gropi. A fost descoperit un mate·rial arheologic foarte bogat, constând din ceramică, arme şi unelte din
piatră şlefuită, corn şi bronz e tc. O importanţă deosebită o are strati··
grafia verticală, care permite observarea unor sincronisme şi legături
culturale cu culturile învecinate ariei Otomani. precum şi cronologia internă a culturii. Menţion ă m că situl mai cuprinde şi un cimitir şi fundaţia unei biserici feudale. Materialul se găseşte la Muzeul din Carei.
Szn.tm1r v<irm(!gye (monografie). Budapesta (1910), p. 409.
T. BADER, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, 1978, p. 121.
Mărturii arheologice din judeţul Satu Mare, 1980, p. 10.
I. NEMET! , Satu MareStCom., V-VI, 1981-1982, p. 167-175.
P. nOMAN, L mMETI, Thraco-Dacica, XI, 1990, p. 39-47.

b) „Ferma ! AS((

Punctul se află situat într-o zonă de câmpie joasă, între calea feş i şoseau Carei-Sa tu Mare , la cca. 5 km de oraş. Lucrările de îmbunătăţiri funci are, constând dintr-o reţea de canale efectuate aici între
1086- 1987, au afectat o în tinsă aşezare (15-18 ha) din epoca bronzului Uirziu. Prin cercetări de teren au fost identificate 28 de complexe
arheologice distruse în mare parte de lucrări, şi a fost r ecuperat un der a t1l

pozit de bronzuri. In vara anului 1987 a u fost efectuate aici de către
Muzeul orăşenesc Carei (N. I ercoşan, I. Nemeti) săpături de salvare, cu .
ocazia cărora au fost preparate 8 gropi şi a fost salvat un bogat mater ial arheologic care se găseşte la Muzeul Carei, inv. 7477-7552.
I. NRMF.TI, SCJVA, 41, 1990, 1, p. 18-54..
N. TERCOŞA N, Thraco-Dacica, X II, 1991, p. 57-61.
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13.

Căpleni

In punctul „Cetate", situat la aproximativ 1 km N- V de localitate,
în stânga drumului spre Cămin, T. Bader a efectuat săpături într-o aşe
zare de tip „atol" (are dimensiunile 140X 130 m), în toamna anului 1986.
Secţiunea deschisă în centrul staţiunii a confirmat existenţa unui strat
de cultură de 20-30 cm grosime, care datează din epoca bronzului timpuriu, cultura Otomani, faza a I-a. Au fost surprinse cu ocazia săpătu
rii şi urmele a două locuinţe de suprafaţă. Să păturile au fost continuate
de P. Roman şi I. Nemeti în anul 1988, când au fost descoperite alte complexe ce confirmă descoperirile anterioare. Material inedit la Muzeul oră
şenesc Carei.
T. BADER, Epoca b7·onzului ... p. 122;
Mărturii arheologice . . . p. 10.

14. Culciu Mare

„Sub grădini"
Incepând cu anul 1969 şi continuând anual pana m 1988, Muzeul
judeţean Satu Mare (T. Bader) a efectuat ample cercetări într-o aşezare
datând din epoca bronzului, cultura Suciu de Sus, în scopul dezvelirii
integrale a aşezării, care măsoară câteva sute de metri lungime şi 5060 m lăţime. Au fost trasate peste 120 de secţiuni, au fost descoperite 34 de
locuinţe de suprafaţă, numeroase gropi menajere, 4 vetre de foc deschise
precum şi un impresionant material arheologic constând din: ceramică
(căni, ceşti, borcane, străchini, castroane, oale) excepţional de frumos ornamentate , peste 50 de piese de bronz, valve de tipar, statuete zoomorfe
Material inedit, Muzeul Judeţean Satu Mare, informaţii T. Bader.
a)

T . BADER, Epoca bronzului ... , p. 123-124.
arheologice . .. , p. 10.

Mărturii

b) „Kendereto"

In acest punct, situat la S de localitate, pe malul drept al pârâului
Balcaia, a fost cercetată o altă aşezare, de dimensiuni mai redusse (100 X
40 m) având un singur n ivel de locuire cu un strat de cultură de 20-40 cm
şi caFe datează djn epoca bronzului, cultura Suciu de Sus. Material arheologic inedit, Muzeul Judeţean Satu Mare, Informaţii : T. Bader.
T. BADER, Epoca bronzului . .. , p. 65.

15. Culciu Mic

In punctul denumit „La gropi", care se află pe un grind din zona
de luncă a râului Someş , T. Ba der a cercetat prin săpături o aşezare din
epoca bronzului, cultura Suciu de Sus. Materiale, în Muzeul Judeţean
Satu Mare, informaţii: T. Bader .
•T. BADER, Epoca bronz1tlui . .. , p. 122.
Mărturii arheologice ... , p. 10.

s•
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16. lojib

In punctul „Podul Şarului " la 1 km E de localitate, pe malul drept
al pârâului, pe o ridicătură, a fost identificată şi parţial cercetată de că
tre T. Bader, în anul 1975, o aşezare deschisă din epoca bronzului, cultura Suciu de Sus. Materialul descoperit se găseşte la Muzeul Judeţean
Satu Mare.
Dada N.S., XX, 1976, p. 279.
T. BADER, Epoca bronzultLi . .. , p. 125.

17. Odoreu

La N de localitate, pe malul unui canal de irigaţii a fost sondată în
anul 1987 o aşezare deschisă, da tând din epoca bronzului, cultura Suciu
de Sus. Tot aici au apărut şi ma teriale arheologice databile în sec. HIV de.Ch. Cerce tările au fost efectuate de T. Bader şi Gh. Lazin. Materialul descoperit se găseşte la Muzeul Judeţean Satu Mare, informaţii Gh.
Lazin.
18. Pir
I. Nemeti a efectuat săpături în punctul „Cetate((, o aşezare d.in
epoca bronzului, care se găseşte la cca 2 km N de localitate, pe un grind
din valea mlăştinoas<'i a Eriului. Secţiunea de control a pus în evidenţă
un strat de cu ltură cu o grosime de 80-90 cm. Aşezarea este datată în
epoca bronzului mijlociu, cultura Otomani. Informaţie I. Nemeti.

19. Turnlung-Vii

Pe malul Turului, la marginea localităţii, a fost descoperită o aşe
zare deschisă , parţial distrusă de lucrări de hodroamelioraţii. In anul 1975
T. Bader a efectuat a ici săpături de salvare. Materialul arheologic descoperit atestă existenţa unei aşezări datând în epoca bronzului, cultura Suciu de Sus. Material în Muzeul Satu Mare.
Dacia N.S., XX, 1976, p. 283.
T. BADER, Epoca bronzului . .. , p. 130.

EPOCA FIE.RULUI
20.

Pişcolt

fo punctul „Nisipărie", pe o dună de 111s1p din marginea de S-V
a localităţii, I. Nemeti de la Muzeul orăşănesc Carei, a cerceta t exhaustiv
prin săpături sistema tice, între anii 1970-1977 cea mai mare necropolă
Lt. celtică din Roi:nânia. Au fost descoper.ite 185 . de morminte, cu un inventar fun.erar deosebit de bogat, pe baza căruia au fost stabilite· patrn
orizonturi a le necropolei, ce datează în timp din a doua jum ă tate a sec~
IV (Lt. B 1) până la mijlocul sec. II î.Ch.
Menţionăm că săpătura a pus în evidenţă şi alte materiale, din alte
epoci, deosebit de importante pentru cronologia şi legăturile culturale dirt
această zonă, cum ar fi: aşezarea Baden (săpată exhaustiv; bogăţia
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materialului descoperit a permis stabilirea tipologiei ceramicu culturii
din România), epoca bronzului timpuriu şi târziu, precum şi morminte
din epoca prefeudală (sec. VI-VII). Materialul se găseşte la Muzeul Carei, inv. 2471-2- 01; 2682-2878; 3303- 3358; 3538- 3577 şi 4332-5499.
I. NC:METI, Alba Regia, XIV, 1975, p. 187- 197; idem, Thraco-Dacica, IX, 1988,
p. 49-73 (partea I) ; ibidem, X, 1989, p. 75-114 (II); ibidem, X III, 1992, p. 59-112
(III); ibidem, XIV (IV, sub tipar); P. ROMAN, I. NBMETI, Cultura Baden în România, 1978, p. 14-15, PI. 21, 23-42; I. NBMETI, SCIVA, 29, 1978, 1, p. 99-122;
ibidem, 30, 1979, 4, p. 527-536; ibidem, 34, 1983, 2, p. 134- 150.

EPOCA DACICA ŞI ROMANA

21.

A cîş

Incepând cu anul 1982 în punctul „Râtul lui Maitini", situat la
1,5 km S de localitate, pe malul stâng al râului Crasna, au fost efectuate
cercetări sistematice de către Muzeul Judeţean Satu Mare (Gh. Lazin).
Săpă turile intreprinse (11 secţiuni) au reliefat trei nivele cronologic.--e de
locuire,- începând cu perioada dacică clasică (sec. I i.Ch.-I d.Ch.), sec.
II- IV şi feudalismul timpuriu (sec. XIII-XIV). Materialul descoperit
se găseşte la Muzeul din Satu Mare.
GH. LAZIN, Satu Mare StCom„ V-VI, 1981-1982, p. 69-71; ibidem, VII-VIII,
1986-1987, p. 85-88; Mărturii arheologice ... , p. 13-14.

22. Culciu Mare

In lunile iunie-iulie 1971 Gh. Lazin a e(ectuat săpături arheologice
în punctul „Boghihaz", în zona de luncă a Someşului, aflat la N-E de
localitate. Cele 5 secţiuni practicate au dus la descoperirea mai multor
bordeie şi a unui bogat material ceramic lucrat la roată şi cu mâna, care
permit datarea aşezării în sec. III- IV d.Ch.
GH. LAZIN, Satu Mare StCom„ V-VI, 1981-1982, p. 125-126;
gice ... , p. 15-16.

Mărturii

arheolo-

23. Lazuri
a) „Lubi-tog"

Incepând cu anul 1974 au fost efectuate cercetări în acest punct,
care se afla la 2 km N-V de centrul localităţii şi la 300 m în dreapta
drumului spre satul Peleş. Cercetările au vizat o aşezare dacică, fiind
dezvelite mai multe complexe (gropi, locuinţe) conţinând un bogat material arheologic care a fost datat în sec. II î.Ch.- I d.Ch. în timpul să 
păturilor au apărut şi alte materiale din epoca prefeudală, databile în
sec. VI- VII şi VIII- IX.
b) „Râtul lui Bela"

Jn aceeaşi perioadă, menţionată pentru punctul precedent, Gh. Lazin a efectuat săpături sistematice într-o aşezare î ntinsă , datând din sec.
.II- IV. Au fost descoperite mai multe cuptoare de ars ceramică şi locuinţe. Menţionăm aici şi descoperirea unor complexe cu materiale ar-
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heologice din sec. VIII- IX, cu importanţă deosebitei pentru zona uc
N-V a României. Materialele se găsesc în Muzeul Judeţean Satu Mare.
GH. LAZIN, Satu. MarcStCom ., IV, 1980, p. 133-142; ibidem, V-VI, 1981-1982.
şi 137-142; GH. LAZIN, M; HEP, Symposia Tltracologica, 8, 1990, p. 81~
Mărturii arheologice . .. , p. 14- 15.

p. 74-77

24.

Medieşu

Aurit

In renumita staţiune „Şucu leu" au fJst continuate săpăturile in
zona cuptoarelor de ars ceramică, în anul 1975, de către Muzeul Judeţean Satu Mare (T. Bader). Au fost descoperite mai multe gropi menejere şi mai multe piese din metal, datând din sec. III-IV. Menţionăm
şi resturile a trei locuin ţe din epoca bronzului, cultura Suciu de Sus. In
săpătură a fost găsită şi o monedă imperială romană ele argint. Materialul (inedit) se găseşte l a Muzeul Satu Mare.
Dacia N.S„ XX, 19iG, p. 279;

Mărturii

arheologice ... , p. 14-15.

25. Satu Mare

ln anii 1978-1979, au fost efectuate cercetări într-o aşezare ce se
afla la N de municipiu, în stânga şoselei spre comuna Lazuri. Secţiunil e
trasate au dus la dezvelirea a două cuptoare de ars ceramică, 7 gropi şi
o locuinţă. Pe baza materialului arheologic descoperit aşezarea datează
din sec. III- IV d.Ch. Materialul descoperit se găseşte în Muzeul Judeţean Satu Mare.
GH. LAZIN, Satu MareStCom ., IV, 1980, p. 133-142; ibidem, V- VI , 1981-1982,
Mărturii arheologice ... , p. 15.

p. 128;

26.

Săcăşe ni

In punctul de hotar „Drumul Cigului", situat la cca 1,5 km N-V
de localitate, în anul 1973, Gh. Lazin a efectuat săpături arheologice într-o aşezare descoperită prin cercetări perieghetice anterioare. Cele 4
secţi uni săpate, au pus în evidenţă mai multe locuinţe deranjate şi au dus
la recoltarea unui material ceramic semnificativ care asigură datarea
aşezării în sec. II- IV d.Ch. Materialul descoperit se află la Muzeul Satu
Mare.
GH. LAZIN, Satu. MareStCom., III, 1975, p. 61-µ7.

EPOCA PREFEUDALA

ŞI

FEUDALA TIMPURIE

27 Berveni

in anul 1986, Gh. Lazin a efectuat în puctul de hotar „Pe deal",
care se găseşte în marginea de E a comu nei, săpături car e, pe lângă materiale din epoca bronzului şi sec. II-IV, au pus în evidenţă urme şi
ma teriale din feudalismul timpuriu. Materiale în Muzeul Satu Mare. In":formaţii: Gh. Lazin.
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28.

Crucişor

Pe un deal denumit „Dealul Pintii" situat la S-V de localitatea Gh. La2in a efectuat săpături arheologice în octombrie 1975 şi iulie-august
1977, dovedind existenţa unei cetăţi de păm[m t de forma elipsoidală, cu
diametrul de 65 X 57 m. Valurile de pământ, prevăzute cu palisade ce
înconjurau ceta tea măsoară 4 m lăţime şi 1,5 m înălţime. Datarea: sec.
al XI-lea până în sec. al XIV-lea. Ma teriale în Muzeul Satu Mare, informaţii Gh. Lazin.
Dacia N.S„ XX, 1976, p. 277; I. H.
p. 201.

CRIŞAN,

Itinerare arheologice

transilvănene,

1982,

29. Livada
•

ln anul 1975, T. Bader, a efectuat un sondaj arheologic în punctul
„Togul lui Pechy", care se află la cca. 1 km V de localitate, în partea
dreaptă a şos elei Satu Mar e-Livada. Au fost găsite urmele a 20-25 lo<:uinţe distruse. Materialul arheolog ic descoperit asigură datarea aşezării
în sec. VII-IX. Se găseşte la Muzeul din Satu Mare. (inedit).
30.

Medi eşu

Aurit

Muzeul Judeţean Satu Mare (Gh. Lazin) a continuat săpăturile începute în 1970 în punctul „Cetate" din centrul comunei. Astfel, în anii
1971 şi 1973, au fost trasa te alte două secţiuni pe latura "nord-estică a
<>biectivului. Cercetările nu au oferit date suplimentare faţă de cele anterioare. Inform aţii Gh. Lazin.
31. Satu Mare
în punctul „Pădurea Noroieni", care se găseş te la 7 km N-E de
<:entrul municipiului, în august 1972 T. Bader a efectuat săpături arheologice. Au fost practicate 6 secţiuni î n diferite puncte ale unei aşezări
care avea un strat de cultură de 20-50 cm, fiind descoperit,e mai multe
gropi. Pe baza materialului descoperit aşezarea a fost datată în sec. IV
d .Ch.
T. BADER, Satu MareStCom., III, 1975, p. 36-43.

32.

Săcăşen i

In vara anului 1973, Gh. Lazin de la Muzeul Judeţean Satu Mare
a efectuat săpături în punctul „Funlâna ciobanului" care a u dus la descoperirea unei aşezări , datată, pe baza materialului arheologic descoperit,
în sec. VIII- IX. Str atul de cul tură a re o grosime de 20- 25 cm. A fost
descoperită o locuinţă semiîngropată . Materialul ar heologic se află la
Muzeul din Satu Mare.

l

G H. LAZIN, Satu MareStCom„ III, 1975, p. 67-î4.

33.

Tămăşcn i

în cetatea de pămân t de la Tă măşeni, cunoscuti'.'t i:n literatura de
specialitate încă de la începutul secolului, Muzeul Jud eţean Satu Mare

https://biblioteca-digitala.ro

88

12

(T. Bader

şi

Gh. Lazin) au efectua t sondaje în perioada iulie-august 1975.
se găs eşte pe dealul „ Cetăţui a", a re o formă recta ngulară şi
a fost întăritâ pe trei laturi de un şanţ cu val, protejat în interior cu un
zid din piatră nefasonată. Materialul ar heologic descoper it confirmă faptul că cetatea a fost cons truită în a doua j umăta te a sec. XIII. Nu au fost
descoperite urme ele cetate din alte perioade. Material la Muzeul Satu
Marc, informaţi i : Gh. Lazin.
Forti fica ţia

Dacia N.S., X X, 1976, p. 283.

34. Ttirulung-Vii

1n anul 1975, T . Bader a efectuat siipiituri pe o trasă a r âului Tur,
descoperind cu această ocazie mai multe bordeie şi gropi mena jere care
conţineau un bogat material arheologic. Acesta a p ermis datarea aşezări i
în sec. VII- IX. A fost pus în evidenţă şi un nivel preistor ic în această
zonă . Materialul se găseşte la Muzeul Jude ţean Satu Mare.
Dacia N.S. , X X , 1976, p. 283.

4

I
•

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DU DEPARTEMENT
DE SA TU M ARE (1971- 1990)
(Resume)

l.01 chronique continue la presentation des· fouil les archcologiques du depart ement de Satu Mare (T. Bader, Săpă turile arheologice d in j udeţul Satu Mare,
partea l, Satu MareStCom., V-Vl, HJ81- 1982, p. 143-165) qui ont ete effectuees
d ans l'intervalle 1971-1090.
1. Ca r ei, „Bobald rr~. sondage nrcheologique effectue par Petre I. Roman et
I. Nemeti dans l'etablissement de Baden deja connu, ou sont appar us aussi des

m:.iteriuux appartcnant â la culture d'Otomani et des n e-Jve siecle ap. Ch.
2. Cămin, „Podul Crasnei" en 1986, I. Nemeti a recherche une necropole
eneolitique, la cul ture Bodrogkeresztu r. On a decouvert 9 to mbes d'i nhumations
avec un riche materiei archeologique: ele la ceram ique, de.~ outils et des ar me<> e n
obsidîenne et un objet d'or (T . 6).
3. Căpleni. Au point ,.Togul lui Reok" a ete rouille en ID86- 1987 un etablissement de l'epoque neolithique moyen et tardif. On y a clecouvert: 11 fosses, 2
tombes et un four de poterie.
4. Dumbrava, „La Cosma". Des fouilles ont ele effcetuecs en 1987 et 1999
da11s un etablissement etendu, ou on a fo uille 5 sections. Les materiaux clccouverts clatcnt du neolithique ta rd .i f (Tisa Il-Hetpi'.1ly) et du haut eneolithiquc (Tiszapolţ{ar) et un hutte Lt.C.
5. Moftinu M ic. En 1982-1983 des fouillcs ont ete effectuees dans la zone d e
„Pescărie·' en dcux points: „A" etablissement Baden -Coţofcni (B/ C), ou on a
trouYe nussi deux tombes d inceration celtiques et „B" - etabli-;sement neolithique. le groupc de Pişcolt, avec de la ceramique peinte, I-ere et I lie phasc.
6. Ornşu Nou. La fouille effectuec en 1975 et 1978 au lieu „Pe şes" a abouti
â la decouverte des traces d 'un etablissement neolithique (Culture Tisa) ct d'un
etablissement des rrre-rve siecles.
7. Pişcolt. Aux points „Lutărie" et „Cărămid ă rie", en 1970-1980 on a effectue
plusicurs fouilles de sauvetage, qui ont abouti â la decouverte des fosse~ avec
un trcs riche materiei archeologique - surtout de la ceramique peinte, conform ement <\ qui on a donne le nom de la culture („Le group Pişcolt").
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8. Sanislău. Le Musee de Carei a fait des fouillcs de sauvetage dans les points
„Drumul spre Horea", e t nblissement neolithique („L e groupe Pişcolt") en 1987 et
„Sanislău III", l'etablissement Bades (C), en 1980.
9. Tiream. Fouille de sn uvetage en 19î7 dans un ctablisscment neolithique
(„Le groupe Pişcolt").
10. Tăşnad. Sondage nrcheo1og ique effectue en Hlll9, nu point „Sere", clans
un etabHssement datant du hout ncolithique, culture de Cdş-Stnrcevo, rne phase,
B. Materiei inedit au Musse de Carei.
ll. Acî~. Sondnge da ns la zone „Crasna ve che" c n 19131 dnns un etablissemc>nt
de truit par des travaux hydrotechniques, qui date de l'epoque du bronze tardif.
12. Carei. Da ns la station „Bobald I" (Livadă) les fouilles systematiques ont
ete r eprises a partir de 1986. Le site a un ni veau neolithique (Tisa), plusieurs
ni vea ux de l'epoque du bronze (Otomani) un cimetierc et une eglise du moyen
âge. Au point. „Ferma IAS", on a eilectue en 1987 des fouilles de sauv.etage dan<;
un ha bitat de l'epoque du bronze tardif. On y a t rouve un dcpot de bronzes
(!:lr. D-Ha A 1).
.
13. Căpleni. T. Bader a effcctue des recherchcs en 1986 au point „Cetate",
ctnblissement de type te ii, da tant de l'epoque du haut bronze, culture d'Otoma ni,
J -ere ph ase. Les fouilles ont e tc reprises en 1988 par P. Roman et I. Nemc ti.
Le materiei, inedit, se trouve au Musee de Carei.
14. Cu!ciu Mare. A pnrlir de 1088 T. Bader a erfectue des fouilles au point
..Sub grădini" dans un etablissement de l'epoque du bro nze. la culture Suciu ele
S us. On a fouille plus de 120 sections et on a decouvert 34 habitations de surfacc,
plusieurs fosses menageres, 4 âtres et un impressionnant ma te riei archcologiquc.
Des f ouilles ont ete effectuees aussi dans un autre e tablissement, „Kendervet6"
qui date .de la m eme periode.
15. Culciu Mic. Des fouilles ont ete pratiquees au point „La g ropi". dans un
habitat de l'epoque du bronze, la culture Suciu de Sus a pa rtir de 1973.
16. lojii.-. Fouille de sauvelage en 1975 effect uce par T. Bader dans un ctablisement apparte nant ă la culturc Sucul de Sus. au point „Podul Şarului".
17. Odoreu. En 1987 unc fouille de sauvetai;:e a elev effectuee dans un etablissement de Sucui de Sus.
18. Pir. Au point „Ceta te", I. Ne meti a effectue une section de controle en
Hl77, dans l"Ctablisseme nt qui appa rlient ii l'epoque rlu bremze moyen, la culturc
d'Otoma ni.
19. Turulung-Vii. T. B~\Cl e r a pralique e n 1975 des fouilles de sauvelage dn ns
un e tablisse ment situe sur la rive gauche de la riviere Tur, affecle par des travaux
hyd rotechniques. L'habitat apparlie nt <'t la culture de S uciu de Sus.
20. Pişcolţ. En 1970- 1977 I. Nemeti a fouille exhauslivement une necropole
Lt. au point „Nisipărie". On a decouvert 185 tomhes Lt. celliques et un richc materie i archeologique. L'autres decouvertes apparliennent â la culture de Badcn, ;\
l'epoque du haute bronze et du bronze ta rdif et des tombes de v1e- v n e siecles.
21. Aciş. Gh. La?.in a t!ffectuc des reche rches systematiq ues â parir de 1982
a u point „Râtul lui Maitini" dans un ctablissemc nt avec tro is 11iveaux d'ha bitat:
1) Jcr s ieclc av. Ch. - I <!r siecle ap. Ch.; 2) Jes ne - JVc siecle e t 3) Ies xnre x rve siecle!..
22. Culciu Mare. Au point „Boghihaz" sur la rivc rle Someş . Gh. Lazin a ef:fectue en 1971 Ies fouilles dans un e tablissement des rrc-1vc s.iecles.
23. Lazuri. A partir ele 197-i, Gh. Lazin a pratique des fou illes systematiques
('n deux zones: „Lubi-to~" e t „Râtul lui Bela". On a decouvert des mat6ri:iux des ne siccle av. Ch. - Ier siecle ap.Ch. ; des n e-Ive; des VIe-VIIe e t
V !ll<--[Xc siecles.
24. Medieşu Aurit. Dans la station de „Şuculeu", T. Badcr a contir. uc Ies fou illcs en 1975. On a decouvert des materiaux datant des lIIe-I Ve s iccles, trois ha bitations de r epoque de bronzc, l a culture Suciu de Sus et une monnaie en argent
rom :iine i mperiale.
25. Satu Marc. En 1978-1979 o n a eifectue des fou illes de sauvetage dans
une zone nordique de la ville. On a decouvert de ux fours ele ceramique, 7 fosses
et une habitation. L'etabllissemen t date des IIIC-IVe siecles.
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26. Săcăşenj. An point „Drumul Cigului". Gh. Lazin a effectue des fouillc"'"
e n l!li:l, decouvrant un et.ablissement date des ue-1ve siecles.
27. Berveni. Gh. Lazin a e!fectue des fouilles en 19!!6 a u point ,.Pe deal",
qui o nt revele des emplacements de l'epoque du bronze, des n e-1ve siecl es et du:
hau t moyen âge.
28. Cruc işor. Au p oint „Dralul Pintii" des fou illesont ete effectuees e n J97:i
<>t 1977, dans une fortifiention ele terre en fo rme elli psoicli1le (65X57 m) datee des.
x rc-xrvc siccles.
'
29. Livada. T. Badel' a e IIectue un sondagc archeolof~ique da ns la zone „ToguI
lui Pe chy", dans un etablisscment derange, des vrue-rxc siecles.
30. Medieşu Aurit. Gh. Lazin a contin ue Ies recherches a la cite de Medie~1t
Au rit en · 1971 et 1973.
:n. Satu Marc. A 7 km au nord de la ville. ă l'cndroit apelle „Pădurea Noro ieni", T. Bader a practique des fouilles en 1972. da ns un etablissement date du
IVc siecles ap.Ch.
32. Săcăşeni. Gh. Lazin n effectue fouilles en 1973 da ns la zone de „F untânn
ciobanului" decouvrant un etablisscme nt date des VIIIC-JXe siccles.
33. Tămăşeni. E n l!l75 o n n pra ctiq ue un sondage da ns la forti fication du
poin t „Cetă ţuia" qui a une forme r ecta ngulnire, irrcg u·liere etant fortifiee d'une
fosse et cl'un tal us, clou bl() a l'inter ieur pa r des murs ele p ierres. Elle a ete constru i t~
a u XIIIe sic cles.
34. 'furulung-Vii. En 1975 T. Badc r a effect ue des fo uilles d ans un etablisecme nt qui peut Ctre date des vnc-rx e sie cles.
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ISTORIE
RAPORTURI FEUDALE
lN SATELE DIN ŢARA
JN SEC. XVI-XIX.

OAŞULUI

B UJOR DULGAU

încercăm, în cele ce urmează, să reconstituim, pe baza materialelor
de arhivă şi a bibliografiei cercetate, realităţile economico-sociale din satele Oaşului medieval şi, deopotrivă, câteva desluşiri în mozaicul atât de
complex, dificil şi variat al raporturilor feudale din această zonă atât de
.bine individualizată în cuprinsul ţării prin particularităţile sale specifice.
Organizarea comitatensă din secolele XII- XIII a scindat Oaşul în
<louă părţi şi a determinat desfiinţarea graniţelor tradiţionale ale formaţiunilor social-politice româneşti din zonă. Satele Batarci, Bocicău, Comlăuşa, Gherţa Mică, Gherţa Mare, Tarna Mare, Tămăşeni, Turţ şi Valea
Seacă vor fi desprinse din cadrul comitatului Satu Mare şi înglobate în .
-cuprinsul comitatului Ugocea. Restul satelor din Oaş vor rămînea în comitatul Satu Mare, făcând parte, din punct de vedere teritorial-administrativ, din plasa Baia Mare. Vom trata însă problemele în mod unitar, în
limitele îngăduite de materialul documentar parcurs.

'

1. CUPRINSUL UMAN

ŞI

FIZIC

Referiri la realităţile existente în câteva din satele Oaşului găsim în
conscripţiile dicale ale comitatului Ugocea din anii 1567 şi 1574. Sunt înscrise următoarele sate: Batarci cu 13 supuşi (1 jude, 3 iobagi, 8 săraci,
l casă nouă}, Bocicău cu 10 supuşi (1 iobag, 8 săraci, 1 casă nouă}, Gherţa
Mică cu 7 supuşi (1 jude-voievod, 2 iobagi, 4 săraci) , Gherţa Mare cu 10
t>upuşi (2 iobagi, 8 săraci}, Tarna Mare cu 19 supuşi (1 jude, 3 voievozi,
6 iobagi, 9 săraci), Tămăşeni cu 50 supuşi (1 jude, 11 iobagi, 36 săraci,
1 casă nouă, 1 casă arsă), Turţ cu 13 supuşi (1 voievod, 3 iobagi, 9 să
raci) şi Valea Seacă cu 4 supuşi (2 iobagi, 2 săraci) 1 .
Urbariile domeniului cetăţii Satu Mare din anii 1569 şi 15922 înscriu al te 11 sate din Oaş, figurând ca „părţi" (Pertinentiae Avassag) :
Tur cu 3 coloni, Negreşti 10 coloni, Mogyoros3 1 colon, Boineşti 3 coloni,
Lechinţa 1 colon, Cămărzana 1 colon, Racşa 1 colon, Trip 3 coloni, Bixad
1

Szabo Istvan, Ugocsa megye, Budapes ta, 1937, p. 1!!2-523.
D. Proclan în Iobăgia în Transilvania în sec. XV I, vol. II, Editura Academiei R.S.H., Bucureşti, Hl68, la p. 260 consideră că urbariul datează din 15î8.
a Sunte m de părere că e vorba de Tăuţii Măgheruş (Miszt-Mogyoros) şi nu
<.le Măriuş (Mogyoros), care e înscris în ace laşi urbariu ca aparţinător domeniului
Ardud.
~
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4 coloni, 1 voievod şi 1 libertin, Călineşti 5 coloni şi Târşolţ 5 coloni. La
1569 num ărul supuşilor e doar de 45", în 1592 e şi mai redus, de 395 .
Aceste sate sunt înscrise ca „părţi româneşti" (portiones Valachicae). In
„portiuncula" Prilog, aparţinând Bathoreştilor, sunt consemnaţi 5 cofoni6 .
Tot jn urbariul din 1592 e înscris şi „portio" Oraşu Nou, unde familia
Dragffi avea 28 de iobagi şi 9 jeleri, familia Băthory 10 iobagi cu sesie
întreagă şi 2 jeleri cu casă, iar urmaşii lui Georgius Erdewteleky 2 iobagi7.
Câ teva date privind inventarul viu al supuşilor. La 1668, în Batarci
8 iobagi aveau împreună 13 boi şi 12 vaci, în Bocicău 2 iobagi aveau 5
boi şi 1 vacă, în Tama Mare 20 iobagi aveau 44 de boi şi 37 de vaci, în
Comlăuşa 7 iobagi aveau 10 boi şi 11 vacis. Conscripţia din 1711 a comitatului Ugocea consemnează în Turţ 30 de iobagi, care deţineau împreună 17 boi, 31 vaci, 3 cai, 62 porci, 63 oi, 68 capre, 13 stupi, 109 găleţi
de Caşovia cu vin şi 121 găleţi de Caşovia cu porumb9 •
Conscripţia din 25 februarie 1712 a iobagilor din districtul de peste
Tisa (Processus Trans-Tybiscanus) 10 ne oferă amănunte cu privire la averea imobiliară a acestora. Astfel, în Gherţa Mică 15 iobagi aveau în folosinţă arător de 301/2 găleţi de Caşovia, vie de 23 săpători (fossorum), fâneaţă de 47 de coase. Repartiţia e inegală. Un iobag nu are deloc arător,
6 iobagi nu posedă vie, iar 3 dintre ei fâneaţă. In Gherţa Mare 9 iobagi
au 251f2 găleţi de Caşovi a arător, fâne<\ţă de 50 coase, vie nu au deloc.
In. Turţ 31 de iobagi nu deţineau decât 22 găleţi de Caşovia ară tor. Dintre aceştia 5 iobagi nu aveau deloc teren arabil, iar alţii 5 doar de 1/4 gă
leată de Caşovia. Via era de 34 săpători, fâneaţa de 51 coase, dar 15 iobagi nu aveau vie, 6 iobagi fâneaţă. Situaţia e mult superioară în Tarna
Mare, unde 19 iobagi dispuneau de 58 1/ 4 găleţi de Caşovia arător şi fâneaţă de 84 de coase. Interesantă şi neîntâln ită apare conscripţia dicală
a Ugocei din anul 1713, unde găsim precizări, într-o rubrică a tabelului.
asupra a ceea· ce înseamnă o „dica": 2 persoane; 2 boi sau cai de jug;
4 vaci cu lapte; 8 vaci sterpe; 30 de oi sau capre de 2 ani; 24 de stupi; ·
12 porci sau 24 de purcei; 30 de găleţi de Caşovia cu grîu curat; 45 de
găleţi de Caşovia cu gr'.îu amestecat (cu secară n.n.); 60 de găleţi de Caşovia cu ovăz; 4 centuri de tutun; vie de clasa a III-a de 4 săpători; recoltă proprie de 30 florini. Astfel, în Tarna Mare 22 de supuşi (45 persoane) constituiau 622 / 4 dica, în Batarci 37 de supuşi (77 persoane) 96
dica, în Gherţa Mică 40 de supuşi (82 persoane) 10~/4 dica, în Gherţa Mare
11 supuşi (20 persoane) 332/ 4 dica, iar în Turţ 39 de supuşi (32 persoane)
1162 / 4 dica 11 •
D. Prodan, op. cit., p. 355.
Geresi Kalman, A Nag'IJ-Karolyi Grof Karolyi csalcid oklev~ltcira, vol. IIJ,
Budapesta, 1885, p. 537.
c Ibidem., p. 540.
7 Ibidem, p. 535-536.
8 Szab6 Istvan, op. cit„ p. 183-184.
9 Arhivele Statului Satu Mare, fond Tribunalul judeţean Satu Mare. Acte
urbariale, dosar nr. 934/1711, filele 2-3.
10
Ibidem, dos. nr. 935/1712, f. 7-22.
11 Ibidem, dos. nr. 938/1713, f. 7-11 şi 17-22.
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Odată cu creşterea numărului supuşilor, :fenomen sesizabil la începutul veacului al XVIII-lea12, asistăm la un proces de fărâmiţare a sesiilor iobăgeşti. Dacă în secolele XVI- XVII am putut întâlni în suficiente cazuri sesii întregi, acum acest lucru este aproape exclus. În cele
două Gherţe şi Turţ ele oscilau între 1/ 4 şi 1/ 2 , în Batarci găsim 4 sesii
de 1I 5 şi 1 de 1/ 8 , în Tarna Mare 3 sesii de 1/ 8, restul de 1 / 1 13 . F enomenul
se agravează şi mai mult în. jurul anilor 1774- 1775, când sunt întocmite urbarii pentru fiecare localitate în parte. Media generală a sesiilor
pe întreg comita tul Ugocea nu atingea nici 1h Acum satul Batarci numără 72 de supuşi, Bocicău 19, Gherţa Mică 62, Gherţa Mare 30, Tarna
Mare 54, Turţ 125, Valea Seacă 14. După două secole, socotind de la coi:iscripţiile din 1567 şi 1574, reţinem un spor demografic neaşteptat de
mare. Astfel, în Batarci num~1rul supuşilor a crescut de aproape 8 ori,
în Gherţa Mică de 9 ori, iar în Turţ de aproape 10 ori. Predominante sunt
sesiile mici. fo Certeze 24 de iobagi ereditari şi 8 iobagi cu drept de liberă strămutare deţin, fără excepţie,. sesii de 1 / 8 14 , în Gherţa Mare sesiile sunt de 1/ 8- 2 / 8 15, în Prilog 29 de iobagi au sesii de 1/ 8- 3 /816, în
Tîrşolţ 79 de iobagi deţin sesii între 1/ 8- 2 /817, în Tur cei 11 iobagi au
sesii identice18, iar în Vama celor 35 de iobagi le revenea în medie câte
o sesie de 2/8 19• Haosul e potenţat şi de numărul rnare al proprietarilor.
Exc.eptând cazul localităţii Certeze, unde cei 32 iobagi şi 32 de jeleri erau
în totalitate supuşii oraşului Baia Mare, găsim în Gherţa Mare 7 propri!=!- :..
tari, în Călineşti 13, în Prilog 15, în Tîrşolţ 27, în Turţ 7, iar în Vama 22.
fo satele cuprinse în comitatul Ugocea, unde pământul era de clasa a I-a,
sesia întreagă ar fi trebuit să aibă arător de 20 iugăre, cele de clasa a II-a
2~ iugăre, iar cele de clasa a III-a 24- iugăre. în satele oşeneşti din comitatul Satu Mare arătorul trebuia să însumeze 26, 28 şi respectiv, 30 iugăre. Realitatea era, însă, cu totul alta. In Certeze nici unul din cei 32
de iobagi nu avea deloc arător, în Călineşti 6 iobagi erau în aceeaşi situaţie, în Prilog 7, în Turţ 5, în Batarci 3, în Vama 2. în satele Bocicău,
Gherţa Mică, Turţ, Prilog şi Călineşti iobagii nu aveau deloc semănături
de toamnă, în Valea Seacă, Prilog, Comlăuşa şi Vama terenul agricol era
stâncos, sterp, argilos, în Tur şi Vama mereu supus inundaţiilor. In ge.
nere, peste tot arătorul e insuficient şi într-un singur câmp. Necesarul
de cereale, alimente şi a lte produse sătenii îl procură fn târgurile din
Satu Mare, Oraşu Nou şi Sighet.
La fel, nici fâneaţa nu era suficientă. Otavă nu se coseşte în nici
un sat. 1n Gherţa Mică, Turţ şi Batarci sunt iobagi fără fâneaţă. ·Doar
satul Vama are fâneaţă proprie de 6 coase, din care o parte este desti- ·
nată întreţinerii cailor de cava lerie din comitat, iar restul iarna pentru
taurul comunal20 • In conscripţia comitatului Ugocea din anul 1714 sunt
12 La 1725 în Turţ găsim deja 60 de iobagi, în Gherţa Mare 20, în Ifatarci
58, în Tarna Mare 28 cf. Ibidem, dos. nr. 945/1725, f. 8~30.
13
.
Ib idem, dos. nr. 938/1714, f. 25-33.
u Ibidem, dos. nr. 562/1774, f. 42-43.
15 Ibidem, dos. nr. 905/1838, f. 3-4.
16 Ibidem, dos. nr. 1446/1774.
11 Ibidem, dos. nr. 1757/1841.
lS Ibidem, dos. nr. 1772/1774.
19 Ibidem, dos. nr. 1824/1774.
20 Ibidem, dos. nr. 1823/1772.

https://biblioteca-digitala.ro

4

94
înscrişi,

m satul Turţ, şi 4 iobagi care, pe lângă sesie, mai deţineau şi
din locurile de moară (pars molendinae) 21•
Raportat ia numărul supuşilor contribuabili - potrivit conscripţii
lor dicale din 1567 şi 1574 - cel al scutiţilor e impresionant de mare, iar
din această categorie cei 84 de săraci deţin ponderea22• Prin săraci (pauperes) trebuie înţeleasă acea categorie socială a supuşilor care deţineau
sesii mai mici de 1 / 2 • Inseamnă că şi ponderea sesiilor o constituiau cele
mai mici de jumătate.
Câteva cuvinte despre categoria jelerilor. In satele din comitatul
Satu Mare găsim menţionaţi supuşi din această categorie încă din secolul al XVI-lea, pe când în cele din Ugocea prima semnalare a jelerilor
datează din anul 1714 în Valea Seacă. Considerăm că, anterior acestui an,
jelerii nu fuseseră semnalaţi deoarece erau înscrişi în categoria săracilor .
Situaţia e asemănătoare şi în privinţa diferenţierii acestora în jeleri cu
casă (inquilini domos habentes) şi jeleri fără casă· (subinquilini). Această
diferenţiere în Ugocea e sesizabilă abia în a 2-a jumătate a secolului al
XVIH-lea. in general, erau consideraţi jeleri supuşii cu sesii mai mici de
1/ . In tabelul urbarial al satului Gherţa .Mare din 1839 vom întâlni je8
leri „ereditari" şi „cu drept de liberă strămutare" 2 3 , terminologie extrem
de rar întâlnită. Si•tuaţia economică a acestei categorii diferă de la un sat
la altul. In Gherţa Mare şi Vama au arător în extravilan, în Bocicău şi
Valea Seacă găsim jeleri cu sesie de 112. în Certeze şi Vama au şi fâneaţă ,
în mai toate satele întâlnim în gospodariile lor boi, vaci cu lapte, cai,
porci. Fenomenul de fărâmiţare al sesiilor a avut drept consecinţă creş
terea proporţională a riumărului jelerilor. Potrivit tabelelor urbariale din
anii 1774-1775 erau înscrişi în Batarci 31 jeleri, în Călineşti 36, în Certeze 32, Gherţa Mică 21, Gherţa Mare 10, Prilog 13, Tarna Mare 13, Tă
măşeni 5, Tîrşolţ 39, Tur 33, Turţ 42, Valea Seacă 7, Vama 33. Acea&t<:'i
creştere se accentµează -în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Luând·
ca exemplu conscripţiile regnicolare din 1828, constatăm că în Prilog numărul lor a crescut de la 13 la 47 24 , în Tur de la 33 la 55 25 , iar în Vama
de la 33 la 5226.
Pe parcursul investigaţiilor intreprinse am identificat, în categoria
supuşilor, şi câţiva voievozi locali, necunoscuţi până în prezent27 • Aceştia
sunt: Filip Fătu (Philippus Fattyu) şi Teodor Turţeanu (Theodorus
Turczy) din Gherţa .Mică, Iacob Paul (Iacobus Paâl) din Comlăuşa2s, Grigore Molnar şi Ioan Borota din Turţ2 9, Petru Chiş şi Teodor Mărcuş din
părţi

21

Ibidem, dos. nr. 939/1714.
Szab6 Istvim, op. cit., p. 138.
~ Arh St. Satu Mare, fond Tribunalul judeţean Satu Mare. Acte urbariale,
dos. nr. 905/1838, f. 3-4.
2·1 Ibidem, dos. nr. 1447/1828.
25 Ibidem, dos. nr. 1773/1828.
26 Ibidem, dos. nr. 1825/1828.
21 Despre voievozii locali din Oaş vezi D. Prodan, Iobăgia în Transilvania
in sec. XV I, voi. II, p. 355 şi Victor V. Dragoş, Voievozi locali în ţinuturile sătmă 
re1ie in secolul al XVIII-Zea, în Satu Mare. Studii şi Comunicări, vol. VII-VIU,
1986-1987, p. 240.
2s Arh. St. Satu Mare, fond Tribunalul judeţean Satu Mare. Acte urbariale,
dos. nr. 943/1723, f. 9-10.
29 Ibidem, dos. nr. 945/1725, f . 11-13.
22
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Batarci 30, Petru Păncuţa şi Simion Ivacico din Tarna Marc3 1• Desigur că
parte din categoria scutiţilor (exemptorum) şi îndeplineau pentru
stăp~mi o serie de slujbe, altele decât cele iobăgeşti. Nu se fac precizări
peste care anume sate erau voievozi dar, în mod cert, aveau în subordine
pe toţi supuşii stăpânului de pe moşiile deţinute de aceştia în satele din
Oa ş.
O altă categorie socială semnalată în aceste conscripţii este cea a
micilor nobili. Şi aici înnobilările s-au făcu t din r ândurile iobagilor sau
libertinilor pentru merite militare. Sunt aşazişii nobili arm alişti. Găsim
6 astfel de nobili în Gherţa Mare şi unul în Turţ la 1743, câte 3 în aceleaşi sate la 1754/ 175532 • In 1809 sunt conscrişi toţi nobilii din plasa Baia
Mare, evidenţă întocmită cu scop militar şi rectificată în anii 1811 şi
181333. Ora şu Nou e înscris cu 21 de nobili , Francisc Cădar apare ca „neprins", Racşa cu 20 nobili, Prilog cu 42 nobili, Chifor Talpoş figurează
„mort în insurecţie", Vasile Cionca „fost insurgent în 1809", Vama cu 23
nobili printre ei şi preotul Grigore Steţ, Ioan Anton „e în temniţa din
Carei", Ştefan Bretan e învăţă tor, Tur cu 43 nobili, Ioan Stan e hotnog
al nobililor, Certcze cu 51 nobili, Ioan Pop e preot, Ştefan Pop „mort în
timpul insurecţiei", Negreşti cu 1 nobil, preotul Mihai Pop, Moi şeni cu
2 nobili, Bixad cu 56 nobili, Pintea Tătar „e în arest la Carei", Toma
}°'inta „neprins", Trip cu 8 nobili, Ştefan Pop e paroh, Teodor Apati şi
Alexandru Steţ „foşti insurgenţi în 1809'', Boin eşti cu 13 nobili, Teodor
Birtoc „mort în insurecţie", Lechinţa cu 2 nobili, Cămărzana cu 8 nobili,
Tîrşolţ cu 23 nobili, Mihai Pop „fost caporal insurgent", Rcmetea-Oaşu
lui cu 2 nobili, Călineşti cu 14 nobili, Ionaş Pop e preot, Ioan Pop „fost
insurgent în 1809". In Vama, la 1822, găsim încă un hotnog al nobililor
în persoana lui Mihai Samu 3 ~. Sunt frecvente cazuril e în care sesiile ră
mase pustii au fost luate în folosinţă, în schimbul unei taxe, de către iobagi. Intâlnim însă şi câteva cazuri de nobili care au procedat identic.
E cel mai adesea o nobilime condiţionară, cu o sesie, plătind cens sau
taxă. In Vama, Mihai Samu are în folosinţă sesie de 2 / 8 , Ioan Pintea la
fel, iar Gavril Marinca sesie de jeler35. În Prilog existau, la 1828, un număr de 7 sesii urbariale, folosite de persoane nobile în schimbul obligaţiilor obişnuite. Sesiile lui Simion Nistor şi Mihai Talpeş erau de jeleri36
In satul Tur nobilul Ioan Covaci are sesie de 1 / 8, iar Filip şi Dănilă Ghi.riti „caută să-şi dovedească nobilitatea"37 • La 1768 şi Ioan Front, judele
satului Vama, figurează ca persoană nobi1ă38.
Alături de iobagi, săraci, jeleri, voievozi şi nobili vom mai întâlni
pe domeniile din Oaş, e drept în număr redus, şi alte categorii sociale:
-libertini, meseriaşi (un dogar în Prilog la 1773, meşteri olari în Vama tot
la 1773, morari în Batarci, Gherţa Mare, Tarna Mare şi Tur), un negusfăceau

...

30
31
32

Ibidem, dos. nr. 946/1725, f. 2-3.
Ibidem , f . 4-5.
Szab6 Istva n, op. cit., p. 173.

33 Arh. St. Satu Mare, fond Tribunalul
dos, nr. 196/1809, f. 3-28.
3 ' Ibidem, dos. nr. 1821/1768, f . 13.
35 Ibidem, dos. nr. 1825/1828.
36 Ibidem, dos. nr. 1447 /1828.
37 Ibidem, dos. nr. 1773/1828.
~~ Ibidem, dos. nr. 1821/1768. f. 1.
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tor în Tur la 1828, un haiduc (hajdu) în persoana lui Alexandru Făncuţ
din Comlăuşa la 1711, pe Ştefan Bandra din Comlăuşa îl găsim 1n calitate de chelar al baronului Paul Perenyi la 1725, un herghelegiu al contelui Ioan Teleky tot în Coml ăuşa, un diac Petru Chiş în Tarna Mare,
zilieri evrei (sid6) în Tur şi Vama, ciobani, servitori şi, în mai toate satele, câte 2- 3 „miserabilis".
Fluctuaţia supuşilor a fost mare şi permanentă, însoţită mereu de
părăs irea locuinţelor şi sesiilor. La 1569 Lechinţa e complet pustie, la
1574 Gherţa Mică număra 3 sesii pustii, Tămăşeni 4, Turţ 7. Peste dou ă
secole, în Prilog erau 20 de sesii pustii, în Tur 24, în Vama 12. În conscripţia regnicolară din 1828 găsim o m enţiune referitoare la satul Vama ,
potrivit căreia pământurile de aici au rămas pustii şi nelucrate din cauză
că au pierit foarte mulţi locuitori „cu prilejul foametei din urmă"3 9 • După
marea invazie turco-tătară din 1717, întâlnim în satele din Ugocea numeroase case pustii: în Tarna Mare 12, în Comlăuşa 7, în Batarci 10, în Valea Seacă 3 ş. a . 40 • Casele supuşilor erau mici şi . sărăcăcioase, aidoma stă
rii materiale a acestora. Conscripţiile din 1828 cuprind şi informaţii de
această natură. în Prilog, se arată într-un document, „locuitorii sunt români, în general săraci, locuinţele aduc mai mult a cocioabe decâ t case" 11 .
In Tur casele sunt din lemn necioplit şi lipite cu lut 42 , în Vama ele sunt
construite din lemn sau trestie lipită cu lut, iar un numă r de 3 iobagi .
locuiesc în bordeie de pământ 13 . Pentru a-şi procura cele necesare traiului., iobagii din satele Oaşului se angajau, pe bani , la arat şi semănat
în Satu Mar e, cărăuşeau sare de la Sighet la casa sării din Satu Mare sau
lucrau viile din Seini, Livada şi Oraşu Nou. Adesea cumpăra u produse
de la Satu Mare şi le revindeau, cu câştig, la târgul din Sighet.

•

2. SARCINILE SENIORIALE

Censul. Conscripţiile dicale ale Ugocei din anii 1567 şi 1574 înscriu şi ce le 8 localităţi din Oaş, respectiv porţile impozabiie după care
se percepea darea, fără a se face precizări asupra cuantumului acesteia.
Astfel, satul Batarci e înscris cu 2 porţi întregi (integra porta) şi 1 jumă
tate de poartă (media porta), Bocicău cu 1 jumătate de poartă, Gherţa
Mkă . cu. 2 porţi întregi, Gherţa Mare cu 2 porţi întregi, Tarna Mare cu
5 porţi întregi şi 4 jumătăţi de poartă, Tămăşeni cu 5 porţi întregi şi
6 jumătăţi de poartă, Turţ cu 2 porţi întregi şi 1 jumătate de poartă, Valea Se acă cu 2 pdrţi întregi. 44 Cele 8 sa te constituiau fiscal 20 de porţi
întregi şi 13 jumătăţi de poartă. Facem precizarea că, în Ugocea, poarta
întreagă era
echivalentă cu un iobag cu sesie întreagă, iar o jumătate
de .poartă cu un iobag avâ nd o jumătate de sesie. După poarta întreagă
se percepe o dica. Erau scutiţi de •l a impuneri juzii, pe durata unui an
cât deţineau funcţia, voievozii, săracii, supuşii cu case arse (aedes combustae) sau care şi-au ridica t case noi, de regulă pe o durată de 5-:-6 ani,
libertinii, cârciumarii, morarii, ciobanii, soldaţii lăsaţi la vatră, me39
40
41
4

i

43

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

dos.
dos.
dos.
dos.
dos.

nr. 1825/1828.
nr. 940/1718.
nr. 1447/1828.
nr. 1773/1828.
nr. 1825/1828.

=
https://biblioteca-digitala.ro

97

7
seriaşii şi

acei miserabilis. Cele I 1 sate din „părţile Oaşului", aparţinând
marelui domeniu al cetăţii Satu Ma.re, dădeau împreună, potrivit urbariului din 1592, cens de Sînmartin 18 florini. 45 Supuşii familiei Dragffi
din .„portio" Oraşu Nou, respectiv 3 cQloni cu sesie înitreagă, 22 co\loni
cu jumătăţi de sesie şi 3 coloni cu treimi de sesie, plăteau cu titlu de
cens IO fl. 44 denari la Sînmartin, iar cei ai familiei Bathory, 10 coloni
cu sesie întreagă şi 2 jeleri cu casă, plăteau 4 fl. 30 denari. în restul
„porţiei" mai era 'în uz .fertonul de Sîngeorz 17 d. de sesia întreagă şi
fertonul de Sânmartin 18 d. de sesia întreagă 46. În Prilog erau aceleaşi
obiceiuri (eadem consuetudine) ca şi în Oraşu Nou. 47• La 1690 târgul
Oraşu Nou era dator să dea în contul censului de Sînmartin câte 1 fl. sau,
în schimb, 3 găleţi de vin de fiecare colon cu sesie întreagă. 48 Satele din
Oaş, înglobate în comitatul Ugocea, erau obligate, după cum reiese din
urbariile întocmite în anii 1622, 1628 şi 1690, la un cens variind între
50 d. şi 1,24 fl. de iobag. 49
In cursul secolului al XVHI-lea informaţiile privitoare la cens sunt
puţine şi adesea confuze. De multe ori figurează laolaltă cu <laturile sau
slujbele. Unii nobili pretindeau de la supuşii lor din. Vama o taxă anuală,
scuti ndu-i în totaiitate de orice alte obligaţii. Alţii pretindeau anual suma
de 6 fl. de iobag şi slujbe doar pe lângă moara alodială. Iobagul văduvei
lui Petri Zoltăn a plătit o taxă de 40 fl., fiind scutit timp de 10 ani de
a lte prestaţii.~0 Iobagii din Tur ai contelui Anton Karolyi plăteau cu

titlu de „bani de haiduci(; (hajdu penz) câte 17

creiţari. 51

Am întâlnit

suficiente cazuri de sesii rămase pustii, dar folosite de către iobagi sau
mici nobili, desigur, în unele cazuri, în schimbul unei taxe băneşti.
Prin introducerea urbariilor în anii 1774-1775 censul a fost fixat,
atât pentru iobagi cât şi pentru jeleri, la 1 fl. anual, indiferent de mă
rimea sesiei, perceput după intravilan.
1n conscripţiile regnicolare din 1828 găsim înscrise în Prilog 54 de
case, în Tur 66 de case, iar în Vama 29 case impozabile (Domus a quibus
Census solvitur). !n cazul localităţii Vama există menţiunea că în anul
1827 au ars 38 de case52, acestea fiind scutite de cens.
Fiind o prestaţie seniorială, un drept privat al stăpânului de moşie,
censul apare şi în satele din Oaş sub felurite denumiri, valori, perceput
după mărimea sesiei, a intravilanului, numărul vitel<Jr ş.a., rămânând în
genere o dare bănească, ce nu înregistrează creşterile spectaculoase lesne
sesizabile la celelalte genuri de prestaţii.
Daturile-Darurile. Sunt de regulă obligaţii în natură, uneori răs
cumpărate în bani, care vin să secondeze censul, să completeze dijmele
sau chiar robota. La 1569 fiecare colon din cele 11 sate oşeneşti ale doSzabo Istvan, op. cit„ p. 138-139.
s Geresi Kalman, op. cit„ p. 537.
4 6 Ibidem, p. 535-536.
47 Ibidem, p . 540.
4
~ D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVII, voi. I. Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, UJ86, p. 141.
49 Szabo Istvan, op. cit„ p. 187.
.
so Arh. St. Satu Mare, fond Tribunalul judeţean Satu Mare. Acte urbanale,
d os. nr. 1823/1772.
51 Ibidem, dos. nr. 1770/1772.
52 Ibidem, dos. nr. 1825/1828.
H
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meniul ui Satu Mare are obligaţia să dea o piele de jder , care poate f i
cu 33 d. 53 Urbariul din 1592 prevede pentru satele din
Oaş darea fertonului, exceptate fiind satele Călineşti, Cămărzana, Lechinţa
ş i Tîrşolţ, însumând 13 coloni, care au obligaţia de a da împreună 6 piei
de jder.54 La 1645 satele Ţă rii Oaşului sunt scu tite de tretină . 55 Spre sfârşitul secolului a l XVII-lea domeniul Medieşu Aurit, cuprinzând şi părţi
d in Călineşti, Cămărzana şi Bixad, are înscris între daturi găina de Cră
ciun, ouă, unt, piei de vulpe. Târgul Oraşu Nou dă 3 găini, 12 ouă şi o
justa de unt de sesia întreagă, iar târgul împreună o vacă şi 2 piei de
vulpe. Satul Certeze are aceleaşi daturi ca şi Oraşu Nou, în plus mai dă
100 de araci pentru vie, 100 funii de tei şi un snop de curele de tei pentru
legat via. 56
Informaţii privind <laturile în a doua jumătate a secolului al
'.XVIII-lea găsim în chestionarele întocmite în anii 1772-1773 de către
magistraţii comitatului. Astfel, chestionarul localităţii Vama, întocmit la
8 noiembrie 1772,57 prevede că iobagii lui Samuel Etsedi au obligaţia , pe
lângă robotă, să dea 300 de araci pentru via din Seini şi 2 snopi de nuiele
pentru legatul viei. Iobagii Evei Darvay dădeau fiecare o împletitură d e
1 font (0,400 kg - n.n.), c.ei aparţinând lui Ludovic J ârmy dădeCl u
1 11. 59 cr . şi o găină, iar iobagii de pe moşia lui Emeric Dess-Offy erau
datori cu 5 fonţi de împletitură şi un sac nou.
Potrivit chestionarului localităţii Tur, întocmit la 9 noiembrie 1772,
iobagii baronului Wesselen yi dau stăpânului o jumătate de măsură (icze)
de unt, 1 măsură de alune, 1 şuncă, 2 iobagi dau 1 sac şi 1 găină. Supuşii
nobilului Becsky sunt datori cu o jumătate măsură de unt, o jumăta te
mierţă (veka) de ovăz, 1 găină şi câte 1/ 10 ferdelă de alune şi ciuperci.
Contele Sigismund Kornis încasa la culesul viei câte 1 găină , o j umătate
măsură de unt şi 6 cr. de iobag, ia r con tele Anton Karolyi percepea
4 1/ 2 cr. în loc de 1 găină , 12 cr. pentru alune şi 6 cr. pentru ciupercf„8.
în Prilog <laturile sunt cam aceleaşi şi constau din găini, unt, saci,
alu ne, nuiele de legat vie ş.a.59
Dijmele. Nicăieri în satele Oaşului, aparţinând domeniului cetăţii
Satu Mare, până odată cu introducerea urbariilor în 1774, nu se percepea
dijmă sau nonă din semănături. Se dijmuiau însă animalele şi vinul. Urbariul domeniului Satu Mare din 1569 înscrie pentru satele din Oaş doar
dijma din oi, aceasta constând dintr-o oaie cu miel de turmă 60 • La 1592
fiecare colon cu oi dădea la Rusalii o oaie cu miel şi un caş. De asemenea ,
se dădea dijm ă 1/ 10 din porcii duşi la ghindat în pădurea mare de fag
sau se răscumpăra dijma, 6 d. porci mari şi 3 d. porcii mici.61
în comitatul Ugocea, deci şi în satele Oaşului cuprinse aici, potrivit instrucţiunilor din 1572 ale decimatorului cameral, nimeni nu -putea
însă răscumpărată

~

D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XV I, vol. II, p. 355.
G er esi Kal.m â n, op. cit .. p. 537.
M D. Proda n, Iobăgia în Transilvania în sec. XV IT, vol. I, p. 153.
56 Ibidem, p. 161.
57 Arh. St. Satu Mare, fond Tribunalul judeţea n Satu Mare. Acte urbariale,
dos. nr. 1823/1772.
58 Ibidem, dos. nr. 1770/1772.
69 Ibidem, dos. nr. 1444/1773.
ti0 D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVI, vol. II, p. 355.
ei Geresi K âlm a n, op. cit„ p. 537.
54
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fi scutit de dijma semănăturilor, decât cei de pe moşiile bisericeşti sau
curţile nobiliare. Dijma din cereale se dădea în stoguri şi snopi. Din registrele de dijmă ale comitatului Ugocea pe anii 1572-1575 rezultă că
iobagii fără semănături erau obligaţi în contul dijmei la banii secerii
(pecunia falcis) sau banii creştinităţii (pecunia christianitatis). care figurează când separat, când împreună, cuantumul lor fiind 6-9 d. de persoană. 62 Iobagii din Gherţa Mică şi Gherţa Mare dădeau în dijmă, după
sesia întreagă, cât.e 2 mierţe de grâu, 2 de ovăz şi 2 de secară, după cam
reiese din urbariul acestor localităţi întocmit la 1604.63 Urbariile ult;eri-0are din 1622. 1628 şi 1690 înscriu constant dijma din oi, porci şi stupi.
Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în satele domeninlui Satu Mare, dnpă
cum rezultă din registrul de dijmă fiscală al comitatulai pe anul 1632.6 '
La mijlocul veaccrlui: al XVII-lea. dijma din grâu era de 6 d. de 10 clăi,
cea din vin 8 d. de 10 găleţi, clin roi 3 d. iar dijma mieilor „se răscum
păra după placul provizorului". A patra parte din clijme revenea predicatoruluL65
Iobagii din târgul Oraşu Nou, aparţinând domeniului Medieşu Aurit, dădeau la 1690 nonă din grâu, decimă din vin, iar pentru răscumpă
rarea clijmei porcilor dădeau câte o jumătate găleată (cubulus) de vin,
fie că aveau porci, fie că nu.'iG
Dijmă regală sau nonă din semănături nu se încasa nicăieri până
la reglementarea urbarială din 1774. Pare lucru curios, dar contele Anton
Karolyi percepea, de la supuşii săi din Tur, nonă din porci până pe la
1772--1773,67 situaţie neîntâlnită în întregul comitat.
Odată cu reglementările urbariale a revenit în uz nona din toate
p rodusele. inclusiv din in şi cânepă unde existau asemenea culturi.
Slujbele. Mai puţin sesizabi:lă în secolul al XVI-lea, asistăm pe parc ursul celor următoare la o creştere accentuată a economiei domeniale.
Cererea crescândă de produse, atât pe piaţa internă cât şi cea externă,
ia impus, în chip firesc, nevoia extinderii rezervei senioriale, sporirii num.cirului supuşilor şi, implicit, a sarcinilor feudale. Dintre acestea, slujbele au cunoscut o creştere disproporţionată, nelimitată, după banal plac
şi pretenţiile stăpânului feudal.
Urbariul din 1592 con semnează printre obligaţiile iobagilor din satele Caşului cositul şi cărăuşitul de lemne 3 zile în cetatea Seini, crâşmă 
ritul vinului pentru provizorul cetăţii. 68 Iobagii din Gherţa Mică şi Gherţa
M are, potrivit urbariului din 1604 al localităţii Turulung. prestau robota
pe bază de acord încheiat cu stăpânirea, în care se preciza suprafata de
a rat, semănat şi recoltat. Contractul prevedea obligaţia de a ara 136 iugăre de teren, cosi 4 fânete şi săpa câteva vii. 119 Dincolo de această excepţie, în întreg Oaşul slujbele şi, îndeosebi, robota vor fi prestate după
62 Szabo Istvan. op. cit., p. 142.
r,1 Ibidem, p. 188.
6 ' D. Prodan, Iobăgia în Transil-vania în sec. XV II, voi. I. p. 183.
6J Borovszky Samu. Szatmcir-Nemeti, Budapesta, f.a., p. 196.
tH; D . Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVII, voi. I. p. 192.
67 Arh. St. Satu Mare, fond Tribunalul judeţean Satu Mare. Acte urbariale,
dos. nr. 1770/1772.
os Geresi Kâlmcin, op. cit., p. 538.
69 Szab6 Istva n, op. cit., p. 188.
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cum o cerea interesul stăpânului de moşie. Extinderea rezervelor senioriale, a alodiilor, nu s-a putut realiza decât în detrimentul sesiil-0r iobă
geşti, prin ciuntirea lor sistematică, prin pulverizare. Nu e de mirare
deci, că 125 de supuşi din Turţ nu aveau în folosinţă decât 136/ 8 sesii,w
că majoritatea sesiilor erau de 1 / 8 - 2 / 8 în mai toate localităţile.
Iobagii din Gherţa Mică aveau să declare, la 1 n2, că „robota e fără
sfârşit, de luni până sâmbăta ... trei-patru săptămâni legate, cu pâinea
noastră ... Dacă am cerut pâine, ne-au înjurat•' .71 Cei din Comlăuşa ieşeau la robotă, şi pe timpul iernii, câte două săptămâni pentru stăpân. 7 <?
Iobagii baronului Volffgang Wesselenyi din Prilog prestează, la nevoie, robota în viile Oraşului Nou. Mai prestează fiecare iobag câte o zi
la coasă şi adună fânul în căpiţe. Cei ce au boi nu merg la arat, ci transportă sus în vie cele necesare. Gabriel Becsk-y pretinde 24 de zile pe an
la cosit şi seceriş, apoi îşi mână iobagii la culesul viei în Gecz, la 4 mile
distanţă. Când se face ghindă, iobagii văduvei lui Alexandru Gaspâr duc
turma de porci la ghindat până în localitatea Keresztur din comitatul
Zemplen. Porcii lui Francisc Kallay sunt duşi la ghindat timp de două
săptămâni, în unii ani iobagii acestuia merg la robotă la 10 mile distanţă ,
în comitatul Szabolcs, cu drum cu tot fac 35 de zile. Unii stăpâni preferă
răscumpărarea robotei. Iobagii ereditari aparţinând lui George Becc;ky
răscumpără robota cu 5,51 fl., iar cei cu drept de liberă strămutare cu
2,33 fl. Contele Anton Karolyi are în Prilog 2 iobagi ereditari, care îşi
răscumpără robota cu 4 fl., înainte vreme plăteau 6 fl. 73
1n linii generale şi iobagii din Tur aveau aceleaşi obligaţii în contul robotei. Cei aparţin<1nd baronului Wesselenyi lucrează via din Oraşu
Nou, plătesc o taxă de 1,59 fl. şi, în plus, lucrează o săptămână la strânsul recoltei. Iobagii lui Ladislau Janny îşi răscumpără robota cu 10,24 fi.,
dar mai lucrează o săptămână şi la via din Seini a stăpânului. Rabota
iobagilor lui Sigismund Nagy e de 6-7 săptămâni şi e prestată la 4 mile
depărtare, în Lazuri.7 4
!n Vama iobagji ereditari prestează robota „pe baza vechiului obi ~
cei", pe când cei cu drept de strămutare pe bază de contracte sau învoieli
verbale. Iobagii Evei Darvay plăteau anual 1,59 fl. şi mergeau la seceriş. Dacă voiau, răscumpărau munca la seceriş cu 51 cr. şi mai lucrau
câteva zile pe lângă moară. Ladislau Irinyi pretindea de la iobagii săi
2 zile de robotă şi o taxă de 51 cr. - 1,25 fl. Iobagii lui Samuel Et.<;edi
au prestat, în cursul anului 1772, robotă 48 de zile, au confecţionat 300 de
araci şi pregătit 2 snopi de nuiele pentru legatul viei din Seini.75
Urbariile introduse în timpul Mariei Terezia, la 1774 în comitatul
Satu Mare şi 1775 în comitatul Ugocea, vin să normeze obligaţiile iobagilor şi jelerilor. Iobagul cu sesie întreagă e dator să presteze robotii
70

Arh. St. Satu Mare, fond Tribunalul

judeţean

Satu Mare. Acte urbariale,

dos. nr. 1728/1843, f. 88.
71

72
13

Szabo Istvân, op. cit., p. 18G.
Ibidem.

Arh. St. Satu Mare, fond Tribunalul judeţean Satu Mare. Acte urbariale,
dos. nr. 1444/1773.
1 4 Jbiclem, dos. nr. 1770/1772.
75 Ibiclem, dos. nr. 1823/1772.
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1 zi pe săptămână
săptămână, dar cu

cu vitele sau 2 zile cu braţele. La arat merge 1 zi pe
4 boi, cu plug şi grapă proprie. Durata unei zile de
robotă era de la răsărit până la apusul soarelui, socotindu-se aici timpul
de deplasare (dus-întors) şi hrănirea animalelor, lucru eludat până acum.
Un sfert din totalul zilelor de robotă datorate într-un an trebuia să fie
efectuat în sezonul de iarnă, respectiv în lunile octombrie-martie următor.
Urbariile oferă, aşadar, şi acum posibilitatea stăpânului de moşie să concentreze majorifJatea zilelor de robotă în perioada muncilor capitale: arat,
semănat, strânsul recoltei. Mai erau obligaţi la cărăuşi.a lungă 1 zi pe ·an,
tăiatul şi transportul stânjenulUi de lemne, normă stabilită pentru cei
cu sesie întreagă.
Jelerii pr.estau, desigur, slujbele convenite cu stăpânii ~a aşezarea
lor pe moşiile acestora. Urbariile reglementează obligativitatea zilelor de
robotă pentru jelerii cu casă la 18 zile pe an cu braţele, iar a celor fără
casă la 12 zile pe an.
3. MONOPOLURILE SENIORIALE
şi existenţa unor
al domeniului Satu
Mare înregistrează o moară ţărăneascc1 în Racşa, al cărui venit aparţine
în întregime sătenilor. 7 6 Urbariul din 1592„ al aceluiaşi domen.iu, consemnează trei locuri de moară în Oraşu Nou, din care două, fiind tă.ră
neşti, ·dădeau dijmă dregătorilor comitatului, iar cea de-a treia, nobiliară,
dădea a 8-a parte din venituri împăratului. 77 T<."irgul Oraşu Nou are. şi
el moară pe 4 pietre, primită ca danie de la Gabriel Bethlen. 78 În conscripţiile comitatului Ugocea din anii 1712 şi 1713 găsim înscrişi şi câţiva
morari: Volffgangus Molnar în Batarci,79 Nicolae Dan şi Teodor Oşan
în Tarna Mare, ceea ce înseamnă că şi în aceste localităţi fiinţau mori.
în Tarna Mare trebuie să fi existat două mori, din moment ce morarii
sunt înregistraţi la distanţă unul de celăl'alt şi, îri plus, Nicolae Dan e înscris cu un venit de 15 fl., iar Teodor Oşan cu 30 fl.80 La 1725 exista o
moară ţărănească şi în Gherţa Mare, proprietatea fraţilor Ţola.9 1 în conscripţiile dicale ale plăşilor Halmeu şi Nyali,)b din anii 1718-1723 găsim,
adesea, înscrişi iobagi cu venituri de la moară (ex mola utilitas), oscilând
între 1 / 6-2 ferdele. Astfel, în Tarna Mare sunt 5 asemenea iobagi, în
Bocicău 1, în Batarci 5, 82 în Gherţa Mică 4, în 'l'urţ 2.s3 Mai t<îrziu, la
1772, ştim de existenţa a două mori în localitatea Vama, una alodială,
unde i•o bagii Evei Darvay şi ai' văduvei lui Zoltan Petri prestau munci
în contul robotei, şi alta ţărănească pe 2 pietre, situată pe valea Ianei,

Urbariile

mori, alodiale

şi conscripţiile cercetate semnalează
şi ţărăneşti. Astfel, urbariul din 1569

D. Prodan, Iobăgia în Transilvania in sec. XV I, vol. II, p. 355.
Geresi Kalman, op. cit., p. 536:
'III Borovszky Samu, Szatmar varmegye, Budapesta, f.;~ .• p. 38.
79
Arh. St. Satu Mare, fond Tribunalul judeţ.ean Satu Mare. Acte urbariale,
dos. nr. 935/1712, f. 17.
80 .Ibidem, dos. nr. 938/1713, f. 9.
si Ibidem, dos. nr. 945/1725.
si Ibidem, dos. nr. 940/1718.
8:• Ibidem, dos. nr. 943/1723.
7

6

71
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deci o moară de apă. 84 În Tur, în capătul satului, funcţiona o moară de
scânduri (ferăstrău de apă), la care munceau iobagii lui A Kârolyi. Se
aduceau aici trunchiuri de copaci şi, pentru 3 cr„ se croia o scândură. 85
Şi satul poseda în mod liber o moară de apă, „fără nici o dare sau prestaţie.ss ln sfârşit, mai ştim de existenţa în Turţ, către mijlocul secolului
trecut, a 4 mori seci, fără vreo altă precizare în document, dar în mod
cert e vorba de mori nobiliare , din moment ce sătenii erau in tratative
să le răscumpere de la composesori.8 7
Urbariul din 1592 mai prevedea, la capitolul privind obligaţiile supuşilor din cele 11 părţi de sate din Oaş, obligaţia de a crâşmări vin pentru .provizorul cetăţii Satu Mare.88 In secolul al XVII-lea, târgul Oraşu
Nou era posesorul unor întinse suprafeţe de vie şi, se pare, de bună calitate. Numai aşa se explică de ce, în locul censului de 1 fl., iobagul cu
sesie întreagă era încasat cu 3 găleţi de vin sau i se făcea concesia ca,
în locul dijmei porcilor, să dea o jumătate găleată de yin. Ba mai mult,
in loc de a cn:îşmări vinul stăpânului, fiecare iobag putea să-şi răscum
pere această prestaţie cu cftte o găleată de vin.89 Realitatea este că, în
genere, exceptând târgul Oraşu Nou, cultura viţei de vie nu a avut o
tradiţie în Oaş, prin urmare crâşmăritul nici atât. Conscripţia Ugocei
din 1712, precizând şi averea imobiliară a iobagilor, consemna existenţa
viilor doar în Gherţa Mică în suprafaţă de 23 săpători, în Turţ de 34
săpători, în Batarci de 15 săpători şi în. Tarna Mare de 7 săpători.90 Prilogul are, la 1774, vie de 94 de să.pători din care 53 pe deal. Stăpânirea
permite supuşilor să-şi crâşmărească vinul, dar ei nu practică aşa ceva.
Via o ţin doar pentru consum. 9 1 Dijmă nu se percepea după aceste vii.
Înainte de 1772 exista vie şi in hotarul satului Vama, dar s-a distrus cu
timpul. Ulterior, s-a recultivat o suprafaţă de circa 15 săpători. 92 După
cum rezultă din mărturiile (fassiones) făcute în 1772, satul avea drept de
crâşmărit timp de 8 luni, iobagii timp de 4 luni, în schimb stăpânii nu-şi
crâşmăreau vinul. La 1828, tot în Vama, aflăm de existenţa unei cârciumi
a cantorului, cu un venit de 4 fl. 93 Probabil că, în schimbul asigurării
mijloacelor de subzistenţă, salul a cesionat cantomlui dreptul de vânzare
a vinului. Şi sătenii din Tur au drept de crâşmărit, dar sunt stânjeniţi
de concurenţa nobililor locali.9 4
Informaţii despre măcelărit nu am întâlnit deloc, pesemne că nici
n u se practica.
H•

Ibidem, dos. nr. 182.3/1772.

8:i Ibidem,

dos. nr. 1770/1772.

Ibidem, do5. nr. 1772/1774.
s1 Ibidem, dos. nr. 1782/1843, f. 91.

~G

88 Geresi Kă l mân, op. cit„ p. 538.
ss D. Prodan, Iobăgia in Transilvania în sec. XVII, voi. I, p. 294.
!•O Arh. St. satu Mare, fond Tribunalul judeţean Satu Mare. Acte urbariale,
dos. nr. 935/1712.
0 1 Ibidem, dos. nr. 1444/1773.
02 Ibidem, dos. nr. 1823/1772.
:13 Ibidem, dos. nr. 1825/1828.
0 1 ibidem, dos. n r. 1770/1772.
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Despre vămi de asemenea nu sunt informaţii. Apare adesea „vama
podului" de la Satu Mare, d e un{ie locuitorii Oaşului îşi procurau cele
necesare traiului şi gospodăriei.
Cât priveşte vânatttl şi. pescuitul, deşi monopoluri private· ale stă 
pânului de moşie, aici nu au constituit surse principale de venit. Am vă
zut, că la 1569 fiecare colon era dator să dea o piele de jder sau, în
schimb, 33 de denari. Voievodul Oaşului dădea un corui sau îl răscum~
păra cu 35 d.95 La 1592, satele Călineşti, Cămărzana, Lechinţa şi Târşolţ,
scutite de darea fertonului, dădeau iarna câte G piei de jder. 1n acelaşi
urbariu sunt înscrişi şi 4 pescari (piscatores), care sunt datori provizorului cu feluriţi peşti şi raci.
întreaga zonă a Oaşului era acoperită cu întinse suprafeţe de pă
dure, în marea lor majoritate alodiale. Urbariul din 1592 aminteşte de
„pădurea mare de fag", unde iobagii îşi duceau porcii la ghindat. Peste
un secol, la 1690, este menţionate'\ o pădure mare de stejari cu ghindă,
aflată sub oprelişte. 96 Târgul Oraşu Nou are şi el pădure cu ghindă, în
comun cu alţi composesori, în care puteau fi gh.indaţi deodată peste
1 OOO de porci.9'7 Prilogul mai avea pădure în comun cu a stăpânilor, semn
că nici aici pădurea aloidală nu fusese încă separată. în schimb, pădurile
din Batarci, Gherţa Mică , Tarna Mare şi Turţ erau toate alodiale.ns In
Vama şi Tur, alături de pădurile mari alodiale, n eafla te sub oprelişte,
mai exista c<îte o pădure aparţinând comunităţii săte~ti. Cea clin Tur era
scutită de orice dare sau altă obligaţie. 99

*
Spre a avea o imagine de ansamblu asupra problematicii supuse
analizei se cer câteva constatări de ordin general.
Respectând structura lucrării se cuvine, de la bun ÎnC€put, a fi
făcute câteva observaţii asupra masei supuşilor domeniali. Masa acestora este extrem de eterogenă, social şi funcţional, fiecare categorie având
rosturile şi îndat'Oririle sale. în a doua jumătate a secolului al XVI-lea
numărul acestora pare foarte redus. Dar, să nu uităm faptul că, în cazul satelor aparţinătoare domeniului Satu Mare, e vorba doar de „părţi"
de sate, că cifrele indicând numărul supuşilor, fie din satele comitatului Satu Mare, fie din cele aparţinând Ugocei, au o suficientă doză de
relativitate, de subiectivism. Din motive economico-financiare, cu ocazia· întocmirii diverselor conscripţii, nici nobilii nu erau interesaţi să comunice cifre exacte în privinţa numărului supuşilor, după cum aceştia
din urmă procedau identic atunci când raportau date asupra averii imobiliare sau mobile. Conscripţiile din timpul Mariei Terezia, ca şi cele
ulterioare, sunt mult mai riguroase şi apropiate de realitate. Numai astns D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVII, vot I, p. 349.
Ibidem, p. 325.
!}? Ibidem, p. 331.
!18 Arh. St. Satu Mare, fond Tribunalul judeţean Satu Marc. Acte urbariale,
dos. nr. 935/1712.
99 Ibidem, dos. nr. 1.770/1772.
9r,·
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fel putem explica sporul demografic neaşteptat de mare, în răstimp de
două secole, in unele sate oşeneşti din Ugocea.
Incepând de pe la mijlocul secolului al XVII-iea, când economia domenială capătă o deosebită amploare, creşte valoarea şi importanţa forţei de muncă, se accentuează tendinţa stăpânilor de moşie de a-şi extinde
alodiile, bineînţeles în detrimentul sesiilor iobăgeşti. Asistăm, în consecinţă, la fărâmiţarea acestor sesii. Cele întregi devin ceva de domeniul
trecutului, abundă cele mici de 1/ 8 - 2 / 8 • Nu ne miră deci faptul, că mulţi
iobagi rămân fără arător, fâneaţă sau vie, că numărul jelerilor este extrem
de ridicat la finele secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor.
Stăpânirea habsburgică, confruntată cu desele războaie pentru supremaţie în Europa, a promovat, mai ales în timpul războaielor napoleoniene, o politică de ridicare a numeroşi iobagi şi libertini la rangul de
mici nobili pentru merite militare. Fenomenul e confirmat de numărul
ridicat a l nobililor armalişti conscrişi în satele Oaşului în anii 1809-1 813.
Informaţiile privitoare la sarcinile senLoriale oferă un tablou cât
se poate de complex, diversificat, uneori chiar dificil sau confuz. Greu
se pot individualiza sau, mai bine-zis, delimita categoriile de sarcini. Ele
diferă de la sat la sat, de la stăpân la stăpân, după voia şi pretenţiile
.fiecăruia. Fiind în fond o contribuţie bănească, censul figurează sub diverse denumiri şi cuantumuri, pretins la diforite termene, înscris adesea
laolaltă cu daturile; dijmele şi slujbele sau chiar înlocuit de acestea. Abia
.în timpul Mariei Terezia este statornicit la 1 fl. anual, indiferent de m ă
rimea sesiei, numărul vitelor sau recoltă , perceput după intravilan. Daturile sau darurile, cu mici deosebiri, sunt cam aceleaşi în tot cuprinsul
Oa şu lui. Dijma, care la origine era bisericească, şi nona din semănături
nu prea erau în prac tică în satele ţinând de domeniul cetăţii Satu Mare
pînă la 1774. Locul dijmelor era suplinit de felurite <laturi din grâne,
animale şi vin. În schimb, dijma din animale, stupi şi vin apare în mod
constant de-a lungul timpului. E drept di, uneori, ca spre exemplu la
mijlocul veacului al XVII-lea, se răscumpe:'ira dijma din grâu cu 6 de~
nari la 10 clăi. In Ugocea toţi supuşii erau obligaţi să dea dijma din semănături, excepţie făcând doar cei aşezaţi pe moşiile bisericeşti şi la
curţile nobiliare. Iobag ii fără semănături dădeau, în contul dijmei, banii
secerii sau creştinătăţii. Ceea ce creşte în salturi în secolele XVII-XVIII
sunt tocmai obligaţiile de lucru ale supuşilor, ilustrând creşterea economiei domeniale, a valorii produselor agricole pe piaţă. Dacă în conscripţiile secolului a l XVI-lea numărul scutiţilor e foarte ridicat, acum această
categorie se restrînge, se limitează la cei câţiva slujbaşi, meseriaşi, neputincioşi şi infirmi. Robota e cea mai apăsătoare, prestată adeseori la distanţe mari de 4- 10 mile, unde se concentra alodiul stăpânului. Răscum
părarea acestei prestaţii o întâlnim mai rar, doar acolo unde alodiul era
neînsemna t sau numărul supuşilor foarte scăzut. Urbariile din 1774- 1775
vin să normeze robota, dar încălcările prevederilor vor fi frecvente, de
aici şi numărul mare de plângeri şi memorii adr.esate autorităţilor administrative şi, nu de puţin e ori, chiar împăratului.
In raport cu prestaţiile feudale, monopolurile senioriale nu au constituit o sursă prea importantă de venit. Excepţie fac doar morile alo-
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diale, crâşmă ritul în parte, cu deosebire în târgul Oraşu Nou, şi pădurile
alodiale, acolo unde fuseseră deja delimitate.
Asemenea domeniilor învecina te Chioar, Baia Mare, Şimleu, satelor
româneşti de pe domeniile ce tăţii şi oraşului Satu Mare, şi satele djn
Ţara Oaşului erau organizate în voievodate având în frunte voievozi 10cali. Reminiscenţe ale acestei instituţH vom întâlni până târziu, la începutul secolului al :<{!X-lea, ultimul voievod fiind atestat documentar la
1822 în persoana lui Imbre Racoş din Vama. 100 Din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea voievozii dispar treptat, semn că instituţia e în
des trămare. De-acum înainte documentel e consemnează în mod curent
prezenţa juzilor săteşti sau a altor dregăt.ori, care vor lua locul şi atribu ţiile foştilor voievozi. Un lucru însă răm âne cert: dăinuirea îndelungată a voievodatelor şi voievozilor din ţinuturi·le sătm ărene, vitalita tea
şi capacitatea de rezistenţă a acestor organizări autoht.one sunt nepreţuite m ărturii a le tră iniciei structurilor tradiţionale şi ale caracterului
etnic preponderent românesc.
Prin legile agrare votate de dietele de la Bratislava şi Cluj rezerva
feudală a devenit proprietate ţărănească . Intrate în vigoare la 11 aprilie
1848 pentru comitatele vestice şi bănăţene, respectiv la 18 iunie 1848
pentru comitatele Marelui Principat al Transilvaniei, cele două legi au
eliberat pe iobag.ii şi je·l erii urbariali de obligaţiile feudale, transformându-i din punct de vedere social-juridic în oameni liberi şi proprietari ai
sesiilor avute doar în folosinţă. In schimb, jelerii alodiali (curi alişti, taxa lişti, contractualiş ti) au rămas şi pe mai departe în stare de dependenţă,
situaţie ce a generat mari nemulţumiri în r â ndurile acestora.
P e de altă parte, alături de pământurile · urbariale, mulţi iobagi mai
deţineau, pe bază de contracte, şi pământuri alodiale precum şi terenuri
r ezultate din defrişări, pământuri părăsite, vii ş.a ., dar asupra dirora nu
erau capabili să dovedească caracterul lor urbarial. Ba mai mult, în conscripţiile întocmite în timpul Mariei Terezia, Iosif al II-lea ca şi în ce&
din 1819-1820 (Czirakyană) iobagii nu şi-au declarat aceste pă mân turi
spre a nu plăti impozit după ele. Când au fost introduse noile urbarii în
1846/1847, care fixau mărimea sesiilor iobăgeşti , a început d isputa dintre
moşieri şi ţărani în privinţa dreptului de proprietate asupra acestor ter enuri, primii considerând că ele sunt alodiale. Prin legea din 1848 Curtea din Viena a declariat aceste „pămâ nturi remanenţia.le" ca fiind urbaria.le. In comitatul Satu Mare circa 30 la sută din pământurile folosite
de foştii iobagi erau remanenţiale. 101 în mod fJresc, marile mişcări ţără
neşti de la 1848 din satele sătmărene îşi vor avea izvorul tocmai în tendinţele şi încercările iobagilor urbarialişti şi a jelerilor alodiali de a ocupa
acele pământuri remanenţiale, respectiv loturile alodiale avute anterior
în folosinţă.
100
101

Ibidem, dos. nr. 1825/1768, f. 13.
Ko·v acs I osif, Desfiinţarea relaţiilor feudale în Transilvania, Cluj, 1973,

p. 37.
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RAPPORTS FEODAUX DANS LES VILL.AGES DU PAYS d'OAS
ENTRE DU XVI-eme - XIX- eme SIECLE
(Resum e)

.

Cette etude cherch e <I i!Justrer a partir des dticuments d'archives la rcalite
extremement diversific de la vie qu·o tidienne du Pays d'Oaş au Moyen - J\ge.
Du point de vue administratil-territorial le Pays cl'Oaş etait divise par l'organisation comitatens de l'epoque, neuf villages fa isant partie du comte d'Ugocea,
la plupart demeurant dans le comte de Satu Mare. Malgre tout, la vie econornicosociale presente Ies memes caracteristiques. Partout dans Ies villages roumais
d'Oaş on recontrera Ies mcmes categories sociales assujetties, les m emes obligations
fc6dales et un train de vie traditionnel.
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SIGILl.ll.E TARGURILOR ŞI SATELOR
DIN COMITATUL SATU MARE
lN SECOLELE XVI-XIX.
K.

oszoczt<r

Intr-un studiu anterior ne-am ocupat de evoluţia sigiliilor instituadministrative comitatense şi oăşeneşt i de pc cuprinsul comitatului
S a tu Ma re*, iar în pagin ile ce urmează încercă m să prezentăm acele sigilii depistate până în prezent pe acest teritoriu, care au fost folosite r::i
semne d e validare la au tentificarea actelor emise d e către comun ităţile administrative ale târgurilor şi satelor.
Lu crările de bază ale sigilografiei din ţara noastră apărute în ultimii ani 1 ne dau o privire generală asupra folosirii sigiliilor în secolele anterioare de către o mulţime de instituţii juridice şi administrative, atră
gând atenţia specialiştilor asupra importanţei sigiliilor ca m ijloc de validare a documentelor .şi asupra importanţei de necontestat a acestor'1
ca izvoare istorice. Desigur, aceste lucrări nu au pretenţia de a ne da. o
evidenţă completă asupra folosirii sigiliilor pe întregul teritoriu al ţării.
Depistând o mulţime d e sigilii folosite de autorităţile administrative
ale târgurilor .şi satelor din fostul comita t Satu Mare, prezentul studiu
încearcă să completeze o parte din acele goluri care persis tă încă în această disciplină .ştiinţifică , fără a avea însă pretenţia la o evidenţă completil
ale acestora.
în urma cercetărilor efectuate am reuşit să depistăm peste şaizeci de
sigilii folosite de insti tuţiile administrative ale târgurilor (oppidi, mez6·varos) şi satelor (pagi, falu), confecţionate în perioada secolelor a l XVI- ·
XIX-lea.
Din literatura de soerialitate cunoaş tem faptul că în Transilvani;,
târgurile au obţinut sigilii mult mai târziu decât oraşele privilegiate, abia
la începutul secolului al XVI-lea atunci când aşezările mai mari au folosit
deia sigiliile în mod curent. In ceea ce priveşte execuţia artistică a sigiliilor folosite de comunităţile târgurilor, în comparaţie cu cele ale oraşelor
mai importante, putem sublinia că acestea au fost mult mai rudimenta r
lucrate. Cert este totodată .şi fa ptul că târgurile au dobândit mult mai d0
timpuriu sigiliile pentru validarea a ctelor emise decât localităţile mai
mici din comita t .
Dintre târgurile care a u validat actele cu sigiliile confecţionate în
secolele sus-amintite de data aceasta vom prezenta cele folosite d e târguţiilor

• Vezi: Satu Mare, S tudii şi comunicări, V~VI, 198 1-1982, pp. 183-201.
Maria Dogaru, Sigiliile. Mărturii ale t recutului istoric, Album sig ilograiic,
Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
• S . Jak6, Sigiliografia cu referire la Transilvania, în Documente privind
I storia Româ niei, introducere, v oi. II, Edit. Acad. R.P.R., 1956, pag. 561- 617.
1
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Fig. 1. Sigiliul târgului SEINI din anul 1604.
Fig. 2. Sigiliul târgului ORAŞULUI NOU din anul 1689.
Fig. 3. Sigiliul târgului SĂSA R din anul 1798.
F ig. 4. Sigiliul nobililor din ATBU din anul 1847.
Fig. 5. Sigiliul localităţii BERINDAN din anul 1786.

rile Seini, Tăuţii de Jos, Oraşul Nou, Sanislău, Livada şi Săsar din fostul
comitat Satu Mare.
Târgul Seini (Synyer Varallya) documentar este amintit d eja în
secolul al XIII-lea sub numele de „Castrum Zynyr", care a obţinut dreptul de târg spre sfârşitul secolului al XVI-lea. Nu peste mult timp îa
anul 1604 localitatea a reuşit să-şi confecţioneze un sigiliu rotund, având
diametru de 30 mm. 1n u rma cercetărilor întrepr inse în fondurile deţinute
de Arhivele Statului Baia Mare am depistat mai multe documente validate cu acest sigiliu. Primul documen t autentificat cu aceasta provine din
23 iunie 1641 şi a fost emis de judele târgului, Illyes Ştefan, în care cere
ca Botos Emeric, judele oraşului Baia Mare să permită ca predicatorul
Debreczeni Syderius Ştefan să plece la Seini deoarece comunitatea de
acolo a rămas fără predicator2• în câmpul acestui sigiliu apare un zid
de cetate, crenelat, în mijlocul zidului trei geamuri, iar jur împrejur o
2

Arhivele Statului Baia Mare (în continuare Arh . St. Baia Mare), Primăria
Baia Mare (în continuare Primăria), acte nr. 454/a/1641 şi 139/1633.

oraşului
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ornamentaţie vegetală de ghindă şi viţă de vie. în exergă între două linii
apare legenda scrisă cu litere majuscule: SIGILL X /UM/ OPPIX /DI/
ZINIERXVARALJA:?.< 1X6XOX4. Cuvintele sunt împă rţite între ele cu
stele cu cinci colţuri. Această variantă a sigiliului a fost folosit până în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea. Confecţionarea unui sigiliu nou
este atestată pe un document emis în anul 1803, când se schimbă şi înscripţia de pe acesta. Forma şi diametrul sigiliului a rămas ca şi cel anterior schimbându-se doar compoziţia care de data aceasta este înfăţişată
printr-un scut rotund şnurat. In exergă între o linie în interior şi una spicată în exterior a fost gravată legenda cu litere majuscule: SIGILL: fUM}
OPPIDI: ZINYER: VARALLYA 1604.3
Compoziţia în ambele sigilii, folosite de această localitate, este menită
să înfăţişeze o fortificaţie, desigur pe cea a vechii cetăţi de odinioară,
precum şi cultivarea viţei de vie din bogatele podgorii aflate pe pantele
s udice ale dealurilor ce mărginesc localitatea în partea de nord.
Târgul Tăuţii de Jos (azi Tăuţii Măgherăuş) - (Oppidi Mist . T6tfalu, Als6 Miszt6tthfalu) din apropierea oraşului Baia Mare, documentar
.apare în secolul al XV-lea. După cum se subliniază în lucrările de specialitate, localitatea în acest secol a obţinut primele privilegii şi dreptul de
târg•. Din sigiliile localităţilor de târg ni se par e că această comunitate
.şi-a confecţionat cel dintâi sigiliu pen tru validarea actelor emise. Deşi
din legenda sigiliului nu rezu ltă anul confecţionării, forma literelor
1ncizate şi textul folosit ne dă convingerea că acest sigiliu a fost confecţio
nat la sfârşitul secolului al XVI-lea. Comunitatea acestei locali tăţi avea
idei înaintate deja la începutul secolului al XVII-lea când acest t eritoriu
este declarat ca „Republică", idei enunţate şi în legenda sigiliului localităţii VIVIT: IUSTUS. EX. FIDE MIST: TOTFALW5. Pr1mul document
validat cu acest sigiliu provine din 27 mai 16056, în care numiţii Kis
Antal Gheorghe şi Pap Ioan, juraţii localităţii din Tăuţii de Jos (Als6
Miszt6tthfalu) participă ca martori în procesul dintre conducerea oraşu
lui Baia Mare şi nobilii Czyomakozi Petru şi soţia lui Szabo Bălaj, pentru
dreptul de proprietate asupra pământului „Borgo fOld" din partea sudică
a oraşului Baia Mare. La acest proces sont prezenţi şi juraţii localităţii
din Baia Sprie, cei din Groşi (T6kes), precum şi vicecomitele comitatului
'Satu Mare Kokenyesdi Paul. P e acest document apar cinci peceţi inelare
1jmbrate sub numele semnatarilor, doar jura tul Kis Antal Gheorghe din
Tâu ţii de Jos a folosit, din lipsa probabil a pecetei personale, sigiliul târgului respectiv. Analizând matriţa sigilară a acestei localităţi menţionăm
forma ei rotundă şi diametru de 26 mm. Legenda de m ai sus menţionat<.1
a pare în exergă între două linii scrisă cu litere majuscule. în câmpul
sigiliului într-un scut timbrat cu elemente ornamentale şi cu o coroană
închis ă în partea sup erio ară, apare un ciocan şi o daltă , încruci şa te, în
partea inferioară , iar deasupra acestora o viţă de vie cu o ciorchină de
3

Ibidem , act. nr. 925/ 1803.
' Borovszky S amu, Magyaro1·sz<ig v cirm cgyei es vârosai, Szatmâr v armegye,
B p. (1908), (Judeţele şi oraşele Ungarie i, Judeţul S a tu Mare).
5 Arh. St. Ba ia Mare, Invent arul tiparel or de sigilii (în continuare T ipare de
sigilii), nr. 22.
o Arh. St. Baia Ma re, acte privilegiale nr. 77/1005, precum şi acte feudale
nr. 306/1638, 32/1656 etc.
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strugure. Simbolul ales de locuitorii acestui târg
de bază a lor, teritoriul fiind bogat în zăcă minte
Din cercetările efectuate rezultă că acest sigiliu
autentificarea actelor emise şi în prima jumătate

ne înfăţişează ocupaţia
minerale şi viticultura .
a fost folosit pentru
a secolului al XIX-lea.

Fig. 6. Sigiliul localităţii regale-erariale CETAŢELE din anul 1785.
Fig. 7. Sigiliul localităţii CHAlDOROLŢ din anul 1782.
Fig. 8. Sigilîul localităţii FOENI din anul 1812.
Fig. 9. Sigiliul comunităţii GROŞI, Sf. sec. XVIII-iea.
Fig. 10. Sigiliul localităţii IRINA din a nul 1806.

Târgul Oraşul Nou (Avas lJjvâros) este atestat documentar în secolul al XVI-lea cu numele de „Uyvaros". Odinioară această localitate a
fost unul din centrele importante din Oaş, în perioada principelui Transilvaniei Bethlen Gavril fiind amintită deja ca târg. Spre sfârşitul secolului
al XVII-lea comunitatea localităţii şi-a confecţionat un sigiliu pentru
validarea actelor emise. Amprenta acestui sigiliu a fost găsită în fondul
Primăriei Oraşului Nou pe un document emis în 9 iulie 17387 de judele·
localită ţii , Csire Bâlint şi antistia târgului. In acest document cei în cauză
a testă cii pentru plătirea restanţelor de impozit, datorat comitatului Satu
Mare, au împrumutat de la numitul Pap Ştefan din Seini suma de 55 florini. Sigiliul are forma rotundă, cu diametru de 28 mm. In exergă între
două linii din exterior şi una din interior a fost gravată legenda cu liter~
1

Arh. St. Maia Mare,

Primăria oraşului

Nou, act nr. 24/1738.
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majuscule: MEZO
VI
VAROSAE
1689 . Cuvintele sunt despărţite
între ele cu frunze stilizate. In câmpul sigiliului este înfăţişată o tulpină
de viţă de vie cu patru ciorchine de struguri şi cu un braţ care ţine tulpina.
Compoziţia din câmpul sigiliului reflectă una din ocupa ţiile de bază a locuitorilor, cultivarea viţei d e vie. Acest sigiliu a fost folosit de localitatea
respectivă şi la începutul secolului al XIX-lea8 •
Târgul Sanislău (Szaniszl6) documentar este amintit deja în secolul
al XIV-lea cu numele de „Possesionis Zanyzlo", care însă numai la începu tul secolului al XVIII-lea obţine dreptul de târg. Tot în aceas tă perioadă
a fost confecţion a t tipar ul din bronz care s-a păstrat până în zilele
noastre. ln câmpul acestui sigiliu, într-un scut rotund, au fost gravate
un fier şi un brăzdar de plug. Scutul este ţinut în a mbele părţi de câte
u n leu, deasupra scutului o coroană închisă, iar în partea inferioară a scutului apare ornamentaţie vegetală. In exergă între două linii a fost gravată legenda cu litere majuscule: SIGILLUM OPPIDI SZANISZLO 1718!1.
Forma ma triţei sigilare este rotundă cu diametru de 35 mm . Imaginea din
acest câmp sigilar oglindeşte ocupaţia de bază a locuitorilor de pe aceste
meleaguri agrare din zona Câmpiei Nirului. Sigiliul a fost folosit ş i în
secolul al XIX-lea.
Târgul Livada (Sc\rkoz) situat la intersecţia drumurilor care duc spre
Oaş-Maramureş şi spre Baia Mare Chioar, în secolul al XV-lea este
amintit ca un loc de vamă. Nu cunoaştem precis când obţine dreptul de
târg această localitate, cert este însă că pe matriţa sigilară confecţionată
în anul 1s12 10 localitatea apare deja c!'i t~rg. în exergă între două linii
a fost gravată legenda: SARKOZ MEZOVAROS PECS:8TJE 1812. în câmpul sigiliului într -un scut triunghiular se pot vedea un arbore, deasupra
Q coroană închisă, în stânga un cură ţă tor de plug, iar în dreapta un brăz
dar. Forma sigiliului este rotund cu diametrul de 35 mm.
Comparând inscriptiile şi compoziţia artistică a acestor sigilii de târg uri cu cele ale oraşelor privilegiate putem afrma că ele sunt mult inferioare celora din secolele anterioare. Despre confecţionarea matriţelor sigilare până în prezent nu putem afirma unde şi de către cine au fost
lucrate. Majoritatea acestor matriţe sunt lucrate prin incizie pentru apli-carea lor în ceară. Având în vedere clasificarea lor după m ă rime ele se
încadrează între sigiliile mici şi mijlocii11 . !n ceea ce priveş te alegerea
simbolului aceste l ocalităţi în mare parte au încercat să păstreze însemn ul specific, care atestă ocupaţia locuitorilor din aceste târguri.

*

$

in unele lucră ri de specialita te12 se afi rmă că, din lipsa unei vieţi
administrative comunale u niforme pe teritoriul Transilvaniei şi din lipsa
I bidem, acte n r. 144/1799 şi 257 /1809.
Arh. St. Baia Mare, Tipare d e sigilii, nr. 183/1718.
Ibidem, nr. 95/18 12.
11 Maria Dogaru, Op. cit., p. 12.
12 I bidem, p. 165, precum şi M. Andriţoiu şi M. Cerghedean, Sigilii
i n com itatele Hunedoara şi Zamnd, în Hevista Arhivelor nr. 1/1971, p . 4.
8

9
1
0
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Fig. 11. Sigiliul localităţii LIPA U din anul 1810.
Fig. 12. Sigiliul: localităţii POTAU din anul 1875.
Fig. 13. Sigiliul comunei TATAREŞTI din anul 1862.
Fig. 14. Sigiliul localităţii VEZENDIU din anul 1794.

social economice mai accentuate majoritatea comunităţilor
au primit dreptul de sigiliu abia în secolul al XIX-lea. Din aceste
lucrări cunoaştem şi faptul că foarte puţine izvoare ne vorbesc despre
folosirea sigiliilor de către aceste comunităţi ca semne de validare a actelor anterior secolului al XIX-lea.
Din cercetările efectuate în fondurile arhivelor din Baia Mare ş i
din tiparele păstrate până în prezent putem afirma că în comitatele Satu
Mare şi Maramureş 13 se pare că uniformizarea vieţii administrative a
început malt mai devreme. Această afirmaţie se bazează pe faptul că
unele localităţi din aceste comitate au obţinut dreptul de a folosi sigilii
deja în secolul al XVII-lea şi o mare parte spre sfârşitul secolului al XVIIIlea şi începutul secolului următor. Comunităţile administrative săteşti aveau
dreptul de a emite acte în numele lor, dar mai cu seamă de a garanta
autenticitatea actului respectiv prin folosirea sigiliulu i propriu. Această
perioadă, după părerea noastră, marchează apariţia masivă a sigiliilor să
teşti în aceste comitate de graniţă cu teritoriul Transilvaniei istorice.
unei

dezvoltări

săteşti

13 Balogh Adalbert, Evoluţi.a sigiliilor folosite de autorităţile administrative
d i n comital.ul Maramureş până la sfârşitul secolului al XVIII-Zea, în manuscris.
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Din cercet~irile efectuate pâ nă-n prezent, nu am găsit nici o dispoprin care să fie întroduse sigiliile săteşti în acest comitat ca urmare a
unor ordine superioare. După cum susţi n unii cercetători1 4 , ele sunt de fapt
o emanaţie de jos, de la comune, dictată de necesităţile cancelariei săteşti,
aprobate şi la un moment dat chiar recomandate de autorităţile cercuale.
Fiecare comună era condusă, după cum rez ultă şi din actele validate
emise, de un primar care era ajutat de juraţii şi de un notar. Aceştia erau
aleşi dintre membrii comunei care posedau avere, cu purtare morală bu nă .
Primarul era conducătorul comunei fiind obligat de a elibera actele cerute de locuitorii comunităţii şi care de la a ceastă perioadă autentifica
deJa actele cu sigiliul comunităţii r espective. Marea majoritate a satelor
la care ne vom referi în prezentul studiu sunt atestate documentar în
secolele XIII- XV-lea.
Analizând matriţele sigilare şi sigiliile săteş ti depistate pe diferite
documente se pot trage unele concluzii. O primă caracteristică a acestor
sigilii săteşti este redactarea legendei în limba latină şi maghiară . Astfel
localita tea Merişor, care şi-a confec ţionat sigiliul în anul 1786, a scris
legenda în limba latină - SIGILLUM P /O/ SSESIONIS MONOSTUR. 1786,
sau Arieşul de Câmp - SIGILLUM POSESIONIS MEZO ARANYOS.
ziţie

1794 15 •
localităţi, după cum am mai menţionat, scriau legenda în limba
ca de exemplu localitatea Berindan - BERENDI P ECSET. 1786,
sau Vezendiu din jurul oraşului Carei - VEZEND HELLYSf:G PETSETJE. 179416.
O mare parte din sigiliile şi tiparele studiate, în legendă au indicat
şi anul confecţionării. in caz dacă lipseşte anul acesta se poate deduce, în
bună parte, din documentul emis pe care apare sigiliul, din legenda scrisă, sau după forma literelor majuscule incise în tiparul sigiliului.
De remarca t este şi faptul că în legenda majorităţii sigiliilor studiate am găsit cuvântul „SIGILLUM" pe cele scrise în limba latină şi
..PECSf::T" pe cele cu legenda în limba maghi ară. Legenda este de obicei
încadrată în exerga sigiliului între două linii simple, şnurate, punctate
sau discontinue, prin incizie, scrisă în mare majoritate cu litere majuscule,
doar înălţimea literelor diferă. Sunt în schimb cunoscute sigilii în care
legenda nu este încadrată între linii, ci în partea superioară a câmpului
sigiliului ca în cazul localităţii Româneşti - GORBED17•
In ce priveşte redactarea legendei sigilare amintim acele cazuri când
fiecare cuvânt este despărţit de celălalt cu o rozetă, un punct sau chiar
două puncte. E cazul sigiliului comunităţii Chilia din zona de Sub Codru
- PATZA. FALU. HELY. PETSETJE: 1785, sau cel al localităţii Satul
nou de Jos din apropierea oraşului Baia Mare, - SIGIL:/LUM/POSS:
/ ESIONIS/A :/LSO/ FALU: 1784 18• Din lipsă de spaţiu în câmpul legendei
la multe matriţe sigilare apar prescurtări sau lipsesc unele litere din text,

Alte

m aghiară

u
15
1

0
11
18

nr. 18

M. Andriţoiu şi M. Cerghedean, op. cit., p. 5.
Arh. St. Baia Mare, Tipare de sigilii, nr. 8/1786 şi 157/1794.
Ibidem, nr. 35/1786 şi 21/1794.
Arh. St. Baia Mare, Primăria oraşului Nou, act nr. 277 /1816.
Idem, Tipare de sigilii, nr. 50/1785, precum şi Primăria, acte economice

şi

B - Studii

19/1794.
şi

comunicllrl, IX- X
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iar unele litere sun t contopite ca în cazul satului Firiza SIGILUM
/ COMU/ NITA/ TIS. F/ ELSO/ FERNEZEL1 9 .
Un alt grup de sigilii in legendă nu cuprind altceva decâ t numele
comu nităţii respective ca în ca zul localităţilor P omi - REMETE- MEZO,
Remctea Oaş ul ui -- KOSZEG-REMETE sau Române şti - GORBED
Bixad- BIKSZAD, Pişcar - PISKARKUSI, Recea - LENARDFALu ~o
e tc.
Sunt cazuri cc'1 nd în lege nda sigiliului apar doar iniţiale le localită
ţilor r espective ca î n cazul sigiliului folosit de comunitatea Borleşti, unde
apar literele majuscule B.F. (Bar lafalu) sau cel al localităţii Roşiori V.S.M. (Veresm art) ~ 1 .
in legenda altor locali tăţi pe lâ ngă denumirea satului apare şi denu mirea comita tului din care a făcut parte, ca în cel al l ocali tăţii Cra idorolţ
din valea Crasnei - SIGILLUM KIRALYDAROCZ PART/ IUM/SATHMAR. 178222 , sau cel al localităţii P rilog din zona Oaşului-Rozsa PARLLAG S.A.T.M. (Szatthmar), confecţionat probabil în ultimul deceniu a l
secolului al XVIII-lea 2 3.
In legendele sigiliilor din lo calită ţile bazinului băimărean, pe teritoriul cărora erariul avea posesiuni, se menţionează această dependenţă de
fisc ca în cazul satelor Şurdeşti - SIGIL PAGI R / EGI/ F ISCAL SURGYEFALU, 1785, sau în cel al localităţii Cetăţele - SIGIL. PAGI. R. / EGI/
F ISCAL. GYORKEFALU. 178524.
In urma unui studiu mai at ent asupra formulării legendei comparând
u zul oficia l cu unul în documente, a caracterelor folosite la gravarea legendei, sigiliile pot oferi elemente importante de istoria limbii, de limba
populară şi de scriere.
Dacă avem în vedere
forma sigiliilor săteşti din comitatul Satu
Mar e in această perioadă , putem menţiona că marea majoritate a u formă
rotundă şi numai o mi că parte au formă ovală. Din această ultimă categorie fac parte sigiliile localităţilor Culciu Mic - KISKOTSI PETS~T
din anul 1784, Cărăşău - KRASSOENSE din anul 1785, P omi - REMETE ME ZO (Sfârşitul sec. al XVIII-lea) şi localitatea Berindan - BERENDI
PECSET, con fe cţionat în a nul 178625.
Aceste localităţi sunt situate pe malul stâng al Someşului. Dacă avem
în veder e şi confecţionarea tiparelor din anii apropiaţi din satele respective putem afirma că ele au fost confecţionate probabil de acelaşi gravor.
Partea cea mai interesantă a sigiliilor este incontestabil simbolul
care fa ce d in ele u n document doveditor al unei ocupaţii, a unei tradiţii,
sau a unor elemente specifice fiecărui sat în parte.
Motivele simbolului care apar pe ma triţele sigilare şi pe sigiliile
aplicate pe documente sunt câ t se poate de variate. Uneltele de lucru în
I dem, Primăria, a cte administrative nr. 1372/1837 şi 417/1845.
I dem , Primăria oraşului Nou, acte nr. 316/1806 şi 277/ 1816, precum şi
Primăria uct nr. 254/1804 şi 980/1834, T i pare d e sigilii nr. 158, 167.
2L I dem, Primăria, act adrn. n r. 2015/1803 şi Primăria oraşului Nou nr.
ID

20

240/1806.
22
23

I dem , Tipare de sigilii, nr. 84/1782.
I dem, Primăria oraşului Nou, acte nr. 165/sf. s ec XVIII şi nr. 316/ 1828.
2·• I dcm , Tipare de si gilii, 56/1785 şi 87 /1785.
Z5 I bidem, nr. 49/1784, 36/1785, 35/1786, 127 şi 129 sf. sec. XVIII-iea.
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agricultură, viticultură, în mine, animale, păduri, pomi fructiferi, arme
etc. alese de la ceva specific comunei. Trebuie r emarcat faptul că în cazul
acestor sigilii reprezentările sunt legate şi ele de realităţi ale aşezărilor
respective. O bună parte a comunităţilor săteşti când şi-au ales simbolul au pornit de la elementele specifice care le caracterizează şi astfel
acestea ne dau posibilitatea de a vedea realitatea ocupaţiilor rurale, în
imagini plastice, din perioada respectivă.
Perioada abordată în acest studiu a însemnat un avânt în agricultura comitatului Satu Mare, lucru atestat şi în sigiliile săteşti. Astfel
uneltele de lucru ale cultivatorului de pământ: fier de plug, brăzdarul,
curăţă torul de plug, sapa, coasa, secera şi grânele domină simbolul acestor sigilii săteşti din comitat. Aceasta se explică prin faptul că relieful
de deal şi câmpie din zona Someşului, Crasnei, Lăpuşului şi Turului a
oferit bune posibilităţi de dezvoltare a agriculturii. Acest simbol apare
pe sigiliile localităţilor Săbişa din 1785 (Sebes Patak), Cărăşău - 1785
(Krass6), Arieşul de Câmp - 1794 (Mezo Arannyos), Borle~ti (Sf. sec.
XVIII-lea, Barlafalu), Foeni - 1812 (Feny), Merişor - 1786, Vezendiu
- 1794, Racova - 1824, Petea - 1850, Culciu Mic - 1784 26 etc.
Alte reprezentări sigilografice frecvent întâlnite pe sigiliile săteşti
sunt spicele şi snopii de grâu precum şi ştiuleţi de porumb. Astfel în
simbolul sigiliului localităţii Vezendiu (Ve7.end) din anul 1794, cel al localităţii Culciu Mic (Kiskots) din anul 1784, sau cel al localităţii Po tău
(Pat6haza) din anul 1801 şi Irina din 1806, pe lângă uneltele de lucru,
fierul de plug şi brăzdarul, putem distinge snopii. spicele de grâu şi por umbul care înconjoară uneltele de lucru. Floarea soarelui şi fire de trifoi apar în sigiliile localităţilor Cicârlău - 1786, Săbişa - 1785 şi Bârgă u 186827.
în zonele de deal care oferau condiţii prielnice pentru cultivarea
pomilor fructiferi şi a viţei de vie, în câmpul sigiliilor săteşti sunt reprezentate şi aceste ocupaţii ale locuitorilor. Astfel de reprezentări se gă
sesc în imaginile sigiliilor localită ţii Chilia (Patza) din anul 1785, cel al
comunităţii Satul nou de Jos (Als6 Ujfalu) din anul 1794, Vama din anul
1647, Tătăreşti din 1862 şi cel al satului Irina (Iriny) din Câmpia Eriului,
sigiliu confecţionat în anul 180628 , în simbolurile cărora se pot distinge
porni fructiferi.
Viticultura este reprezentată mai variat în imaginile sigiliilor să
teşti, un butuc de viţă de vie sau o ciorchină constituie simbolurile pentru ocupaţia satelor ca Săsar - 1798, Racova - 1824, Tăuţii de Sus (azi
Tăuţii Măgherăuş din 1647 şi Dobra (sec. XIX).
Un om ţinând în mână toporul sau toporul din câmpul sigiliului, simboli zează faptul că locuitorii comunităţii r espective erau lucrători de pă
dure. Astfel sigiliul localităţii Berindan (Berend) din anul 1786 reprezintă
28 Arh. St. Baia Mare, Tipare de sigilii, nr. 157/1794 şi 100/1812 şi Primăria,
acte adm. nr. 989/1808, 428/1839 şi 2015/1803, Tipare de sigilii nr. 8, 21, 49, 126,
153.
27 Idem, T ipare de sigilii, nr. 49/1784, 21/1794, 171/1868 şi Inventarul fotocopiilor de sigilii (în continuare Fotocopii), nr. 3/1786 şi 14/1801.
28 Ibidem, 50/1785 şi Fotocopii nr. 13/1806 şi 83/1862 precum şi Primăria.
Acte economice nr. 18 şi 19/1794 acte adm. 784/1647.

0·

https://biblioteca-digitala.ro

116

10

un topor sau cel al satului Micula (Mikola) din anul 180620 , reprezentând un om îmbrăcat in costum popular ridicând in mâini u n topor către
un copac.
Imensele păduri în zon a muntoasă sunt r eprezentate în sigilii printr-un brad sau stejar. Astfel de sigilii au avut localităţile Bercu din anul
1786 (Szâraz Berek), Remetea Oaşului (Koszeg Remete), Rom â neşti (Gorbed), Prilog (R6zsa Parlag) şi Firiza. Sf. sec. al XVIII-lca3°, reprezentând
pădurile din p erioada respectivă în zona Oaşului şi Băi i Mari.
Simboluri.te a lese de comuni tăţile r espective de mu lte ori ne oferă
un bogat material etnografic ca în cazul localităţii Ciocâ rlă u din anul
1786 (Nagy Sikarl6) înfăţişând o ţărancă cu o sapă în mâ nă dreaptă, sa u
cel al satului Groşi (sec. al XVIII-lea Tokes), cu o femeie în câmpul sigiliului ridicând în mâna dreaptă o seceră , purtâ nd în cap un coş, iar în
mâna stângă o rotiţă31.
Teritoriul bazinului băimărean, bogat în zăcă minte minerale, care
aa fost exploatate de locuitorii acestor pământuri, găseşte un loc importa nt în reprezentările sigilografice şi a comun ităţilor cu ocupaţii miniere.
Motivul cel mai răspândit pe aceste sigilii este muntele cu intrare
în mină sau dalta şi ciocanul, fiind prezentat încrucişat, sau lucrând cu ele. Astfel de sigilii provin de la comunitatea satului Băiţa (Lapos
Bânya), confecţionat probabil la sfârşi tul secolului al XVIII-lea, care reprezintă în câ mpul sigiliului o intrare în mină, susţinută dintr-o parte şi
alta de doi mineri, iar deasupra intrării în m ină un ciocan şi dalta încrucişate, precum şi cel al localităţii Ferneziu din an ul 1786 r eprezentând tot
o intrare în mină şi o topitorie32.
Motivele religioase de asemenea au fost alese ca simbol de unele
localităţi din acest comitat. Reprezentările cele mai frecvente fiind biser icile sau turnurile de biserici. Este cazul sigiliului confecţionat de satul
Bontăieni (Puszta Telek) în anul 1785, în câmpul sigiliului căruia apare o
biserică cu turn, sau cel al loca lită ţii Cetăţele (Gyorkefalu), confecţionat
în aceleaşi an, care în afară de o biserică cu turn reprezintă şi câte o
casă ţărăneascăaa.

Creşterea animalelor, în secolele abordate in acest studiu, a avut
de asemenea mari tradiţii în localităţile din Comitatul Satu Mare. în reprezentările sigilografice de multe ori apar caii, animalele cornute: bovine,
şi caprine, care reflectă una din ocupaţia de bază ale locuitorilor din satele
r espective. Astfel de sigilii au avut localităţile: Tăuţii de Sus din anul
1701, Craidorolţi - 1782, Roşiori (sf. sec. al XVIII-lea), Foeni - 1812 şi
Hurezu Mare din 185534_
Faona pădurii şi a câmpiei care atrage după sin e vână toarea ca şi
apele care au brăzdat câmpiile acestui comitat îşi găseşte de asemenea
simbolul în sigiliile localităţilor : Aciua 1785, Bixad sec. XIX35.
29

Arh. St. Baia Mare, Tipare de sigilii, 35/1786 şi 58/1806.
I dem , Primăria oraşului N ou, acte nr. 277/ 1816 şi 316/1828, Tipare de si gilii nr. 36/1786.
31 I dem , F otocopii, nr. 3/178(6) şi nr. 4 sf. sec. al XVIII-iea.
3~ Idem, Primăria, act adm. nr. 1629/1818 şi act nr. 971/1805.
33
Idem, T ipar e de sigilii, nr. 87/ 1785 ş i 107/1785.
34 Ibidem, nr. 10, 83, 84, 100 şi Primăria oraşului Nou, act nr. 240/1806.
35
I bidem, nr. 158 şi Primăria 1785 sept. 24.
30

https://biblioteca-digitala.ro

117

11

Matriţele sigilare existente care sunt păstrate la Arhivele Statului
Baia Mare, erau confecţionate din bronz şi din material aliaj cunoscut
astăzi sub numele de alpaca. Aceastea erau în majoritatea lor lucrate în
incizie pentru aplicarea lor în ceară.
Dacă avem în vedere clasificarea sigiliilor confecţionate în perioada
sus-amintită de· instituţiile
administrative săteşti din comitatul Satu
Mare, putem afirma că ele se încadrează în grupa sigiliilor mici şi
mijlocii.
Vechimea şi deosebita valoare documentară a acestor sigilii reclamă
strângerea lor grabnică de pe tot cuprinsul Transilvaniei pentru salvarea
tiparelor de distrugere şi pentru a le pune la îndemâna specialiştilor,
dornici să întocmească lucrări complete de sigilografic.

LES SCEAUX DES BOURGES ET DES VILLAGES DU COMITAT
DE SATU MARE AUX XVI-XIX 0 Sil1;CLES
(Resume)

I sont presentes les sceaux decouverts jusqu ă present sur le territoire de
l'ancien comitat Satu Mare, qui ont ete utilises comme signes de validation et
legalisation des actes emis par les communautes admlnistratives des bourgs et
des villages. L'auteur presente 63 sceaux, dent 6 appartiennement aux bourges
(Seini, Tăuţii de Jos, Oraşul Nou, Sanislău, Livada et Săsar).
Du commentaire des ces insignes on voit des conclusions interressantes
d 'ordre politique et socio-economique.
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ANEXA 1
DESCRIEREA SIGILIILOR

SATEŞTI

DIN COMITATUL SATU MARE

1. Sigiliul localităţii ACIUA. Legenda : SIG/ILLUM/ P(OSSESIONIS/ BA/LOTA/ , 1785, oval, 24X26 mm. in câmpul sigiliului într-un
scut tăiat cu cruce deasupra, este reprezentată floarea soarelui, iar în
partea de sus, în colţul drept al scutului, un peşte. (Primăria, 1785
sept. 24).
2. Sigiliul comunei AGRIS. Legenda EGRI KOZSEG PECSETJE,
1877, rotund, 28 X 28 mm. În câmpul sigiliului un snop de grâu având lateral un brăzdar şi un fier de plug. (Tipare de sigilii nr. 178).
3. APA. Este de menţionat faptul că dintr-o scrisoare a antistiei
comunale a acestei locali tăti rezultă că în anul 1680 şi această aşezare
avea deja un sigiliu propriu şi a funcţionat a ici o şcoală. Sigiliul în anul
1680 s-a pierdut şi ca urmare documentul a fost întărit de sigiliul personal al învăţătorulu i. (Primăria, acte adm. 30/1680, f. 46).
4. Sigiliul nobililor din ATEU. Legenda : ATYAI NEMESEK PECSETJ E, 1847, rotund 30 X 30 mm. In câmpul sigiliului un călăreţ, în profil
spre dreapta, cu sabia ridicată în mâna dreaptă. (Tipare de sigilii nr. 41).
5. Sigiliul localităţii BAIŢA. Legenda: SIGILLUM POSSESSIONIS
LAPUS BANYA, Sf. sec. al XVIII-lea, rotund 29X29 mm. (Vezi descrierea imaginii în studiu), Primăria, acte adm. nr. 1629/1818.
6. Sigiliul localităţii BERCU. Legenda: SZARAZ BERKI PEC/SET/ ,
1786, oval, 1 8 ,~ 22 mm. In câmpul sigiliului un stejar. (Tipare de sigilii,
nr. 36)
7. Sigiliul localităţii BERINDAN. Legenda: BERENDI PECSt':T.
1786, oval, 20~22 mm. In câmpul sigiliului un topor. (Tipare de sigilii
nr. 35)
8. Sigiliul localităţii BIXAD. Legenda: BIKSZÂD, sec. al XIX-lea,
rotund, 23 X 23 mm. 1n câmpul siligiului o căprioară în profil spre stânga.
(Tipare d e sigilii nr. 159).
9. Sigiliul comunei BARGAU. Legenda: KIS SIKARLO KOZS:E:G
PECSETJE., 1868, rotund, 25X25 mm. In câmpul sigiliului, într-un scut
rotund, cifra anului 1868, înconj urată de trei fire de trifoi şi o coroană
stiliza tă (Tipare de sigiiii nr. 171).
10. Sigiliul localităţii regale erariale BONTAIENI. Legenda: SIGIL/
UM/ PAGI R/EGI/ FISCALI PUSZTATELEK, 1785, r otund, 25X25 mm.
In câmpul sigiliului o biserică cu turn (Tipare de sigilii nr. 107).
11. Sigiliul localităţii BORLEŞTI. Legenda: B.F. (Barlafalu) Sf. sec_
al XVIII-lea, rotund, 29 X 29 mm. în câmpul sigiliului iniţialele localită
ţii B.F., un fier de plug şi un brăzdar încrucişate, un fir de cânepă şi o,
ciorchină de struguri. (Primăria, acte adm. nr. 2915/1803).
12. Sigiliul localităţii CARAŞAU. Legenda: KRASSOENSE, 1785,
oval, 25 >< 30 mm. ln câmpul sigiliului este reprezentat un fier de plug
şi un brăzdar. (Primăria, acte adm. nr. 428/1839, f. 10).
13. Sigiliul localităţii rcgale-crariale CETAŢELE. Legenda: SIGIL/
UM/ PAGI R/EGI/ FISCALI GYORKEFALU, 1785, rotund, 30X30 mm.
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lntr-un scut rotund o biserică cu turn şi cruce, iar in jurul bisericii câte
o casă ţărănească. (Tipare de sigilii nr. 87).
14. Sigiliul localităţii CHILIA. Legenda: PATZA FALU HRLY /
SEGF.NEK/ PETSETJE, 1785, rotund , 25X 25 mm. În câmpul sigiliului
un pom fructifer încojurat de ornamentaţie vegetal ă (Tipare de sigilii
nr. 50)
15. Sigiliul localităţii CICARLAU. Legenda: SIGILLUM POSSESSIONIS NAGYSIKA RLO, 178(6), rotund 38 ~ 38 mm. în câmpul sigiliul ui un fi er de floarea soar elui şi o ţărancă ridicând în mâna dreaptă o
sapă, în partea de jos
a câmpul ui sigila r ornamentaţie (Fotocopii
nr. 3/1786).
16. Sigiliul localită ţii CRAIDOROLŢI din părţile Să tmarului. Leg enda: SIGILLUM KIRALYDAROC PART/IUM/ SATHMAR, 1782, rotund, 30 X 30 mm. într-un scurt rotund cifra anului 1782, cruce cu un
steguleţi şi u n berbec străpuns de pumnal. (Tipare de sigilii nr. 84).
17. Sigiliul lo calităţii CULCIU MIC. Legenda: KIS KOTSI PETSET,
1784, oval, 17 X 20 mm. ln câmpul sigiliului un fier de plug, iar deasupra
fierului un snop de grâu. (Tipare de sigilii nr. 49).
18. Sigiliul localităţii DOBRA, comitatul Satu Mare, Legenda:
SZATH/MAR/ V/ARMEGYE/ DOBRA, sec. XIX-lea, rotund, 35X35 mm.
ln câmpul sigiliului viţă de vie înconj urată cu elemente de ornamentaţie.
(Jfotocopii nr. 82).
19. Sigiliul localităţii regale-erariale FERNEZIU. Legenda: SIGIL/
UM. R/ EGI. FISCAL/I/ . PAGI FERNEZE/LY/, 1786, rotund 25 :~25 mm.
ln mijlocul câ mpului sigilar deal cu o intrare în mină, lateral câte un
pom şi două construcţH cu horn, reprezentând probabil topitoriile din
localitate şi imensele păduri în jur. (Primăria, a cte adm. nr. 971/1805).
20. Sigiliul comunităţii FIRIZA. Legenda: SIGILLUM COMUNITATIS F / ELSO/ FERNEZELY, sf. sec. al XVIII-lea, rotund, 25,X25 mm.
ln câmpul sigiliului un peisaj de mun te cu păduri de brazi, având între
păduri şi stânci un pârâu în care pluteşte un peşte şi un buştean. (Primăria, acte adm. nr. 1372/1837).
21. Sigiliul localităţii FOENI. Legenda: SIGILLUM POSSESSIONIS
FENY, 1812, rotund 20- 20 mm. în câmpul sigiliului într-un scut rotund
doi cai ridica ţi în două picioare, cele din faţă fiind aşezate pe un fie r de
plug, iar deasupra cailor o coroană deschisă. (Tipare de sigilii nr. 100).
22. Sigiliul comunităţii GROS!. Legenda: SIGILUM COMUNITATIS TOKE:S, Sf. sec. XVIII-lea, rotund 32-32 mm. în câmpul sigiliului
o ţăra ncă ridicând in mâna dreaptă o seceră, purtând pe cap un coş, iar
.în m âna stângă o rotiţă. (Fotocopii nr. 4).
23. Sigiliul comunei HUREZU MARE. Legenda: NANTU KOZSEG.
PECSETJE 1855, oval 25X30 mm. In câmpul oval al sigiliului, într-un
scut sfertuit, în partea din sus spice de grâu şi viţă de vie, iar în partea
inferioară animale, un fier şi curăţător d e plug. (Tipare de sigilii nr. 83).
24. Sigiliul localităţii ILBA. Legenda: SIGILLUM POSSESSIONIS
!LOBA 178 . . . (ultima cifră a anului ştearsă), rotund, 40 X 40 mm. în
câmpul sig iliului este reprezentat un fir de floarea soarelui şi o pasăre
stilizată stând pe o stâncă. (Fotocopii nr. 10),
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25. Sigiliul localităţii IRINA. Legenda: SIGILU POSSESSIONIS
IRINY, 1806, r otund, 28X28 mm. In câmpul sigiliului trei pomi fructiferi ,
iar în partea superioară a câmpului spice de grâu şi ştiuleţ de porumb.
(Fotocopii nr. 13).
26. Sigiliul localităţii JOJIB. Legenda: JOSEFHAZAI PETS'ET, sec.
al XIX, rotund, 38 X38 mm. în mijlocul câmpului sigilar o barză , în stânga un copac, iar în dreapta un pom fructifer. (Fotocopii nr. 11).
27. Sigiliul localităţii LIPAU. SIGILLUM POSSESSIONIS LIPO,
1810, rotund 28 X 28 mm. În câmpul sigiliului un fier de plug, aşezat orizontal pe care este aşezat un fir de cânepă , iar în dreapta un fuior.
(Tipare de sigilii nr. 47).
28. Sigiliul comunei MADARAS judeţul Satu Mare. Legenda:
SZATMAR. M/EGYE/. MADARASZ KOZSEG PECSETJE. 1876, rotund
32 X 32 mm. !n câmpul sigiliului un brăzdar şi un fier de plug aşezat încrucişa te şi cifra anului 1876. (Tipa.re de sigilii nr. 160).
29. Sigiliul localităţii MERIŞOR. Legenda: SIGILIUM POSSESIO NIS MONOSTUR, 1786, rotund 40 X 40 mm. în partea superioră a câmpului sigilar o semilună şi o stea, dedesupt un r âu, iar în mijlocul câmpului un copac, un fier de plug, un brăzdar şi un curăţător de plug. Partea inferioară a câmpului sigilar e ste înconj urată cu o cunună de flori.
(Tipare de sigilii nr. 8).
30. Sigiliul localităţii MICULA. Legenda: MIKOLA HELYSEG
PECSETJE, 1806, rotund, 26 X26 mm. In câmpul sigiliului în mijloc un
pom, în stânga pomului o persoană îmbrăcată intr-un costum popular,
ridicând în mâini un topor către pom, în dreapta pomului bucăţi de lemne.
(Tipare de sigilii nr. 58).
31. Sigiliul localităţii MOCIRA. Legenda: HIDEGKUT, Sf. sec. al
XVIII-lea, rotund 25 X 25 mm. !n câmpul sigiliului pe o parcelă de arat
se află un plug de lemn, un bră zdar şi un fier de plug. (Primăria, acte
adm. nr. 1983/1803 şi 1016/1836).
32. Sigiliul comunei ODOREU. Legenda UDVARI KOZSEG PECSETJE, sec. al XIX-lea, oval 25 X 30 mm. In câmpul sigiliului un fier de plug.
(Tipare de sigilii nr. 159).
33. Sigiliul localităţii PETEA. Legenda: PETE HELYSEG PECS'f:TJE 1850, rotund, 24 X 24 mm. In câmpul sigiliului un brăzdar şi un fier de
plug, iar deasupra acestora o coroană deschisă. (Tipare de sigilii nr. 153).
34. Sigiliul comunei PETREŞTI. Legenda: MEZOPETRI KOZSEG,
sec. al XIX-lea, rotund 33X33 mm. In câmpul sigiliului probabil cai stilizaţi ridicaţi în două picioar e, cu două săbii încrucişate, în partea superioară a câmpului spice de grâu şi un fier de plug. (Tipare de sigilii
nr. 86).
35. Sigiliul localităţii PIŞCARI. Legenda PISKARKUSI, 1871, rotun d, 25 X 25 mm. !n câmpul sigiliului un brăzdar şi un fier de plug.
(Tipare de sigilii nr. 167).
36. Sigiliul localităţii POMI. Legenda REMETE MEZO . . . (litere
şterse, probabil PECSETJE - ) Sf. sec. al XVIII-lea, oval 24X30 mm.
Câmpul sigiliului şers. (Primăria, acte adm. nr. 254/ 1804).
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37. Sigiliul localităţii POTAU. Legenda: SIGIL/ UM/ POS/ESIONIS/
PATOHAZA, 1801, rotund, 32~32 mm. In centrul câmpului sigilar un
brăzdar şi un fier de plug, iar lateral spice de grâu. Un alt sigiliu este
cunoscut din anul 1875. (Fotocopi.i nr. 14 şi Tipare de sigilii nr. 99/ 1875).
38. Sigiliul localităţii PRILOG. Legenda ROZSA PARLLAG S.A.T.M.
(deci Szathmâr), sf. sec. al X VIII-iea, rotund 22X22 mm. In câmpul sigiliului un brad. (Primăria oraşului Nou, act nr. 316/1828.
39. Sigiliul
localităţii RACOVA. Legenda:
RAK OS TEREBES
HELYSEG PECSBTJE, 1824, rotund, 28X28 mm. !n câmpul sigiliului
într -un scut rotund o parcelă de pământ arabil, un fier de plug, plante şi
viţă de vie. (Tipare de sigiiii nr. 126).
40. Sigiliul localităţii RACSA. Legenda: RAKSA, sf. sec. al XVIIIlea, rotund, 28 X 28 mm. În câmpul sigiliului un brăzdar şi un curăţlitor
pe plug. (Primăria oraşului Nou act nr. 316/1828). _
41. Sigiliul localităţii RECEA. Legenda: LENARDFALU, încep. sec
al XIX-lea, rotund, 25 X 25 mm . !n câmpul sigiliului într-un semicerc
sunt stilizaţi un grup de plopi. (Prirnă.ria, acte adm. nr. 980/1834);_
42. Sigiliul localităţii REMETEA CAŞULUI. Legenda: KOSZEG
REMETE, sf. sec. al XVIII-lea, rotund, 28 X 28 mm. în câmpul sigiliului
un brad, (Primăria oraşului Nou, act. nr. 316/1806).
43. Sigiliul loca lităţii ROMANEŞTI. Legenda: GORBED, încep.
sec. al XIX-lea, rotund, 25X25 mm . în centrul câmpului sigilar, într-un
scut rotund, este reprezentat un brad înconjurat lateral cu elemente de
ornamentaţie. (Primăria oraşului Nou, act nr. 277 / 1816).
44. Sigiliul localităţii ROŞIOR. Legenda: V.S.M. (deci Veresmart),
sf. sec. al XVIII-lea, oval, 28 X 28 mm. în partea superioară a câmpului
sigilar este reprezentată o co roană închisă, lateral ornamentaţie, iar sub
coroană este reprezentat un rac şi un cap de animal cornut. (Primăria
oraşului Nou, act nr. 240/1806).
45. Sigiliul comunei RUŞENI. Legenda: OROSZFALU KOZSF.:G
PECSETJE, 1867, rotund, 33X33 mm. în câmpul sigilar coada unui topor.
(Tipare de sigilii nr. 163).

,

46. Sigiliul localităţii SATU L NOU DE JOS. Legenda: SIGILLUM
POSSESSIONIS ALSOFALU, 1784, r otund, 27t><.27 mm. în câmpul sigiliului, într-un scut de frunză, un pom fructifer. (Primăria, acte economice
nr. 18 şi 19/ 1794).
47. Sigiliul localităţii TAUŢII DE SUS. Legenda: SIGILLUM. GIR OLD. T6TH FALUSIENSE, 1701, rotund 35X35 mm. fo câ mpul sigiliului, într-un scut rotund, doi sfinţi stili zaţi, cu o cruce, jos pom fructifer şi o capră . (Tipare de sigilii nr. 10).
48. Sigiliul local ităţii SABIŞA. Legenda : SIGILLUM: POSSESSIONIS: SEBES: PATAK:, 1785, rotund, 30X30 mm. În câmpul sigiliului se
află o ornamentaţie de frunză împărţită în două printr-o linie verticală.
În partea stângă jos floarea soarelui, deasupra acesteia semiluna şi soarele , iar în dreapta jos un fier de plug şi un brăzdar, deasupra acestora
aşeza t orizontal un curăţător de plug. in partea s uperioară a câmpului sigilar o coroană închisă. (Primăria, acte adm . 989 /1808).
49. Sigiliul târgului SASAR. Legenda: SIGILLUM OPIDI ZAZAR ,
1798, oval, 26X 33 mm. în câmpul sigiliului oval o viţă de vie cu pari şi
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cu patru ciorchini de struguri, iar deasupra parului o

coroană deschisă.

(Tipare de sigilii nr. 88).

50. Sigiliul comunei SATMĂREL. Legenda: ZSADAN KOZSEG PECSETJE, 1872, oval, 22X32 mm. In câmpul sigiliului în partea superioară
un snop şi spice de grâu, iar în partea inferioară un brăzdar şi un fier
de plug. (Tipare de sigilii nr. 136).
51. Sigiliul comunei ST!NA. Legenda: FELSO BOLDAD KOZSEG
PECS/ETJE/, 1860, rotund, 30X30 mm. În câmpul sigilar, într-un scut
rotund, o cununa de flori, iar în mijlocul câmpului anul confecţionării
sigiliului - 1860. (Tipare de sigilii nr. 72).
52. Sigiliul localităţii regale - erariale ŞURDEŞTI. Legenda: SIGIL/UM/ PAGI R/EGI/ FISCAL/I/ SURGYEFALU, 1785, rotund, 28X
28 mm. 1n ctlmpul sigiliului inscripţia SAXUM RUSSUM şi ornamenta ţii
(Tipare de sigilii nr. 56).
53. Sigiliul comunei TATAREŞTI. Legenda: RESZTELEK KOZSEG
PECSETJE, 1862, rotund, 35X35 mm. In câmpul sigiliului un brăzdar ,
un fier de plug şi un p om fructifer. (Fotocopii nr. 83).
54. Sigiliul comunităţii SATUL NOU DE SUS. Legenda: SIGILUM
COMUNITAS F/ELSO/ UYFALU, sf. sec. al XVIII-lea, rotund, 21X21 mm.
Câmpul sigiliului este împărţit în două de o apă curgătoare, având în ambele părţi câte o stea şi un pom fructifer. (Tipare de sigilii nr. 51).
55. Sigiliul localităţii TAUŢII SUPERIOR (azi Tăuţii Măgherăuş).
Legenda: SIGILLUM SUPERIORI MIZTTOTHFALVA, 1647, rotund,
24 X 24 mm. În câmpul sigiliului, într-un scut timbrat o ciorchină de strugure şi o sapu. (Primăria act. nr. 783/1647).
56. Sigiliul localităţii VAMA. Legenda: VAMFALUNAK PECSETJE
şi probabil SZATHMAR V/ARMEGYE/ (text şters), 1636, rotund, 28 X
28 mm . într-un scut rotund, în centrul cf1mpului sigilar se află un pom
fructifer, iar lateral anul confecţionării sigiliului 16-36. (Primăria, act
nr. 784/164 7).
57. Sigiliul IJ.ocalităţii VEZENDIU. Legenda: VEZEND HELt.sf:G
PECSgTJE, 1794, rotund, 28 X 28 mm. ln câmpul sigiliului, într-un scut
rotund în partea superioară soarele şi luna, iar deasupra lor o coroană
deschisă cu cruce. ln mijlocul câmpului sigilar un fier de plug şi un
brăzda r înconjurat de spice de grâu. (Tipare de sigilii nr. 21).
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ADATOK xvn. SZAZADI SZELLEMI MOZGALMAINK
TURTtNE'IBHEZ
B U RA LASZLO

Herepei Janos Adattcfr Xi7 II. szcizadi szellemi mozgalm.aink tortenetehez1 cimu munkăja II- III. koteteben szellemi eletilnk tobb neves
szemelyiseget emliti, akinek szatmari vonatkozasa, kapcsolata îs van.
Minthogy Herepei J a nos nem ismerte azt a k6dexet,z amely a szatmări
reformâtus kollegium anyakonyveit, a kollegium fegyelemi tanacsanak
jegyzokonyveit stb. tartalmazza, a k6dexb61 nyert adatokkal kiegeszitem
az Adattarban Porcsalmi Andrasra, Tecsi Jo6 Istvanra, K ormendi Peterre , Văsarhelyi Istvanra, Szathmări Andrasra es Veszpremi Istvânra
v onatkoz6 adatokat.
1. Porcsalmi Andras Apaczai Csere J anos tanit6ja, kesobb Kolozsvaron tanartarsa volt. Rola Herepei a zt kozli, hogy Szatmaron filoz6fiai
es filol6giai evfolyamot vegzett, s a kollegiumot 1637. julius 7-en
hagyta el.3
A sza tma ri reformatus kollegium an yakonyveben 1633-ban irta a la
az alairasi jegyzokonyvet. Tanara Lazar Mikl6s (Nicola us Lazar) volt. A
jegyzokonyvet alair6 78 tanul6 koztil Andreas Porczalmi sorban az 56.
A z a lairasi jegyzokonyv csak az evet emliti, nem kozli a h6napot, napot.
Porcsalmi jelzett idopontbeli tavozasaig meg ket alairâsi jegyzokonyvet keszitettek, neve azonban ezekben nem szerepel.4 • Minthogy o
maga jegycztc fel a kollegiumb61 val6 tavozasanak idopontjat, joggal
feltetelezhetjilk, hogy 6t is a kerdeses idopontban itt tanit6 tanarok, teh at Waari Mikl6s es Wasarhelyi Istvan tanitottak.
Porcsalmi Andrast Apâczai ugy emliti kolozsvari beszede bevezetoj eben, mint az enciklopedikus ismeretekre, a tapasztalati tudomanyo~
t anulmanyozasâra oszton zo tanar·t. Iskolatorteneti nyomozasainak soran
tală n foltetelezhetnok, hogy ezek Porcsalmi eleteben messze visszanyulnak, talan a negy Szatmâron eltoltott tanulmânyi evebe is.
2. Tecsi Jo6 Istvan, aki Sârospatakr61 1644-ben jutott el Leyda
akademijâja ra, Sarospatakot megelozve szinten Szatmâron tanult. 5 Wăâri

•

'

,j

1 Adattâr XVJ!. szâzadi szellemi m ozgalmai nk tortenetehez. Budapest. Szeged. I -lll. (I : 1965, If.I: 1966, :I!l : 1971) - Herepei Janos cik.kei -.
2 A k6dcx : Matricula studiosorum. (1610- 1773. kozti adatokat tartalmaz. (Vo.
E ura Laszl6 : Szatmări diâkolc 1610-1852. 1 : 41. (Kezirat. Kiadâs alatt.)
3 Porcsalin.i maga jegyezte fel az adatot a kolozsvări reformatus kollegium
n agykonyvtara ban talălhat6 keziratos kotetbe. V.o. Adattăr, II. 297.
4 Esetleg kintlak6 lett, s az o nevliket nem jegyeztek fel, esetleg azert n em,
mert elOzoen alâirta a jegyzokonyvet.
ş Adattâr, U. 64. Szărmazăsi neve uta n feltetelezi, hogy a mâramarosi Tecso
hel y~gbol ered, val6szinuleg 1619-1620-ban s zuletett.

I
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Mik16s (Nicolaus M. Waari) tanitvanyakent irta ala a kollegium al8ir{1si
jegyzokonyvet (Stephanus Teczoi neven) 1635. szeptember 18-un.
3. Kormendi P eter - Herepei adatai szerint - 1658. jfulius 22-en
a sarospataki kollegium szeniora, 1660. julius 25-en pedig klilorszagba
indul, Franekera akad emiaj ăn teol6giat tanul. 6 Herepei tud arr61, hogy
hazaterte utăn Szatmaron kollegiumi tanâr, adatai azonban pontositasra
szorulnak.
Kormendi Peter ugyanis killfoldi tanulmanyutja elott mar Szatmaron tanitott, megpedig ncm is sokkal a sarospa taki szeniorsâg utan .
A kollegium anyakonyveben 1658. ji.'.tlius 7-i keltezessel a kovetkezo bejegyzes olvashat6: „Humanissimus ncc non doctissimus magnoque pietatis :fulgere candidatus vir dominu Petrus Kormendi consitutus scholae
Szatthmarinae moderator. Anna 1658 die 7. Julli."
A „moderator" valoszintileg az iskola r ektora, vezet6je jclenesti,
ugyanis az alair6 63 diak kozott szerepel a testvere, Kormcndi Balazs is,
akirol feljegyeztek, hogy az iskola szeniora es „collaborator, azaz segedtanit6, osztalytanit6.
Kormendi Peter tanitvanyai koze tartozott Eszeki Istvan es Szathm{iri Andras is.
Mâsodik alkalomrnal 1664-ben szerepel az iskola tanâr akent: „Wencrabili virtute insignitus, reverendissimus ac clarissimus vir dorninus
P etrus Korrnendi ex academiis !acte ac pie reversus, iterum est introductus ad regendam hanc scholam celeberriam civitatis famosque rnemoriae Szatthmari, a nno 1664 quinto Idus Februarri."
Nem âllapithat6 meg, hogy meddig tanitott, mindenesetre az
1665. evi alairasi jegyzokonyveben măr Szecsi Istvan ta na r neve szer epel.
4. Vasarltelyi Istvan angliai egyetemen tanult. Hazateresenek idopontjat 1637. elejere val6szerusiti, ugyanis (a Leydab61 1635. nyaran
hazatert) Haller Gabor napl6jăban azt irja, hogy belgiumi ad6ssag<:it
Medgyesen adta meg neki 1637. marcius 5-en vagy 6-an. 7 Herepei forrasai szerint Vâsarhelyi marcius 9-en indult el Kolozsvârr61 Sărospatakra,
hogy elfoglalja az ottani kollegium egyik megiiresedett tanări allâsa.t.
Megemlfti azonban azt is, hogy nevet hiaba keressilk az ottani tanaroknak Szornbathi Janos âltal osszeâllitot nevsoraban.
Herepei lehetsegesnek tartja, hogy a fentebbi Vâsârhelyi Istv<in
esetleg azonos az 1630-as evek vegen Szatrnaron mukodo iskolarektorral.
Nos, a szatmari iskolăban 1636. decernber 4-en jegyeztek fel W~1 sarhelyi Istvan tanarsăgat: „Rcuerendus ac clarissimus nec non summa
pietate uita irreprehensibili doctissimus wir dominus Stephanus Wasarhelyi conductus ad regimen scholasticum Szatthmarinae, anno domini
:1636 die 4 Decembris."
Herepei J anos - Bod Peter Magyar Athcnas cimu munkajara hivatkozva - âllitja, hogy ezidotajt Szatmâron tanult Kezdi-Vasârhely i
P eter, Barcsai fejedelem udvari papja , az enyedi kollegium kesobbi elso
professzora, aki feltehetoen Vus{1rhelyi Istv;in rokona volt. Neve ncm szc6 Vă.

' Vo.

Adattar, III. 406- 7.
III. 421.

Adattăr,
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repel az alâirasi jegyzokonyvben, 1637-1641 kozott pedig nincs anya:konyvi bejegyzes. Nagyon val6szinu azoriban az, hogy Kezdi-Vâsârhelyi
Peter eppen a rokonanal lakott, s igy nem îs kellett alairnia a kollegium
bentlak6inak jegyzokonyvet.
·
5. Szathmari Andrăs nem volt jelentOs egyeniscg, peregrinaci6s albumba,s emlekkonyvecskeje azonban erdekes kortorteneti dokumentum,
hisz a killfoldi akademiakat lătogat6 dijăkjaink szokăsair61 tud6sit.
Herepei Janos Adattâra szerint9 Szathmari Andrâs val6szinu, hogy
Szatmaron sziiletett es ott is jart iskolâba. Azt is lehetsegesnek tartja,
hogy az 1660. ev utan u tols6 evere meg âtment a nagybanyai ev. ref.
gimnâziumba, ahol egy vele azonos nevu tanul6 frta ala az iskola torvenyeit. 1664. majusaban viszont a franekerai egyetem teol6giai es filoz6fiai karara iratkozik be Veszpremi Istvănna l es meg hârom târsâval.
Mit tanusitanak a szatmări rcformatus kollegium alăirasi jegyzokonyvei?
1662. februar 4-en t6gas diăk frta a Veszpremi Istvfo âltal vezetett iskola jegyzokonyvet. Sorrendben a 19. Andreas Szatthmari, akinek
neve mellett meg ez olvashato: senior, doctus piusque, satis fecit.
Az 1664. februăr idusan kesziilt jegyzokonyvben (a tanar Kormendi
Istvan) az otodik alăiro: Andreas Szathmă ri, (satis fecit.)
1665. februar 20-an Szecsi Istvan tanâr tanitvanyakent irja ala a
jcgyzokonyvet. Az elso alăir6 a szenior, a masodik pedig Andreas Szath-

mari, contrascriba. Tehat

'

o lett

a diakok kozossegenek a jegyzojc, a

kol~

legiumi diâksâg egyik vezetăje.
Ezek az adatok, ugy erzem, ellentmondanak az Adattârban kozolteknek. Val6szeriltlennek tGnik az, hogy a szatmari kollegium diâkja
1664. februarjâban i:neg a kollegiumban legyen, majusban mar Franekera
akademikusa, 1665-ben (esetleg 1664-ben?) reszt vesz akademikusok
vitatkozasâban, majd 1665. mârcius 3-ân Groningâban for dul meg.
Viszont 1665. februâr 20-ân Szatmaron alâirja (meghozz{1 a diâks<lg
egyik vezetOjekent) a jegyzokonyvct.
Az egyik lehetoseg az, hogy a kulfoldi tart6zkodassal kapcsolatos
adatok nem pontosak, a mâsik lehetOseg, hogy Szathmâri Andrâs itthonr61 irta a vitatkozâst lidvozl& verset (ez nem val6sz.Jnu), s vegill az îs
elofordulhat, hogy nem ugyanazon szemelyrol van sz6, a nevazonossag
valaho! osszezavarja az adatokat.
Herepei kozlese szerint a Hollandiâb61 hazatero Szathmarit a
tiszântuli puspok iskolamesterill rendeli valamelyik iskolâhoz, „megpedig - ha nem csal6dom - a szatmări foiskolâhoz." Nos, az anyakonyvekben nem szerepel a neve. 1666-ban Veszpremi Istvan a tanâr, 1669-ben
Veszpremi meilett Otrok6csi F6ris Ferenc. Legfeljebb az 1667-es evrol
lehetne sz6 - de ebbol az evbOl nincs jegyzokonyv - , ugyanis 1668-ban
mâr Cegenyoen pap.10
8 Lâsd: Szathmari Andras
9
Adattar, III. 390.
10 Herepei Jt\nos forrasai:

vo.

es peregrincicios albuma. In:

Adattăr,

III, 390-393.

Szab6 Karoly: Regi M agyar Kănyvtcir. 1-3. Budapest, 1879-1898. (Veszpremi Istvan es Szathmar~ Andras szemelyerol : TII. 2279.)
cs Borovszky Samu: Tiszan tuli ev. ref. papok. Buda pest, 1898. (Szathmârir61:
36. 1.).
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6. Veszpremi Istvan, erdelyi reformâtus pilspokrol Bod Peter nyoman kozli, hogy „volt Ifjusăgănak idejen A'Szathmări Oskolaban ... viselt Professzorsagot." Nem tudja azonban, hogy kUlfOldi utja elOtt, avagy
azutan toltotte be ezt az ăllâsăt, amde bizonyos - mondja - , hogy pro fesszor meg nem lehetett, hanem csak iskolamester, illetoleg rektor.
A kollegium anyakonyve Veszpremi szatmâri mukodeserol a kovetkezokepp tanuskodik:
1662: „Humanissimus ac doctissimus generosoque virtutis stemmate
condecoratus vir dominus Stephanus Wespremi, conductus ad regimen
scholae celeberriinae Szatthmarinae, anno domini 1662 die 4 Februarri."
Tehăt elOszor az 1664. majusăban kezdodott ki.ilfOldi utja elott tanitott a szatmări kollegiumban, 41 t6gas diâk irta ala az alâfrâsi jegyz6konyvet.
Hollandiab61 hazaterve 1666. okt6bereben iktatjâk bc ut6lag az
iskola vezetOjenek: „Clarissimus nec non ingenii dextentitate multas excellentissimus Stephanus Veszpremi, post multas in academiis peregrinationes iterum patriae redditus, introductus est ad dirigendam scholam
Szatthmarinan anno 1666, die 25 Octobris cuius d isciplinae subscripscrunt:" Osszesen 71 diăk irta ala a jegyzokonyvet.
1669. f1prilis 18-an, amikor Otrok6csi F6ris Ferencet az iskola rektorakent beiktatj ak, a jegyzokonyv kO.Zli, hogy az iskola elso rektora
Veszpremi Istvan: „ ...rectore primario existente clarissimo domino Stephane Veszprimi". Ekkor 69 tanul6 frja ala a jegyzokonyvet.
Tavozasarol az 1671. julius 9-i bejegyzes tud6sft: „Reverendus ac
clarissimus dominus Stephanus Weszpremi ductus ad officium pastoratum in aulam memoriae dominae magnificae K emenyianae. Senior venerabilis tractus Udvarhelyiensis postea episcopus Transylvaniae."
Veszpemi Istvan tehăt ketszer is tanitott a szatmari kollegiumban
kiilfoldi utja e!Ott is, utana is.
7. Szathmăr-Neme thi Mihăly is a klilfoldon tanultak egyike. R6la
Herepei azt irja, hogy esetleg azonos lehet a decemberi kollegiumban
1657. november 6-an alairt Michael Nemethi-veI.H A szatmari kollegium
alairasi jegyzokonyveibcn 1652. julius 1 6-ăn szerepel Michael Nemethi
(satis fecit) neve. A kollegium tanara ekkor Kaposi G. Pal. Egyeb adat
hijăn nem is pr6balkozhatunk meg a sz6ban forg6 nevek azonositasaval.

DATEN ZU R G ESCHICHCBTE UNSERER BEWENUNGEN
AUS DEN XVII-TEN JAHRHUNDERT
(Zusammenfassu11g)

Durch die ăltesten Matrikelkilcher des reformierten Gymnasiums und durch
<las Protokoll des Disziplinărrates ergănzt der Beitrag die Angaben von J anos
Herepei. Er schreibet in seinem Werk „Angaben zur geistlichen Bewegungen des
XVII. Jahrhunderts": (II-III. Band) uber mehrere hervorragende Personlichkeiten
a us Sathmar. Diese sind: Andras Porcsalmi, Istvan Tecsi Jo6, P eter Kormendi,
Istvan Vâsarhelyi, Andrâs Szathmari und Istvan Vasârhelyi.
11

Vo. Adattâr,

nr. 41 t-3.
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POPA CHIRILA DIN ACIUA COPIST DIN A DOUA JUMATATE
A SECOLULUI XVII-lea
ELENA

BĂRNUŢ!U

Alături

de cartea tipărită care a circulat în toate provinciile româpurtând mesajul cultural şi confirmând aceleaşi preocupări spirituale, copiile manuscrise aduc de peste veacuri munca plină de dăruire
a unor cărturari modeşti, din mulţim ea cărora multe nume nu au fost
neşti,

păstrate. 1

Manuscrisul care face obiectul prezentului studiu este un Minei
românesc de la sfârşitul secolului XVII, în grafie chirilică şi provine din
colecţia lui Dariu Pop, împreună cu alte manuscrise „cedate de mine
o raşul ui Satu Mare" .2
Manuscrisul (19X15,5 cm) are 244 de file, nenumerotate, textul
dispus pe o coloană, iar numărul rândurilor variind între 18 şi 21. Lipsesc ilustraţiile, copistul grăbindu-se să-l ofere cât mai r epede u nei comunităţi lipsite de textele necesare oficierii serviciului religios. Textul
este scris cu cerneală neagră de diferite tipuri şi cerneal ă roşie pentru
titluri, pentru indicaţiile tipicona le cât şi pentru iniţialele frazelor şi
capitolelor:. Iniţialele sunt simple, textul fiind realizat cu două feluri
distincte de scriere: semicursivă şi semiunicială, cu suprascrieri şi prescurtări.

Analiza 'lexicală a textului, prin cuvintele şi expresiile folosite
(limbile, priceaznă, împotriva, împocişetorilor, frămseţa, cinuri, îmblă
tie, mănule, tărhat, solitoare, uniciune, mierţă, zama, vârvul, ol, tomnind) oglindeşte crâmpeie ale graiului din nordul ţării, la sfârşitul secolului XVII, când dascăli şi dieci locali şi peregrini copiază şi leagă cărţi
în această parte a ţării.
Pe baza analogiilor grafologice cu Triodul3 existent în colecţia
Muzeului Judeţean Satu Mare, îl recunoaştem pe copistul „popa Chirilă
din Aciua", despre care avem date certe că la sfârşitul secolu lui XVII
traduce şi scrie un Minei pentru popa Iuon din Mădăraş. 4 Traducerea
1

Şt.

P. P. Panaitescu, Introducere în istoria culturii

româneşti, Bucureşti,

19()9;

Bârsă nesc u,

Pagini nescrise din istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1968;
P. P . Punaitescu, lnceput'urile şi biruinţa scrisului în limba română, Bucureşti,
1965; Florian Dud aş, Manuscrisele româneşti medievale din Crişana, Transilvania,

1986.

Dariu Pop, Mărturii strămoşeşti, Satu Mare, (1983).
Doru Radosav, Manuscrise româneşti din sec. al XVIII-Zea în păr~ile sătmă
rene, în Satu Mare Studii şi Comunicări, 1981-1982.
• -Ioan Bârlea, 1nsemru1ri din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1909.
2

3
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Fig. 1.

Pagină

din manuscris

o face din slavonă „cu socotinţă pre limba rumânească întoarsă ... E
făcut de înţelesul celor neînţelegători, nu numai celor proşti, ce, m a i
tare şi m ai vărtos, prcuţilor cărora nu ştiu î nţelegerea slavonească ...
Că noi, Rumâ nii, cari suntem întru aceş tia ţinuturi amestecaţi
printre
alte limbi, suntem ca trâ mbiţa, de o răsufli şi nu-i înţelegeam glasul ei,
a şia şi tocmealele svinţilor le auzim într-altă limbă . . . iară alte limbi
au de ştiu toată Scriptura în limba lor, adecă cumu-s Sârbii, Ruşii , Grecii,
iară după aceia jeluind şi ai noştri spre înţelesul sloveniei, au întors
mt1lt den cartea slovenească pre limba noastră cea rumânească, cu înde-
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Pagină

d in .manuscrisul de la Aciua.

munarea milostivului Dumnezeu şi de acum încă avem nădejde să ni se
înmulţească scriptura pre limba noastră. 5
Fost învăţător în Unimăt, popa Chirilă din Aciua a înzestrat multe
biserici cu cărţi pe care le copia cu multă râvnă şi osteneală.
Triodul pe care-l semnează „Popa Chirilă de Aciua" den varmeghia
Sacmarului"G .îl realizează în răstimp de 8 ani (1725-1733).
şi

5 Ştefan Meteş, Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Ardeal
Ungaria, Arad, 1918.
o D. Radosav, op. cit.
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In cazul Mineiului de faţă, este foarte posibil să-l fi început cu
mult timp înainte de a-1 termina, folosind două tipuri distincte de scriere.
trecând de la scrierea semicursivă la semiunciala, care apropie, grafic,
manuscrisului de tipăritură.
în ultima parte manuscrisul cuprinde 4 file (230-233) cu Evanghelia la sâmbăta lui Lazăr, text semnat la 1708 de diacul Gheorghe din
Surdeşti.
Prin urmare popa Chirilă trebuia să fi isprăvit până la această
dată copierea cărţii.
Din punctul de vedere al conţinutului Mineiul cuprinde serviciile
pentru următoarele sărbători:
1. Simion Stâlpnicul
2. Naş terea născătoar ei de D.zeu
3. înălţarea Crucii
4. Sf. P araschiva
5. Sf. Mucenic G heorghe
o. Arh. Mihail şi Gavril
7. Intrarea Maicii D.lui în biserică
8. Sf. Nicolae
9. Naşterea Domnului
10. Obrezania Domnului
11. Botezul Domnului
12. întâmpinarea Domnului
13. Duminica Florilor
14. Bunavestire
15. Marele Mucenic Gheorghe
16. !nălţarea Domnului
J 7. Rusaliile
18. Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
19. Sf. Apostoli Petru şi Pavel
20. Schimbarea la Faţă
21. Adormirea Maicii Domnului
22. Evangheliile şi apostolii praznicelor
Copiile cu o astfel de organizare a conţinutului au circulat în Transilvania începând cu sfârşitul secolului XVII, servind la oficierea serviciului religios, dar şi drept cărţi de învăţătură pentru cei dornici să inveţe scrisul şi cititul.
Preţuite de comunităţile în posesia cărora ajungeau, manuscrisele
erau păstrate cu grij ă , iar însemnările făcute de dascălii şi preoţii satelor erau mesaje încredinţate veşniciei.
Din însemnările făcute pe acest Minei aflăm că a circulat în satele
din jurul localităţii Aciua, în Buze.şti, ajungând spre sfârşitul secolului
~VIII la Satu Nou şi Şurdeşti. (loca lităţi, care au făcut parte din comitutul Satu Mare).
Diacul Gheorghe, Ştefan, Pop Ionas, Popa Ion, Părintel e Ambrozie ,
Grigorie, sunt nume care au servit viaţa religioasă şi culturală a românilor din aceste locuri. In jurul bisericilor şi a mănăstirilor s-au format
d a scăli şi preoţi luminători de neam şi nu întâmplător popa Chirilă, înzestrat cu o cultură aleasă, vine din acea parte a comitatului Satu Marc,
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u nde la

Fă rcaşa

(azi in

judeţul Ma ra mureş)

s-a construit o

biserică

la

1622.
Red ăm

fila 33 verso:

în continuare î nse mnările, in ordinea
„Verşu de veselie bărba tului beţivu
B_

a pa riţiei în text. P e
şi muierii plăngerc<< :

Cine voiţ i gazde să fiţi
La mine cu toţi ve niţi

9•
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Că eu vă voiu învăţa
Cum trebuie a gusta.

M. O yai de capul tău
Şi de sufletul tău
Amărâtule ce eşti
De toate te lipseşti.
IB.

Că eu ştiu ceva
·Pociu şi pre alţii învăţa.
Taci, tu muiere, nebună

Că băutura încă-i bună.

M. Mai bine ai ara
Şi ai s ă mâna
Şi câte ceva ai căpăta
Decât bat a umbla
Pierzându-ţi şi vara.
Scris-am e u Popa Ion, dekebrie 26 zile"
Pe fila 104: „!n 1788 am dus fânu la Nistru cu doi boi".

Pe fila 104 verso: „1n datorie banilor de 10 florin ţi , am dat întâie

un zlot, apoi când s-au măritat Afinie o vică de grâu, doi bani de trisprece, 8 de coţi, 25 de vidir, doi bani de trispr când s-au cumpărat zadie,
un ban de trisprăzece, 5 pot (oei) de la sare, 8 bani când au închis vaca,
de doao erni purtatu lemnelor."
Pe fila 137 verso: .,În sâmbăta brânzei facem pomenire, feurarie 28,
1777, Popa Ion."
.
Pe fila 233 verso: „Pisa! brat diac Gheorghe iz Surdeşti, rok Bâtâiu 1708".
P e fila 234: „Când s-au născut Mărişca me au fost anul Domnului
1812 în luna Martie, 10 zile".
Pe fHa 234 verso - 235: , ,Verşu bucatelor" (pl. XXII)
1. „O, blagoslovite cucuruz mălaiu
Că în ţară stai
Şi morţii nu ne dai.
Cât Abrudanii de tine auziră
2.

„Şi toţi călăreşte viniră

Zioa
3.

şi

noapte te

căutară

Şi

pe Someş te aflară
Pre tine te cumpărară
Şi în desagi te băgară
Şi în ţară te semănară.

4. O, blagoslovite mălaiu,
Cât întru această lume
Ţ-ai scos ţie mare nume
5.

Că câtu-i omul de sărac
De te are bine-i pare
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6.

Iară

Ţin

7.

cei cu bogăţie
cu tine mare frăţie.

Dară, o, blagoslovite mălaiu
Vină şi la noi
Că încă vom face cu tine
Pre cum vom şti mai bine.

Nici pre tare te vom cerne
Ce pre masele îţi vom aşterne
Pre cum fac şi abrudenii
Cu înţălepţii bistriţănii.
Şi nemişii morăşeni

Cu smeriţi oaşeni
Unde doi se tâlnesc
Tot de tine vorovesc.
Din ţară te scornesc
Şi prin casă te grămădesc
Bores ăle-şi veselesc.
Vai sărac mălaiu cald
Căci n-am lapte să te scald,
Brânză să te învălesc
Şi unt să te netezesc.
Ce te voi mânca curat
Cum dumnezeu mi te-au dat.
De acum până în vecie
Mălaiu mult în ţară să fie."
Şi

în continuare: „Acest verş al bucatelor l-au scr is Ştefan din BuCe te lauz cela ce eşti mare cu mânia ce sloboz."
P e fila 235 verso : „Scris-am eu Pop Ionaş di la Surdeşti, de bine
voitoriu svinţii tale, părinte Popa Ion di la Satul Nou, 1768." (pl. XXIII)
Pe aceeaşi fila: „Preacuviosul părintele nostru Ambrozie."
„Scris-am eu întru cei mai de jos, cu supărare şi pagubă, eu Grigorie în 21 mai, când au mânat boul 1780".
„Sau lunegat Miercaie în iunie 22, di st. sfinţit Muce (nic) Evsebic
fiind lună noao, ziua fiind luni".
,Jn 30 de zile, adecă marţi în săborul svinţilor Apostoli Petru şi
Pavel am fost în Baia Mare, de 30 de post, luna fiind jumătate nouă 1780".
Conţinutul însem nărilor este divers şi se constituie în file de cronică ale unei comunităţi de pe aceste meleaguri, consemnând mare număr
de persoane şi localităţi în care a circulat manuscrisul sau sunt locurile
de obârşie ale preoţilor şi diecilor. Redate concis, însemnările sunt surse
preţioase pentru aflarea realităţii sociale, economice şi culturale din veacul al XVIII-lea din această parte a ţă rii noastre.
Climatul spiritual din mediul sătesc, întreţinut de lum inătorii neamului, în persoa na preoţilor şi diecilor, era condiţionat de preocuparea
slovei tipărite şi manuscrise în funcţie de condiţiile rea.le existente, dar
în acelaşi timp era (susţinu t) ridicat la cote înalte prin răspândirea producţiilor originale.
zăşti.
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In zilele de sărbătoare, când aveau mai mult răgaz, preoţii şi diecii
compuneau versuri inspirate de realităţile lumii în care trăiau.
Ştefan din Buzeşti , bun cunoscător a versurilor Psaltirii lui Dosoftei (dovadă primele două versuri din Psalmul 51 consemnate la fila 235)
compune „Verşu bucatelor", a lăturâ ndu-se celor care în secolul al XVIIIJca au avul preocupări literare.
„Verşu de veselie bărbatului şi a muierii plâng0re<' scris de popa
Ion, sub formă de dialog, este o scenetă între (B) bărbat şi (M) muiere,
fiind un text cu nuanţe satirice şi moralizatoare înscriindu-se 5n şirul
prnd ucţiilor dramntice ori g inale scrise în secolul al XVIII-lea , în Jimba
romf1rn1.
Parcurg<înd şirul însemnărilor ele pe acest Minei, descifrăm st ră
dania unor C<lrturari modeşti din această parte a ţării de a se implica proJ'und în cadrul intim al vieţii spirituale, pentru păstrarea limbii şi uni•te,1ţi i naţiona le. Ei au fost cei care şi-au asumat r olul de „lumină tori",
aportul lor la evoluţia învă ţământului fiind covârş itoa re, aducâ nd cartea
în atenţia locuitorilor satelor, folosind cuvântul scris ca un mijloc importi.!nt ele comunicare între oameni.
Revenind la copistul Mineiului prezentat, a cărui activitate a fost
determinată de dorinţa de a sluji limba şi cultura naţională, el a fost
pentru timpul său cărturarul conştient de rolul asumat în derularea fenomenului cultural.7
Alături de exemplarele de carte romfmească tipă rită şi de copiile
manuscrise, care au circulat în ţinutul sătmărean, acest Minei ilustrează
farmecul graiului din nord-vestul Transilvaniei la cumpăna veacurilor
XVII- XVIII, făcând parte din categoria bunurilor patrimoniului naţional.

PATER CHIRILA VON ACIUA - KOPIST AUS DER
ZWEITEN HXLFTE DES XVII-TEN JAHRHUNDERT
(Z·usammenfassung)

Der Artikel befasst einen hand~eschriebenen ,.Minei".
Es wircl auf die besonclere Bedeutung clieser Handschrift flir clas rumânfache
Kulturle ben aus Sathmar hingewiesen.
Ein ehe maliger Lehrer, Pater Chirilă hat vielen Kirchen Bucher geschenkt,
d ie er mit viel Muhe und Eifer kopierte, weil damals noch sehr "'·enigc gedruckte
nucher waren.
Das Buch ,,Minei" · ist von der s lavonischer Sprache libe rsetzt worden, und
schiWert einen Aspekt der Sprache aus den Nord und Nord Vest Teii des Landes,
am Ende des XVII-te n.
Die Hanclschrifte wurden sorgfăltig von dcn Gemeinschaften bewahrt, denen
sie gehorten, und die Schriftliche Bemerkungen die die Lehrern und Patern auf
clie Manuskripte machten, bleiben als Botschaft fUr alle nachkommliche Generatione n.
. Der Inhalt dieser Schriftlichen Bemerkungen ist sehr verschiedenartig und
stellt einige Seiten der Geschichte vor. Knapp verfaBt, dicse Handschrifte sind
teurc Quellen die auf die soziale, okonomische und kulturelle Wahrheiten hinweisen, in de n XVIII-ten Jahrhundert în diesen Tei! des Landes.
1

A scr is diacul Gheori:(he din

Surdeşti,

a nul D.lu.i 1708.
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LA ISTORICUL DEZVOLTARII MINERITULUI lN OAŞ
·INTRE ANII 1760-1918, (partea l-a)
ADALBERT BALOGll

Bogă ţiile subsolului din munţii şi depresiunea Oaşului au fost cunoscute şi sporadic exploatate încă din epoca bronzului. Acea stă afirmaţie se bazează pe existenţa unor frecvente surpări ale suprafeţei terenului începâ nd cu zona vestică - Tarna Mare, Turţ şi Batarci şi până în
Valea Puturoasă din hotarul satului Vama - ră măşiţe ale unor galerii
uneori de câteva sute de metri, săpate încă cu dalta şi ciocanul, îna inte
de folosi rea prafului de puşcă în minerit, urme descrise de specialiştii în
minerit începând cu ulti mul sfert de veac al secolului al XVIII-lea şi
pâ nă la sfârşitul secolului al XIX-lea, depozitele de zgură giisite în ve -

cinLitatca unor vechi topitorii cât

şi

descoperirile arheologice de la Ba-

tarci, Târşolţ şi altele. Toponomiile ca „Dealul băii", „Drumul băii", „Piciorul băiţa", şi altele ca şi legendele popula re legate de exi stenţa odi nioară în această zonă a unor mine bogate de aur şi argint, în esen ţa
lor confirmă preocupările multiseculare a locuitorilor din Oaş legate de
exploatarea şi prelucrarea minereurilor.
Documentele arhivistice directe cunoscute de noi, care vorbesc despre această activitate din zona O aşului , sunt rela tiv recente, datate doar
din a doua j um ătate a secolului al XVIII-lea 1• Din acestea rezultă că pc
intervalul de peste un secol şi j um ătate care face obiectul cercetă rilor
noastre, cel mai mare interes s-a manifestat faţă de metalele preţioase:
aurul şi argintul şi implicit faţă de plumbul şi cositorul, metale însoţi ...
toare în această zonă. Activităţile de cercetare, de explorare şi mai rar de
exploatare a acestor metale sunt legate îndeosebi de Tarna Mare, Turţ,
Racşa, Bixad şi Vama dar atenţia exploratorilor s-au extins şi asupra ter enurilor situate în hotarul localităţilor Batarci, Cămă rzan a , Gherţa :Mică,
Negreşti, Oraşul Nou şi Lă chinţa, precum şi spre zona vecin ă a Maramu-reşului istoric între Certeze şi Remeţi.
Exploatarea şi prelucrarea zăcămintelor de pirită dar· îndeosebi ;i
limonitei din jurul Certezei, Moiseniului şi Negreştiului este lega tă de nu mele Asociaţiei din Oaş pentru fabrica de fier cu sediul de la Moiseni
cu o activitate mai boga tă între 1851- l 865 care îşi va extinde proprietatea şi asupra unor perimetre miniere acordate pentru fi er din raza localităţii Tarna Mare, cunoscute deja de cc'lteva decenii. Inter esul faţă de
exploatar ea fierului di n Oaş va fi reînnoit la mijlocul primului deceniu
1

Indrumâtor în Arhivele

Statului

judeţul

Maram:m:ş,

p. 188.
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al Secolului XX-lea, la care de altfel se vor a l ătura şi ample cercetări
p entru identificarea cărbunelui din depresiunea Caşului, descoperit şi început a fi exploatat şi la Ta rna Ma re şi Cămărzana cu 6-8 decenii în
urmă.

· Activitatea mînieră din Oaş pe in tervalul urmărit de noi, după cum
vom vedea, a cunoscut perioade de avânt şi de regres. Pe lângă condiţiile
naturale existente, ea a fost determina tă şi de interesul de care s-a bucura t mineritul într-o anumită perioadă pe scară naţională şi de peste
hotare, precum şi de nivelul tehnic cu care se lucra în exploatarea şi prelucrarea minereurilor. Persistenţa relaţiilor feudale până în 1848 şi a unor
rămăşiţe feuda le până la finele perioadei urm ărite de noi, distanţa m are
de cele mai apropiate topitorii de metale nobile şi neferoase, conjuga te
de impracticabilitatea drumurilor existente şi în special lipsa de capital
industrial, au acţiona t în defavoarea dezvoltă rii mineritului din Oaş.
Toate aceste probleme în continuare vor fi abordate pe larg în cu prinsul acestei comunicări, axate pe loca lităţi şi genuri de exploatări, din
care în această primă parte vor intra preocupările legate de minereurile
nobile şi neferoase din jurul loca lităţii Tarna Ma re.
începuturile activităţii de exploatare m i nieră în jurul Tarnei, după
afirmaţiile specialistului Heinrich Berman, trebuiesc să fie căutate cu
multe secole înainte de introducerea folosirii prafului de puşcă în min etit~. Prima atestare scrisă este de acum 200 de ani (5 decembrie 1783),
când Samuel Dobrinyi cu alţi trei asociaţi ai săi cerea concesiune pentru
o veche galerie şi un puţ sub nume de Redemptoris, situat în Dealul Iezure. Acordarea perimetrului solicitat este cond iţion ată de îndeplinirea
unor o bligaţii:i şi cu numele solicitanţilor în continuare nu ne vom mai
întâ lni.
La sfârşitul anu lui următor o altu asociaţie la care principalul acţio
nar e ra Mi chael Gabsila, arendatorul domeniilor Nyalab a lui Emeric
P erenyi, obţine concesie de exploatare pentru noua galerie „Sf. Mihai",
situată în dealul Piciorul Băiţa , în apropierea vechii galerii din Dealul
Scabalca, galerie cu două funduri de exploatare umplute cu apă 4 • ln
aceeaşi zon ă, acelaşi Gabşila în 1791 devine coproprietar cu baronul Şte
fan de P er en al noului perimetru minier acordat sub numele de „Sf. Vicen ţ ius";;. Dar în prealabil, pentru necesităţile prelucrării minereurilor
exploatate în mina „Sf. Mihai", Gabsila şi consorţii săi construiesc un
şteamp cu 9 săgeţi şi încep activitatea de exploatare şi de prelucrare a
unor minereuri cu conţinut de aur, argint şi plumb6 . P e intervalul noiembrie 1785-mai 1786 pe lista minerilor şi altor ca tegorii de lucrători
ne întâlnim cu numele a 12 muncitori şi un fierar, cheltuind pentru salarii ş i transport 043 flo rini şi 271/ 2 dinar i7. De topitorie proprie nu disGesell Scindor, Oldhlâposbcinya es videkene/c bcinyageol6giai f elvetele (Descria Băiuţului şi împrej urimii) î n A Magyar kir·dlyi Foldtani
Intezet evi jelentese 1893-r6l. (Raport asupra activităţii Instit utului geologic regal
maghiar pe a nul 1893), Budapesta, 1894, p. 121; Arhivele Statului Baia Mare, fond
Inspectoratul GEOLOGIC MINIER 13aia Mare, act. nr. 441/1916.
3 Ibidem, act nr. Ci/lî84.
• Ibidem, act nr. 436/1784.
~ Ibidem, act nr . 1728/1891.
~

erea

geologică-minieră
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ca urmare numa1 m 1788 este obligat să transporte cu mari chella Băiţa 270 măji de şlicuri8 .
încă din 1785 baronul Ferenc de Peren, coproprietar în localitate,
încearcă să pună diferite piedici în calea asociaţiei „Sf. Mihai" . Printr-un
memoriu adr esat Tribunalului minier din Baia Mare îl acuză pe Gabsila
că şteampul construit se află pe teritoriul său, că pentru lemnele folosite la acest şteamp nu-i plă teşte nimic şi că distruge fără nici o recompensă drumurile sale. De această dată Gabşila reuşeşte să respingă acuzaţiile şi instanţa minieră îi dă dreptate. Dar în 1788 deja va fi nevoit
să sisteze vremelnic exploatarea: la începutul anului o parte dintre muncitorii săi cu forţa sunt înrolaţi în armata imperială, iar apoi , la mijlocul anului , supraveghetorul său de la mi nă şi şteamp este hărţuit, prins
şi pus în detenţiune de către organele militare care patrulau în apropier ea mineiH. Aceste necazuri au agravat situaţia consorţilor lui Gabsila
care după 1791, în împrejură ri î ncă neelucidate, pă răsesc activitatea minieră de la Tarna şi cu el se încheie primul episod al procesului urmă
rit de noi.
ln 1808 Stepha n Pereny depune o cerere pentru a-l r eacorda sub
nume de ,,Sf. Vicent" vechea galerie părăsită din dealul Szkabalka pentru aur, argint şi alte metale ce s-ar găsi 10 . Dacă exploatarea de această
dată s-a început sau nu, nu avem informaţii. Urmează o pau ză de 20 de
ani şi în 1828 Franz H auptman cu alţi 3 concesionari intră în propriet atea minei „Sf. Mihai" de pc dealul Borz, o mină părăsită de mult. Mina
în cauză in a nul 1844, pe motiv că de mai mult de 2 ani a fost părăsită ,
este reconces ionată lui Iosef Gasparovszki, Janos Volcnczky şi alţii. La
descrierea perimetrului se menţionează că această mină se află la o distanţă de 2112 km de minele din Turţ. Este în locul unei mine vechi, cu o
galerie inundată, deasupra căruia s-a săpa t o galerie ajutătoare, boga tă
în aur şi argint. Se văd urmele unui vechi şteamp şi a unei topitorii 11 •
Pe baza acestei descrieri se poa te stabili că este vorba de acelaşi peri,..
metru pe care Ga bsila şi consorţii săi l-au luat în exploatare în 1784. Pe
rnngă această zonă a localităţii Tarna Mare se mai afla în atenţia vechilor
ex ploratori şi zona „Socea". în vecinătate cu localitatea Valea Seacă
ca re documentar apare prima dată în 1839, când numitului Mihail Szmag
şi consorţilor săi li se acordă perimetrul „Leopold" în „Szotsa" cu o veche mină părăsită mai de mult12.
În anul 1845 mina „Sf. Mihai" este cerută de un alt pretendent, Karoly Szlivenszki din Baia Mare, afirmând că Gasparovszki a pă răsit-o iar
noua galerie pe alocuri este deja prăbuşită 1 3. În anul urm ător mina „Mipune
tuieli

şi

până

Ibidem, act nr. 228/1786 şi 42/1788.
Numele acestora, cu ortografia scrisului contemporan, sunt următoarele :
Antonius Sziegel, Theodor Dobrikan, Ladisla u Barniszka. Theodor Kormos, Antonius Meta1lifoss6ri, Gabriel Barnicska, Flora Kormos, Alexius Dan, Theodor Kormos,
Mathias Kocsis, Joannes Kocsis şi Josephu.5 Soda!, condus în 1788 de supraveghetorul Ioan Dimitczki, Ibidem, act nr. 201/1786 şi 589/1891.
8 Ib idem, nr. 304/1788.
o Ib idem , nr. 447 /1785, nr. 42 şi 589/1788.
10 I bidem, nr. 2743/1810.
11 Ibidem, act nr. 2458/1828 şi 1503/ 1844.
12 Ibidem, act nr. 1418/ 1840.
13
Ibidem, act nr. 505 şi 788/1845.
6
7
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hai" se află deja în posesia lui Lajos Kovacs. El cedează mina în cauză
î irmei „Unio din Ugocea" , care afirmativ în posesia unui capital important, intenţionează ca în zona Tarna-Batarci şi Turţi să desfăşoare o exploatare minieră intensă, solicitând şi un nou perimetru sub numele de
„Turczer- Nagytarnaer- Bona Spei"14 • Atenţia cercetărilor se extinde spre
Valea Socii, unde în 1847 sunt obţinute două perimetre noi, untll sub nume de „Clemens" altul denumit „Maria Hilf". P este un an de zile rândul
acestora este înm ulţit prin noul perimetru „Maximilian" acordat la locul
..Gruia între Soci", în apropierea a două exploată ri vechi părăsite şi pră
buş ite. Pentru prelucra rea minereurilor r ezultate din aceste mine, se
acordă dreptul de construire a unui nou şteamp la confluenţa pârâ urilor
,,Valea Mare" şi „Valea Boilor", în apropierea unui atelier pentru fierberea potasiului. Proprietarul acestor a este inginerul J 6zsef Bencze din
Satu Mare 1;;.
Acest inginer, încă cu un an în urmă , afirma că societatea „Unio
din Ugocea" a părăs it mina „Mihai", făcând şi lichidar ea muncitorilor
săi, care er au din jurul Băii Mari rn. Inginerul Bencze îşi va ext inde cer cetările sale, solicitcînd şi obţinând mai multe concesiuni de cercetare pentru metale nobile, plumb, cositor şi fier. Acţiunile sale au fost situate
pe dealul „Afinişu Mare" şi Dealul .,Ursului" 17 . In a ceas tă zoni'i a localităţii apare şi altă as ociaţi e , condusă de numitul Pirl Leopold care, sub
numele de „Agneta" şi „Clemens<', obţine două concesiuni de cercetare
pentru argint dintre care ultimul, situat în Valea „Socea Mică", în curând se va transforma în perimetru de exploatare1 s.
La o exploatare sistematică în hotarul Tarna nici d e data acecista
nu se va ajunge; în luna noiembrie 1848, făcând referire la „timpurile
tulbure", inginerul Bencze va cere permis pentru sistarea oricăror activităţirn, în perimet rele sale: „Mihai<', „Maximilian" şi „Krispin'' pe care
le deţinea . După înfrângerea revoluţiei, lucrările conduse de Bencze vor
fi reluate de asociatul său, Anton Ridler, sub conducerea căruia Asociaţia „Mihai" din Tarna Mare, pe lângă şteampul existent cu 9 săgeţi, va
obţine p ermis pentru construirea unui nou şteamp cu 9-12 săgeţi, ce
urma să fie construit în locul unui alt şteamp, mai vechi, aflat odinio ară
în „Valea Morii" pe pârâul ce coboară de pe „Frasin" 20 . Datorită investiţiilor întreprinse , preţul de vânzare a cuxelor acestei asociaţii în decursul aceluiaşi an vor creşte de la 10-15 la 85 florini. O parte considerabilă dintre acţiunile sale vor Jntra în proprietatea u nor per soane austriece:· Josef Acher, Michael Weinmeister şi fraţii Heinrich, Ferdinand şi
Carol Ridler2 t. Noii proprietari se dovedesc î n să a fi foarte săraci, fără
capital rulant disponibil, pentru care motiv între anii 1852-1853 asociaţia va cere permis pentru sistarea vremelnică a oricărei lucră ri mi~· Ibidem,

act nr. 420 şi 626/1846.
act nr. 1068, 1078, 1847, 507 şi 4508/1848.
Ibidem, act nr. 1438/1847, 3 şi 123/1848.
Ibidem, act nr. 369, 70, 371, 372, 513/1848.
l S I bidem, act nr. 517, 594 şi 776/1848.
19 Ibidem, act nr. 1084/1848.
20 I bidem, act nr. 488/1851.
2 1 I bidem, act nr. 140, 200. 501/1851, 394, 395, 396, 397, 398/1852, 246

1

~ Ibidem,

16
17

287/1853.
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niere22. Obţ i nând ceva credite, după ce în prealabil se intră în posesia
unui nou pedmetru cu numele de „J czera Maria", începe şi activitatea
de exploatare~3.
Pe anul 1853 in sta tisticile Căpită na tului minier, asociaţia „Mihai "
din Tarna figurează cu două perimetre miniere în exploatarea, având
două galerii în lungime de 130 m cu un supraveghetor, 10 mineri ,'?i
trei vagonetari care au efectuat 3807 zi le muncă pentru un salar de 1G07
florini. 1n acest an asociaţia a preschimbat o mică cantitate de concentra te auro-argintifere in valoare de 78 florini şi 80 creiţari şi 40 mă ji
şlicuri de plumb în valoare de 80 de florini2 4 , anul următor au lucrat cu
6 mineri, un supraveghe tor şi doi muncitori auxiliari, presUmd în total
3 100 zile de muncă pentru un salar de 1 243 florini. Asociaţia in acel an
a preschimbat 213 măji şlic de plumb în valoare de 555 florinFG. Est~
evident că veniturile asociaţiei erau mult sub nivelul cheltuielilor. Dator iile neachitate cresc şi cu toa te că numărul perimetrelor miniere acordate se ridică la patru 26 , averea asociaţiei miniere „Mihai" va fi zălogită,
iar lucră ril e de exploatare în curnnd sistate. In 1864 antis tia comunei
Tarna Mare raportează că mina „Jezera Maria" împreună cu şteampul
aferent, începând cu 1860 au fos t părăsite, drumul de acces a devenit
impracticabil, casa de şteamp s-a prăbuşit, iar mina „Mihai" încă din
1856 a fost a bandonată şi ca urmare intrarea în galeria acesteia a devenit
periculoasă 27 .

Ciipitanatul minier prin toate m ijloacele sale legale va :îndemna
proprietarii asociaţiei să reia activitatea de exploatare. î n 1867 asoci aţia
este reco nstituită : 50 de cuxe din ce le 7:3 a parţină toare succesorilor lui
Antal Ridler ajung în faliment, fi ind preluate de un grup de antr epren ori, în m ajoritatea lor din jurul oraşu lui Satu Mare care se obligă să
r eia activitatea de exploatare pe cheltuielile lor 28• Aceasta însă întârzie,
peste cinci ani noua asociaţie renu nţă la contractul încheiat şi se începe
procedura de lichidare a asociaţiei, care va dura până în 187429. De la
această dată timp de aproape două decenii în jurul Tarnei nu se va mai
face nici o activita te minieră.
în condiţiile noului avânt ce va car acteriza activitatea de exploatare
mini eră de la sfârşitul secolului al XIX-lea, privirile unui consorţiu cu
sediul la Budapesta, vor fi îndreptate din nou spre această zonă . Din împuternicirea acestuia în anul 1891, specialistul de renume, Heinrich Dcrman, va întreprinde ample cercetări. Constatările sale vor forma obiectul
u nui raport detaliat 30 , urmat de înfiinţarea Asociaţiei miniere „Jezura"
din Tarna Mare, în proprietatea a cinci persoane. Din tota lul de 128
cuxe 112 erau în mâna a patru acţionari din Budapesta. Asocia ţia „Ie22

Ibidem,
Ibidem,
2
~ Tbidem ,
25 I bidem,
23

26

4/1852, 611/1853.

act n r. 373/1854.
:.ict nr. 170/1854 şi 118/1855.
act nr. 805/1855.
Arhivele Statului Baia Mare, fond

Căpitanat1ll

minier Smolnik, a ct

ni·.

517, 1195, 2377 /1857 şi 1408/1852.
27 Arhivele Statului Baia Mare, fond Inspectoratul geologic minier Baia Mare,
act nr. 1857/1864 şi 486/1865.
28 Ibidem, nr. 1371/1867.
29 Ibidem, nr. 840/1872 şi 688/1874.
30

Vezi nota nr. 2.
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zura" deţi nea în proprietatea sa un perimetru de exploatare cu întindere de 180 465,6 m~ şi 22 perimetre de cercetare 31 . Asociaţia până ln anul
1806 a cheltuit pentr u lucrări de prospecţiuni 7 200 florini pe parcursul
cărora au fost obţinute şi 800 măji minercu r i32 . Dar cu aceste cheltuieli
capitalul asociaţiei s-a epuizat şi de la acea stă dată până la începutul
primului război mondial, cu mici întreruperi, lucrările minier e propriu
zise ale Asociaţiei „Iczura" au fost sistatc33. în consecinţă, deja în 1905,
galeria superioară a minei „Iezura Mihai" era surpată, iar galeriile
inferioară şi cea ajutăto are, erau umplute cu apă 34. În 1915 mina
a fost oferită spre exploatare pe termen de trei ani Ministerului de Răz
boi care însă nu a acceptat propunerea făcută:l5 Mina în cauză, împreună
c'..l întreaga zonă a Tarnei Mari rămâne neexploa tată şi necerceta tă până
spre mijlocul deceniului a l optulea al secolului nostru, când împreună
cu zona vecină din Turţ, ea reintră în exploatare sistematica.

CONTRIBUTIONS A L'HISTORIQUE DU D~VELOPPEMENT
DE L'EXPLOITATIONS DU MINES EN OAŞ ENTRE 1760-1918
(l-e partie)
(Resu.me;

S'arretant nu theme aborde l'auteur taisant appel aux documents des archives connus, nous mon tre q ue dans, periode qui fait l'object des t nvestig:mon~.
l'intereet dans la zone Oaş s'cst manifeste le plus vers l'or e t l'argent, y compris
le plom b et l'e t.ain.
Dans l'article sont mentionnes Ies Iocalites ou o n tatsait de explot.ations ainsl
q ue les associations, les firm es, les proprietaîres et ies act1on naires, Ies quant1tes
de minerai exr:ra1tes, Ies travaux de prospecnons, l'aq~ent depe nse et Ies reallsattons.

31
Arhivele Statului Baia Mare, fond I nspectoratul geologic minier Baia Mare,
registre operative nr. 4, fila 177.
82 Ibidem, act nr. 586/1896.
~s Ibidem, registre operative nr. 5, pagina 92.
t i I bidem, act nr. 8818/1905.
a~ I bidem, act nr. 441 / 1916.
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TREI SCRISORI INEDITE
ALE „ASOCIAŢIEI NAŢIONALE IN ARAD
PENTRU CULTURA ŞI CONSERVAREA
POPORULUI ROMAN"
VIOREL CIUBOTA

Legăturile

vechi existente intre ţinuturile sătmărene şi cele arădene
cel puţin pe baza actelor existente la Arhivele Statului din
Satu Mare, incă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când o
parte a parohiilor româneşti sătmărene car e nu au trecut la greco-catolicism, aparţineau de episcopia Aradului 1•
lnsă un spirit nou de colaborare politică şi culturală apare în deceniul al VII-lea al secolului al XIX-lea când asistăm la ample acţiuni
în acest sens.
Se păstrează o scrisoare a lui Iacob Brânduşanu, originar din judeţul Satu Mare, autorul primei nuvele consacrate Ţării Oaşului („Camerdiana" - Cămărzana)2 ajuns avocat în Arad şi care într-o scrisoare
trimisă protopopului din Seini George Maniu, un brav luptător pentru
drepturi naţionale, îi comunică că i-a trimis cele trei memorii ale românilor arădeni din iulie 1860, 9/23 mai 1861, 19/31 mai 1861 adresate
lui Andrei Saguna, Comisiei Permanente de la Sibiu şi deputaţilor români din dieta de la Pesta, pentru ca şi româ nii din această zonă să adopte
o at itudine similară şi anume să ceară ţinerea unui congres al tuturor
românilor din monarhia austriacă:l-. Foarte important este faptul că din
context reiese că şi din judeţul Satu Mare au fost expediate scrisori în
Arad care co nţineau părerile politice ale sătmărenilor: „Aşa dară vei
vedea că noi încă suntem de părerile D-voastre" 4 • Scrisoarea se constituie într-un program de acţiu ne politică al tuturor românilor din Partium, în Sătmar având loc mai multe întruniri politice ale fruntaşilor
români aşa după cum r eiese dintr-o scrisoare din 30 septembrie 1864
expediată de George Maniu lui Toma Sorban, arhidiaconul Careilor 5.
Este aproape sigur că unul din momentele când s-a discutat despre
atitudinea politică comună a sătmărenilor şi arădenilor a fost prilejuit
de conferinţa prelim inară şcolară ţinută în 12 septembrie la Sdni şi unde
datează,

1
Arhivele Statului Satu Mare, Colec ţia de documente ale instituţiilor ecleziastice, inv. nr. 298 şi 299.
2
cf. Vasile Vartolomei, Mă1·turii culturale bihorene, Cluj, 1944, p . 88-89.

3 Maramureşenii

1848-1918,
4

Bucureşti,

în lupta penti-u. libertate şi unitate naţională. Documente

1981, p. 97.

Ibidem.

s Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului
unitar român. Documente 1848-1918, Bucureşti, 1989, p. 139.
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participă o seric de fruntaşi ai mişcării naţionale: Ioan Seremi, protopopul din Mădăras 6 , Vasile Ca toca, protopopul din Bor leşti, Petru Bran•,
protopopul din Satu Mare, George Maniu, Ciriac Barbul, 5 profesori de
la liceul din Be iuş, Petru Mihuţs , Ioan Sălăgiano , George Marchiş 1 o , Ignat
Sabo11 , Simion Popovici Deseanu 1:?, precum şi Ioan Popovici Deseanu, posesor în comitatul Aradului şi „ablegat la dieta Ungariei"1 3
!n acest context de strânse legături politice dar şi culturale între
sătmăreni şi ari'ideni, se înscriu şi cel e trei scrisori ale Asociaţiei Naţio
nale în Arad pentru cultura poporului român înfiinţată în anul 1862 din
iniţiativa lui George Popa 14 • Prima es te o a dresă (nr. 81) din septembrie
2416 octombrie 1865 şi este a dresată lui Toma S orban t5 fiind semna tă
de V. Popovici, director secund şi Dionisie Păscuţiu, notar al Asoci aţiei
arădene. Ea cuprindea hotărârile adoptate în şedinţa directorială ţinută
în 24 septembric/4 octombrie 1865 privitor la ţinuturile să tmărene.
Astfel i se expedia lui Sorban lista membrilor Asociaţiei din comitatul Satu Mare, în care erau consemnate restanţele de co tiza ţii, rug<1ndu-l să le încaseze şi să le expedieze casierului dr. Atanasie Sandorrn.
Era rugat deasemenea să vegheze „asupra schimbarei localizarei , sau .intraveni tei moarte între membrii asociaţiei ţină tori de sfera activităţi i

6 Jacob Brânduşanu ii mărturiseşte lui G. Maniu intenţia de a-i expedia şi_
lui Seremi memoriile cf. Maramureşenii ... , p. 97.
.
7
Petru Bran (1821-1877), născut Ia Toha n, jud. Sălaj, numit profesor şi
protopop la Satu Mare în 1859, unde a mil itat intens pentru drepturi politice şi
naţionale pentru românii sătmăreni. A introd us Jimba română la Liceul catolic
regesc din Satu Mare in anul 1859, cf. V. Scurtu, P etni Bran un luptător al t r ecutului românesc din Satu Mare, Satu Mare, f.a.
8 Petru Mihuţ (1830-1902) profesor la Beiuş în perioada 1855-1864 şi director al liceului între anii 1877-1888, cf. Dr. Constantin Pavel, .)coo/ele din Bei uş
1828-1928, Beiuş, 1928, p. 166.
9 Ioan Silviu Sălăjanu (1836-1896) născut în jud eţul Satu Mare. profesor
la
Beiuş intre anii 1858-1872, autor al prim ului manual de geografie din 'l'ransilvania (1871), cf. dr. C. Pavel, Şcoalele . .. , p. 169-171.
10 George Marchiş (1836-1884) profesor la Beiuş în tre anii 1859-1862, cf.
Dicţionarul literaturii române de la origini pană la 1900, Bucureşti, 197!), p. 552
şi dr. C. Pavel, $coalele . .. , p. 171.
11 Ignaţiu Sabo (
-1878) profesor la Beiuş intre anii 1858-1860. A scris
mul t în problema înfinţă rii unui gim,naziu la Seini prin presa vremii.
1
~ Simion Popovici Deseanu (1825-1928) profesor suplinitor la Beiuş între
anii 1860-1862, cf. dr. C. Pavel, Şcoalele ... , p. 172.
13 Ioan Popovici Deseanu (1831-1892), născut la Bichiş şi ales deputat fn
dietă în anul 1861, fondator şi conducător nl Asociaţiei Arădene pentru Cultură,
deputat de Rodna in dietă în anii 1868 şi 1874 cf. C. Diaconovich, Enciclopedia
Română, tomul II, Sibiu, 1990, p. 143.
u Este vorba de „Asociaţiunea naţională în Arad pentru cultura şi conversarea poporului român" care a funcţion at cu o întrerupere de câţiva an i până
în 191.8 cf. V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru unirea din 1918,
Bucureşti, 1968, p. 48-58.
15 Toma Şorban (1805-1881) născut IA Nyiradony, în Ungaria, numit arhidiacon al părţilor sătmărene la 1857, remarcându-se ca un neobosit promotor al
programului cultural şi politic al românilor sătmăreni.
16 Muzeul judeţean Satu Mare, inv. nr. 20.116, f. 2.
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Prea Onoratei Domniei talc" şi su informeze la timp Direcţi unea despre
aceastar7 .
Din tabelul care însoţea adresa rezultă că în judeţul s~:tu Mare erau
cinci membrii înscrişi în anul 1863 şi patru membrii noi. Dintre membrii
vechi îi aminti m pe Toma Sorba n , a rhidiacon, Ioan Borbola, avocat şi
George Marchiş, preot în <lCea perioadă la Resighea, viitor arhidiacon al
Careilor, iar dintre cei m ai noi pe Ciriac Barbul, viitor a rhidiacon al
Careilor.
A doua adresă, nr. 89 datează din 1/ 13 ianuarie 1866 şi este semnată de Miron Romanul1S ş i Dionisi e Păscuţiu şi este adresată tot l L:i
Toma Sorban, arhidiaconul Careilor. Aflăm că suma restan ţelor taxelor
de membru se ridică l<l 7 500 flori ni ,,de u nde e lucru ... d1 între împrej urăr i asemenea Asociaţiunea nccu(m) (poa)te avânta în scopurile sale,
ci e periclitată chia(r) (e)x istenţa-i ... "rn.
Direcţiun ea cere din nou în mod imperativ ca toţi resta nţierii „fără
amânare" să-şi depună taxele, astfel „va păşi în contra restanţierilor
pe calea Legii" 20.
A treia adresă poartă numă rul 120 din 26 februarie/IO mar tie 1866
şi constituie un răspuns la adresa nr. 21 din 13 februarie a lui T oma Sorban, în care acesta înş tii nţeaz.:i „cu m că de nu va ţine Asociaţia adunările sale generale şi în alte cetăţi afară de Arad, adică de nu va fi
mişcătoare, nici P(rca) O(n orata) Domnia Voastră, nici alţ i Domni · nu
veţi mai fi m embrii Asoci aţie i n.ici veţi contribui la fondul aceleia21. Direcţiunea îi răspunde că deocamdată Asociaţi a nu poate să -şi ţină „adun ăr ile sale generale şi aiurea". dar acesta nu înseamnă că membrii „să
nu-şi îndeplinească obligaţiile sale"22.
Băn ui m că după această dată cei n ow'l sătmăreni nu au mai fost
membrii ai Asociaţiei arădene, în schimb îi întâlnim pe o bună p arte
dintre ei ca membrii ai „Astrei" care î n perioada anilor 1864-1865 num ă ra în judeţul Satu Mare nu mai puţin de 25 de coti zanţi2::i.

17
18

I bidem.

Dr. Miron Românul, s-a născut la 23 august 1828 în Mezieş (jud. Bihor).
studiile gimnaziale la Beiuş, cele filozofice la Oradea şi cursul teologic la
Al.ad. Din anul 1861 intră in viaţa politică a comitatului Arad, fiind şi unul
din iniţiatorii Asociaţiei culturale. Va ajunge în 1873 episcop de Arad, iar din 1874
mitropolit or·todox al Transilvaniei. Moare i n 13 octombrie 1898 la Sibiu, cf. .c: Diaconovici, Enciclopedia română, vol. III, Sibiu, 1904, p. 841---842.
··
19 Muzeul judeţean S atu Mare, i nv. 20.117.
Şi-a făcut

20

·

~1
!!?
23

Ibidem.

Loc. c{t„ inv. nr. 20.118.

I bidem.
Sătmărenii . . . ,

p. 141- 112.
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ANEXE
I.
51/865

Pre onor ate Domnule Colectant!
In firul

determinaţiunei siedinţei direcţionale, ţinută

în 24 Sept(embrie) 1865
sublista membrilor Asociaţiune i rom(âne)
Onoratei D(omniei) tale.
In Usta aceasta de după Protocolul capital sunt consemnate restanţele lor
acurat şi punctuatm ente, precum şi anticipatul pe semestrul ultim a(l) anului (al\
3 lea. adică 1866 oentru cei ce s-au înscris la a nul urzi rei asociatiei.
Deci cu toata onoarea cuvenită eşti rugat prin aceste(a) ca Colectant, să
binevoieşti a încasa de la toţi restanţi(i) sumele obligate cât va fi cu putinţă mai
curând şi-a le străp une de-a dreptul la Perceptorul asociaţiunei Spectatului D(om)
Dr. Atanasie Şandor.
Tot de-o dată ţi se prescrie pentru îndreptar pe venitoriu, ca lista aceasta
origi nală să o păstrezi pentru totdeau na , trimiţând aici numai în copie consemnarea membrilor solvenţi, căci a face liste noi totdeauna râpeşte şi timp şi speze
multe de la asociaţiune.
Iar pentru susţinerea ordul ui şi harmoniei cuvenite în lucrările asociaţiunei,
eşti rugat, să binevoieşti a priveghea asupra schimbării locallzăfii, sau a intravenitei moarte între membrii asociaţiunei ţinători de sfera activităţii Preaonoratei Domniei tale având bunătate de a referi din timp în timp despre toate la
Direcţiunea aceasta, ca sc himbările, sau orice altă întâmplare în privinţa mem brilor fiind însemnate în protocolul capital, să poată fi ţinute toate în eviden ţa.
Sem nat în Arad din şedinţa directorială ţinută in 24 sept{embrie) /6 oct(ombrie) 1865
N<umă)r{ul) prot(ocol) 54 ţi se trimle
arădene tinători de sfera activităţii Prea

V. Popovici

Director secund
Dionisie

Păscu.ţiu

notar(ul) direct(iunii)
Preaonoratul D(om n) T oma Sorban colectant în N(agy) Karoly 1•
C""

Nr. Numele şi cognocer . menul Membrului

Car acterul:

Locuinţa

1

2

:!

1.

Toma Sorban

2.
3.
4.

Ioan Borbol·1
George Iuhas?
Ioan Sopron i
i

t

Archidia
(con)
advocat
pa roc
preot

N.Kâroly

„

-·

• _ .....

Anul
in
Ţara
care Ofer- Ressau s-a pri ta
Luare
com i- mit an u- tanaminte
ţă
ta tul
de
ală
membru

-5- - -6 --4
Satu
Mare

Moftinu Mic
Nanda2

Careii Mari.
Hurezu Mare.
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„

7

8

-

1863

3

15

1863
1863
1863

2
2
2

6
4

4

-

-

145

5
2

1

5.
6.
7.

George Marchiş
D<mila Vultur
Vasile Vajda

8.
9.

Chiriac Barbu
Const. Martinovici
~ Birsău

preot
pa roc
prot(opop)
emerit
protop(op)
pa roc

Resighe
Berseua
Lipau

„

·I

5

„

1863
1865
1865
1865

"
"

"

7

8

5
5
5

5
5
5

solvit
solvit
solvit

2

2

solvit

I

de Sus.

li.

89/866
M(ult) O(norate) Domnule Colectant!
De-oarece mulţi m embrii ai Asociaţiunei Rom(âne) di n Arad nici la provocari repeţite nu persolviră obligămintele sale restan te, mare parte încă de la urzirea dânsei adică de la 1863, aşa cât resta(nţa) peste tot pestreacă 7500 fl(orini)
v(alu tă) a(ustriacă) de unde e lucru in(că) între i mprejurări asemenea A5ociaţiu
nea necu(m) să poa(tă) ava nta în scopurile sale, ci e periclitată chia(r) e(xistenţa-i ,
drept avea Di recţiu(nea subsemnată n•
• ce s-ar afla silită a lua măsurile cele m ai eficace ...• constrângerea membrilor restanţieri la depunerea obligamentelor sale nu preget[1 atât pe calea ziarului „Concordia" cât şi prin mijlocirea respectivilor Domni Colectanţi încă odată
.şi finalmente a provoca pe toţi membrii restanţieri ai acestei Asociaţiuni ca obligam entele lor pe cei trei ani deîntăi ai Asociaţiunii încât acele se află în restanţă
fără amânare cu atât m ai vârtos să binevoiască a le depozita la Perceptorul Asociaţiunei: căci altumintrea sub-semnata D i recţiune încă î(nainte) de eşirea anului
curinte al Asociaţiunei, şi adecă î(nainte de i ma Mai a{nul) c(urent) negreşit .va
păşi în contrea restanţierilor pe calea legii.
Deosebi M(ult) O(norata) Domnia ta ca Colectante eşti rugat a J ăţi provocarea aceasta in cercul D(omniei) tale şi prin coatingere nemijlocită cu restantieri(i) a solicita depunerea restanţelor; având bunătate de a face aici înştiinţare
despre rezultat până la capătul lui Faurar a(nu1) c(urent) c.v.
Arad 1/13 ianuarie 866 Direcţiunea Asociaţiunei române pentru cultura poporului român.

Mirune Românul
preşed(inte) substit (ut)
M(ult) O(noratul) Domn Thoma Sorban colectant în Carei
(

Pe verso:
In 11 Feurariu 866
La Nr. 20 şi 21 Prot. Arhidiac(onal)
89 De la Direcţiunea Asociat(iei) rom(âne) de Arad
Prea Onoratei Domniei Sale
Domnului
Toma Sorban
Archidiaconul Părţilor Sătmărene colectante
N (agy) Kăroly
•

lipsă

10 - Stu<lli

şi

în text.
comunlcil.r1, IX-X
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Dionisie

Păscuţiu

m.p.

6

nr.
120/866

Prea onorate Domnule !
L<l epistola prea onoratei Domniei Yoastre iJ (in) cl (a)tul 13 febr (uarie) 1366
nr. 21 în cure decla rezi, cum că de nu vn ţ ine /\soci aţ iunea adunările generale
:; i alte cetăţi afară de Arad. adică de nu va fi mişcfitoare, nici P(rea) O(norata)
Domnia v(oastră , ni)•ci alţ:i domni nu veţi mai fi membri Asoci(aţi unei)•*, nici veţi

contrib ui la fondu l aceleia.
· Direcţiu(nea A)"sociaţiunei din şedinta-i ţinută în 26 februarie/10 martie
a(nul) c(urent) are onoarea a-ţi răspu n de cum că l ucrul acela nu stă în puterrc;i
nici în voi nţa n emed i ată a Asociaţiunei, i n să fii ndcă şi dâ n sa e convin să de foloasele ce Hr izvorî dintr-aceea în privinţa consolidării Asociaţi unei, n-au întralăsat din parte-şi a î ntreprinde mediile recerute, de a putea cfeptui pe cnile sale,
ca Asociaţiu n ea să-~ i poa tă ţine adu nftrilc sale genrale !)i atiurea ce dor im cu
toţii.

De

altă

parte tocm<ii de n-ar succede precum voim,

încă

nu e motiv indestu-

1<.\tor ca membrii obligaţ i pe triemul1 acesta care ces ie~ c u fin itul lunii aprilie, a.c .

obligamintele sale.
Arad, februarie 26/ martie 10. Direcţiunea
tura poporului româ n.
.să nu-şi (în)deplincască

Asociaţiunei

române pentru cul-

Laufr Ionescu pre-;idc substituit,
Dionisie

not(arul

Păscuţiu,

dir(ecţi unii).

(pe ve rso)
Direcţiunea Asociat. rom . de
Arad/Prea Onora tei Domniei sale/Do mnului/Toma Sorban/Archidiacon g r. cat în
părţil e Satumarelui/Nagy KâroJy.
sus: în 31 martie 866/La nr. 31 Prot. Arhidiaconal. Lupta românilor din judeţu l
Satu Mare, p. 33, Doc. nr. 74.
\

P .O.D. Thoma Sorban V.AD. în Satu Mare 120. De la

*

1

2

lipsă 1n text.
Trimestru.

Incetează .
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TROIS LETTRES INEDITES DE „L'ASSOCIATION NATIONALE
DE ARAD POUR LA CULTURE ET LA PRESERVATION
DU P EUP LE ROUMAINE".
(Resume)

L'a uteur parle de trois lettres inedites datees (voir Jes a nnexes I- III) I~
24 septcmbre/G octobre J!l65; 1- 13 ianvier 186() et 26 fevrier/3 mars 18(16, emise!>
p ar !'Associat ion nationale de Arad pour la culture du pe uple roumain, fonde en
1862 sur l'instance de George P opa.
Ces lettres montrent les lia ison~ politiquc et CLtlturelles aussi entre Ies habitants de Satu Mare et Arad.

10•
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MIŞCAREA MEMORANDISTA.
IMPLICAŢIILE EI lN CADRUL TRIPLEI ALIANŢE

NEVIAN TUNAREANU

După „deza măgirea" din 1878, România nu putea ră mâne izolată ,
iar cel mai mare pericol apărea cel rusesc. Normal, un minim de garanţie
îi p utea oferi doar Tripla Alianţă, constitu.ită între 1879-1882. Parţială
garanţie, pentni că Germania a încercat permanent să menajeze Rusia,
chiiar dacă oficial era aliată cu Austro-Ungaria şi Italia , reînnodând
„Alianţa celor trei împăraţi în 1881 şi 1884 1 . Astfel încât regele Carol a
aşteptat intrarea Italiei în râ ndul Puterilor Centrale în 1882, drept contrapondere la tendinţele de expansiune în sud-estul Europei ale AustroUngariei şi la oscilaţme Germaniei 2 • Abia în acest moment au început
d emersurile pentru aderarea statului român la Tripla Alianţă, prin trimiterea lui P. P. Carp la Viena, definitivate după vizitele lui Carol I şi
I. C. Brătianu în Austro-Ungaria 3 . Oricum, tratatul încheiat cu AustroU ngaria şi cu Germania în 1883 era valabil pe un termen de doar 5 + 3
ani şi, mai ales, era secret. Biograful principalului artizan al tratatului,
P. P. Carp, precizează că „era cea mai expresă dorinţă a r egelui ca să se
păstreze tăcere asupra lui, mai în tâi pentru a nu indispune împotriva
noastră Franţa şi Rusia, şi al doilea pentru a evita inutile manifestări
lăuntrice din partea franco şi rusofililor. Persecuţiile ungurilor împotriva
românilor ardeleni provocaseră o vie mişcare de indignare în toată ţara
împotriva monarhiei austro-u ngare, şi nu era în adevăr momentul ca
regele României să vină să spună poporului său că el era în alianţă cu
-cei care-i persecu tau fraţii." 4
Alianţa secretă a României cu Austro-Ungaria 5, la care a aderat
.şi Germania, mediată şi apărată cu insistenţă de aceasta a intra t în impas o dată cu apropierea şi apoi expirarea termenului său limită - octombrie 1891. Acesta a coincis cu momentul de maximă efervescenţă al
mişcării naţionale româneşti dintre Revoluţia de la 1848 şi Unirea din
1918: mişcarea memorandistă.

Nicola e Ciuchir, Gheorgh e Bercan - Diplomaţia europeană in epoca moEditura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 400.
" Ioan C. Filitti - Rusia, A1•stro-Ungaria şi Germania faţă de România până
la 1916, in Ioan C. Filitti - „Contribuţii la istoria diplomatică a României i n secolul al XIX-lea , Bucureşti, 1935, p. 70.
a Gheorghe Nkolae Căzan, Şerban Rădulcscu-Zoner România şi Tripla
Alianţă 1878-1914, Editura Ştiinţ.ifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 115- 117.
' C. Gane - P. P. Carp şi rolul sătL în istoria politică a ţării, vol. II, Bucuseşti, Editura Zia rul ui „Universul", str. Brezoianu 23- 25, 1936, p. 141.
• A. Slivăţ, M. Tudorică - Tratatul romdno-austro-v.ngar din anul 1883, în
•. Revista Arhivelor" nr. 2, Anul X, Bucureşti, 1967, p. 339--342.
1

dernă,
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Pentru pregătirea terenului încheierii noului tratat r omâno-austroungar Puterile Centrale au trimis la Bucureşti noi diplomaţi, ambii viitori cancelari, cu misiunea de a sonda terenul în această direcţie şi de
a-l face pe regele Carol să treacă peste acest moment de adevărată criză
a relaţiilor cu Triplicea. Prinţul Btilow şi contele Goluchowski au sosit
tle la Berlin şi Viena cu sarcina de a a sigura condiţiile pentru semnarea
noului tratat, ia r realizarea misiunii le-a consolidat cariera diplomatică,
contribuind la ascensiunea lor viitoare.
Poziţia liberalilor în opoziţie - şi mai ales a noului lor şef,
D. D. Sturdza, în fruntea mişcării naţionale din regat, l-a pus pe Carol
în imposibilitate de a efectua schimbarea ministerului, conform principiului în funcţiune al rotativei guvernamentale. Sturdza, caracterizat de
C. Gane drept „conducător efectiv şi turbulent" al acţiunilor naţionale
şi antiaustro-ungare, nu putea fi adus ca să compromită politica externă
abilă dusă până atunci de rege, astfel că partidul conservator a fost menţinut la guvern până în 18956 . Această hotărâre a fost luată de Carol
în urma călătoriei în Italia şi Germania şi a discuţiilor purtate mai ales
cu cancelarul Caprivi. Acesta comunica la Bucureşti ambasadorului Bi.ilow, cu a proape două luni înainte, inevitabilitatea ministerului Lascăr
Catargiu cu Alexandru Lahovary la externe, cu misiunea de a alinia
ţara la Tripla Alianţă 7 • Satisfacţia lui Carol pentru rezultatele acestei că
lătorii şi găsirea căii pentru încheierea noului tratat şi nu doar pentru buna primire din Italia şi Germania - s-a văzut în decorarea cu
Marea Cruce a Ordinului Coroana României a reprezentanţilor acestor
state la Bucureşti 8 . Aceasta ne apare cu aUtt mai evidentă cu cât, pe fondul intensificării mişcării naţionale, regele nu găsise la Budapesta nici
cea mai mică înţelegere din pa rtea primului ministru maghiar Szapăry,
iar împăratul , în afară de formule frumoase, nu se angajase în temperarea politicii ungare faţă de români9. Această poziţie confirmă rigiditatea politicii maghiare faţă de români, ghida tă de o „pasiune oarbă",
cum remarcase Billow şi recunoscuse însuşi cancelarul austro-ungar Kâlnoky faţă de diplomatul german 10. Definitivarea Memorandumului şi foa~
intarea sa curţii vieneze, măsurile maghiare ce au urmat şi ce erau aş
teptate în continuare au determinat g răbirea semnării noului tratat, ma i
ales că echipa ministerială română îşi exprimase acordul pentru reînnoirea alianţei încă din primele luni ale anului. Precipitarea evenimentelor în lunile mai-iunie, cu intensificarea mişcării naţionale române ce putea crea instabilitate guvernamentală în regatul român - şi posibilele tulbură ri din monarhia bicefală - ce puteau duce la încordare
în rela ţiile internaţionale, mai ales cu Rusia - au grăbit semnarea tratatului. Reluând textul din 1883, cu o singură excepţie, tratatul îşi păs
tra caracterul defensiv, România şi Austro-Ungaria angajându-se să-şi
acorde reciproc asistenţă militară în caz de atac neprovocat. Semnat la
op. cit„ vol. II, p. 142-143.
Teodor Pavel - Mişcarea românilor pentru unitate naţională şi diplomaţia
.Puterilor Centrale, vol. I (1878-1895), Editura Facla, Timişoara, 1979, p. 258, doc.
• C. Gane -

1

c

(50).

Gheorghe Nicolae Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner - op. cit„ p. 199.
Teodor Pavel - op. cit„ vol. J, p. 258-260, doc. CI (51).
iu C. Gane op. cit„ vol. ll, p. 146.

~
u
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25, iulie 18()2 la Sinaia, de cutre Alexand ru Lahovary şi contele Goluchowski 11 , a fost ratificat în următoarele zile de cei doi suverani. Până
la sf<îrşilul anului, la această alianţă a aderat şi R eichul german 1t . Evident, tratatul îşi păstra carcterul secret.
ln intreaga perioad ă memorand istă se constată o intensificare a
contactelor diploma tice, mai ales între reprezentanţii Puterilor Centrale.
De soluţiona rea problemei r omânilor din Austro-Ungaria şi, mai ales,
de receptarea de cutre oficialităţi a Memorandumului depindea, în ul~
timă ins ta nţă , menţinerea statului român în alianţa cu Triplicea. Oricât
de mare ar fi fost pericolul rusesc - chiar mortal - şi influ enţa lui
Carol, o agravare a situaţiei românilor supuşi Aus tro-Ungariei şi creş
t erea influen ţei franceze puteau duce, măca r în calculele diplomaţilor,
la o even tuală rupere din a lianţă şi la o apropiere, sau chiar mai mult, de
celălalt bloc politico-militar, ln curs de constituire. Ceea ce, ele altfel,
se va şi înt<împla peste ani, în timpul primei conflagraţii mondiale.
Păstn1ndu -şi poziţia şovină, rigidă, cercurile co nducă toare maghiare
a u transmis prin canalele diplomatice i nformaţia că nici memoriul, nici
delegaţi a n u vor fi primite de .îm păra t. Eventual Franz Iosef i-ar fi putut prim i pe me mo randişti la Budapesta, ca rege al Coroa nei Sf. Ştefan,
informaţie transmisă prin intermediul suvera nului român 13 . Aceasta
însă ar fi însemnat n egarea semnificaţiei pasivismului şi recunoaşterea
autorităţii Budapestei. Or, sensul Memorandumului, din acest punct de
vedere, er a tocmai ocolirea capitalei şi a autorităţilor ungar e.
întreaga corespondenţă diplom a tică în jurul problemei Memorandum ului relevă îngrijorarea cauzată de o posibilă răcire a relaţiilor româno-germano-austro-ungare. 1n timp ce reprezentanţii Berlinului şi ai
Vienei încearcă o cât de mică atenuare a asperi tăţilor româno-ungare,
singura con cesie făcută de Budapesta este amânarea procesului intentat
celor care nu-i recunosc autoritatea. Aceasta însă doar pâ nă la definitivarea semnării şi ra tifi cării acte.lor ce consfinţesc alianţa secretă românogermano-aus tro-ungară, adică pâ nă la sfârşitul anului 1892 1•1•
Anul urm ător aduce, o dată cu în ceperea urmăririi penale a unora
di ntre memorandişti , şi tra tativele pentru încheierea convenţiilor comerciale cu Germania şi Austro-Ungaria. Dacă acordul comercial româ no·g erma n s-a definitivat r elativ repede, tratativele pentru cel cu AustroUngaria au dura t cam trei sferturi de an. Interesul r om<'m era doar politic, statul român neavând avantaje economice din schimburile cu cel
a ustro-ungar 15, cauza tergiversărilor fi ind comportamentul guvernului
maghiar faţă de român i, lucru sesizat de ministrul de externe austro-ungar , Kalnoky, care încearcă, fă ră rezultat, să preseze guvernul de la Bud apesta în sensul moderării politicii şovinern. Intensificarea mişcării naţionale româ neşti, de am bele versante ale Carpaţilor 1 i, comportamentul
Arhivele Statului Duc:ureşti , Fond Casa Regală, dosar n r. 22/1892.
Gheorghe Nicolae Căzan , Şerban Rădulescu-Zoner - op. cit., p. 201.
op. cit., vol. I, p . 264; Gheorghe Nicolae Căzan, Şerban
" Teodor Pavel Rudulescu-Zoner - op. cit., p . 203.
H Gheorghe Nicolae Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner op. cit., p. 201-202.
15
Ibidem, p . 213.
"' Teodor Pavel - op. cit., voi. r. p. 2î5, doc. CXI.
17
Vezi pe larg, Ştefa n Pascu - Făurirea statului naţional .unitar român, vol.
I, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom ânia, Bucureşti, 1983, p. 238-245.
11
1

1

~
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mai decis al guvernului de la Bucureşti, tendinţele de unire a mişcărilor
naţiunilor asuprite de Coroana Sf. Ştefan 18 au determinat hotărârea gră
birii instrucţiei şi pregătirea procesului memorandiştilor.
Desfăşura rea procesului de la Cluj şi sentinţele pronunţate, precum
şi reacţia populară românească au dus la tulburarea relaţiilor în cadrul
alianţei: ambasadorul Goluchowski este r echemat şi intervine la Viena
pentru temperarea politicii naţion a le maghiare şi atenţionează că suveranul român este deja câştigat de ideea României Marirn ; extrem de
atenţi, reprezentanţii diplomatici germani la Bucureşti, Viena şi Budapesta raportează, pe lângă valul mişcărilor populare şi receptarea lor, acţiunile autorităţilor şi iniţiază contacte cu acestea pentru a simţi eventuala evoluţie a relaţiilor dintre aliaţi; diplomaţii italieni aprobă pe faţă
mişcarea naţională românească, iar cel rus şi cel frncez la Bucureşti încearcă să-şi atragă simpatiile maselor şi opoziţiei 20 •
In aceste condiţii, cele mai înalte autorităţi româneşti intervin direct în favoarea românilor transilvăneni: la întrevederea Carol I - Lahovary cu Kalnoky ·Î se atrage atenţia celui din urmă că mişcarea populară antiaustro-ungară cu greu ma i poate fi stăvilită şi este ameninţat,
voalat, cu ruperea alianţei şi eve ntuala intrare a României în sfera de
influenţă rusească 21 . Atenţionările româneşti sunt resimţite la Berlin.
care sesizează importanţa problemei pentru pacea europeană, stabilitatea monarhiei austro-ungare şi viitoarea orientare a politicii externe româneşti n.

Vizita regelui Carol în Germanie şi contactele sale cu ministrul de
externe austro-ungar Goluchowski şi secreta rul de stat german Marschall,
în care suveranul a asigurat formal de inexistenţa iredentei române şi
de calmarea spiritelor în ţară 2 3, precum şi ;apropierea alegerilor în Ungaria şi intrarea în ultimul an de valabilitate a tratatului din 1892 au
dus la graţierea memorandiştilor în septembrie 1895. „Liniştirea" lui
Sturdz;;1 a făcut posibilă intrarea în funcţiune a rotativei guvernamentale, nou cabinet liberal iniţiind, în ciuda a ceea ce făcuseră până atunci
unii dintre membrii săi, în frunte cu primul-ministru, o perioadă de rapidă ameliorare a relaţiilor româno-austro-ungare, ce a dus la vizita împăratului Franz-Iosef în România şi prelungirea tratatului de alianţă24 •
În concluzie, în această perioadă politica externă românească poate
fi caracterizată fără a exagera, drept o politică a salvării naţionale. Situată între două imperii cu evidente tendinţe expansioniste, ce constituiau o permanentă ameninţare la adresa existenţei naţionale şi statele,
ţ.ării noastre nu îi rămânea decât varianta alianţei cu una din cele dou ă
puteri împotriva celeilalte; şi aceasta suportând consecinţele ce decurgeau dintr-o astfel de politică . P entru că necesitatea momentului era, în
111 Vezi în 1918 la români, D esăvârşirea unităţii
roman, Documente externe 1879-1916, vol. I , Editura

naţional-statale a poporului
Ştiinţifică şi Enciclopedică,

Bucureşti,

1983, p. 232-235, doc. 30.
Teodor Pavel - op. cit„ vol. I, p. 290-292, doc. CXIX.
~u Ibidem, p. 290-309, doc. CXIX-CXXVI.
~ 1 Ibidem, vol. II, p. 129-131, doc. II.
""~ Ibidem, p . 137-114, doc. VII-VIII.
o::s Ibidem, p. 151-152, doc. XI.
~· Vezi pe larg Gheorghe Nicolae Cazan, Şerban Rădulescu-Zoner p . 217-219.
iu
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sine qua non a desă
apare evident
faptul că nici o împărăţie nu putea manifesta înţelegerea pentru aspiraţiile românilor. Interesele expansioniste ale imperiilor din jur erau
contrare dorinţelor naţionale româneşti. Aceasta şi pentru că românii,
având cea mai mare pondere printre popoarele din zonă , insulă de romanitate în marea slavă, od ată reuniţi în graniţele lor fireşti ar fi constituit un important centru de putere, dacă nu concurent măcar stavilă a
expansiunii ruseşti şi austro-ungare şi exemplu pentru celelalte naţiuni
aflate în curs de realizare sau desăvârşire a unităţiilor naţion ale.
primul rând, conservarea

vârşirii unităţii naţionale.

fiinţei

statale,

condiţie

După mişcarea memorandistă

LE MOUVEMENT DU l\'ffiMORANDUM.
LES IMPLICATIONS AU CADRE DU LA TRIPLE ALIANCE
(Resumii)

Pour stopper Ies tendances russes d'expansion devenues meneantes surtout
apres la guerre russe-turque-roumaine de 1877-1879 l'Etat roumain adhere en
1883 a la Triple Aliance. La politique nationale anti roum aine de l'Etat autrichienhongrois et le francophilisme traditionel imposent aux factures politiques de garder
Je secret de l'alliance. L'intensification du mouvement nationale roumaine, la preparation, et la presentation du Memorandum out meme presqu'â un impas dans
les relations de l'Etat roumain avec les Puissance Centrales. Les contacts diplomatique de ces Puissances, l'orientation du roi Carol la non-poursuite (par encore)
en justice des principaux participants au Memorandum commc effet des pressions
du Berlin et Vienne sur Budapesta ont mene renoument de l'alliance entre la
Roumanie, Autriche-Hongrie et l'Allemagne en 1892. Le commencemt l'instruction
l'ouverture du proces du Memorandum et le sentences ont provoque une nouvelle
intensifications decontacts diplomatiques. Les pourparles pour les conventions
commerciales avec l'Allemagne et l'Autrîche-Hongrie et J'accomplissement de
ceux-ci ont fortifie la position de l'Etat roumain.
Par la visites du roi Carol dans les capitales des allies et la grâce des condamnes dans le p roces du Memorandum, a ete ouverte la voie pour signer le
t raite de 189G.

I
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SIMBOLURI DE FOR PUBLIC
DEDICATE CINSTIRII MEMORANDIŞTILOR
vmGILJU z. TEOiflORESCU
„România intrcgitii <' datoare să cultive,
in chip cui;enit şi demn, amintirea fiilor
mari şi aleşi, care prin muncă şi jertfă,
prin simţirea şi entuziasmul lor, au contribuit mai mult şi C IL folos la realizarea
aceea a idealului ce i-au călăuzit în viaţă
şi pe car e l-au propăvăduit cu credinţă
nestrchnutată că va să fie ajuns urmarea
cca mai firească a tot ceea ce ci însuşi au
săvârşit pentru binele şi prosperitatea patriei şi nea11wlui 1."

Alexandru L aPeda tu

Mişcarea memorandistă a generat şi a antrenat înlreaga simţire românească la exprimarea năzuinţelor pentru libertate şi unitate naţională.
Din râ ndurile acesteia s-au afirmat luptători consecvenţi şi tenaci care,
depăşind toate vicisitudinile, au promovat prin toate mij loacele şi .form ele de luptă pentru realizarea măreţelor obiective . Exemplu personal,
s piri tul de sacrificiu au fost apreciate ca atare atât de către contempor ani cât şi d e către urmaşi. F'aptelor lor le-au fost d edicate o serie de
mo.numente care ele însele de la geneză şi până în prezent, prin zbuciu nu1ta lor istorie, impuse a fi azi şi în viitor cunoscută pentru ca p r in
exemplu ce-l degaja să se constituie element de mobilizare, de înaltă
s ~mţire pariotică.

. Acum la moment de centenar al promovării memorandumului, evocarea acestor monumente poate oferi şi un prilej de a şti ce am făcut
şi mai ales ce vom avea de făcut pentru cuvenita cinstire a a cestor îna-

intaşi.

Precizăm de la bun început că în prezent nu avem un monument
care prin amploare şi r ealizare să se constituie sinteză a cinstirii momentului crucial, promotor al faptelor care au dus la marele act al Unirii din
anul 1918. Se poate afirma că nu avem în vedere mon umentul de la
Lipova, judeţul Arad, la care vom face referinţă in curând. Ne referim
predilect la acele locuri şi acele momente în care s-au petrecut evenimente deosebite, remarcabile prin răsunetul lor în conştiinţa tuturor rom â nilor. Avem în vedere loca lităţi ca Sibiu, Cluj ş.a., unde prin reuniun ea conducătorilor Partidului Naţional Român (P .N.R.) au fost dezbă
tute şi adoptate ideile ce s-au constituit textul acestui document precum şi numeroasa participare a miilor de români ce au venit în Clujul
1 Alexandru Lapedat u, Scrieri alese, articole, cuvântări, omintiri, Cluj, 1986,
p. :.l5-3G, nota 66: „Viitorul", 3 iunîe 1928;
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anului 1894 pentru a exprima că sunt alături de cei care erau târâti în
judecăţi pentru vina de a fi corifeii şi purtătorii de stindard în lupta Pentru propăşire naţionale:1. Şi să reţinem că în toate aceste momente aspiraţiile româ nilor nu afirmau şi nu promovau acţiuni care să-i transforme din asupriţi în asupritori.
După primul război mondial, după desăvârşirea unităţii naţionale
a tuturor românilor faptele memorandiştilor au revenit în atenţia contemporanilor, determinâ nd să lanseze o serie de iniţiative prin care au
preconizat cinstirea acelora care au fost parti cipanţi la actul Memorandumului. Intr-un asemenea context locuitorii din zona Lipova au ridicat
pe locul numit „La Rugă" o impresiona ntă cruce pentru a aminti viitorimii că aici românii din Lipova şi împrejurimi au manifesta t solidaritatea lor cu memorandiştii. Prin amplasament dominând zona colina ră
este remarcabilă de la mare distan ţă provocându-l pe cel care o priveşte
să-şi manifeste interesul pentru cunoaşterea menirii ei. Inscripţia ce se
afla pâ nă în anii r egimului totalitar, când a fos t îndepărtată, definea
concludent această menire. Ridicată prin subscripţie publică , a fost sfinţită în luna mai a anului 1933 în cadrul unor ample manifes tă ri ce au
reunit o numeroasă asistenţă care, prin prezenţă a exprimat voinţa de
unitate şi de apărare a actului de demnita te de la 1 decembrie 19182 .
Redăm textul in scripţiei, repetăm, astăzi .încă lipsă de la locul cuvenit,
considerând că ideile înaintaşilor sunt de mare actualitate şi tocmai de
aceea impunând cu a tât mai mult, reaşezarea ca mesajul să fie pilduitor
şi

pentru gen eraţiile viitoare:

„In vremeea aceea, trimis-a poporul Român clin Transilvania şi Banat o deputaţiune de 300 în frunte cu Raţiu, Lucaciu, Coroianu, numită
a Memorandumului, la Viena, la împărat, ca să se plângă contra asupririi maghiare. Dar împăratul nu o primea pe ea ... Neprimirea ofensa
poporul Român şi-i făcu şi mult bine: scurtă drumul Unirii pe care împăraţii din Viena nu-l puteau opri dar îl puteau încurca şi întârzia prin
omenie mai multă şi arătat drumul cel fără ocol, istoric, pe care poporul
român n u mai trebuia să întârzie să păşească luminat lui îndeajuns după
Plevna şi de steaua clară a Regilor României! ... In Lipova atunci, un
tânăr de 19 a ni adună mii de ţă rani pe acest loc numit „La Rugă" şi
puseseră ei u n jurământ de credinţă către Naţia Românească. Şi era acel
jurământ în acel deal Schimbarea la faţă pentru cele ce trebuiau să se
întâmple nu peste multă vreme. A doua zi, lua t fost acel tânăr între baionete şi dus la Timi şoara să răspundă înaintea asupritorilor contra că
rora el s-a sculat. Aruncat a fost apoi în temniţi dar şi vremea temniţelor trecut-a pentru jertfa mult mai mare pe care Neamul Românesc nu
pregeta să o aducă , pe fiii săi cei mai buni, toată floarea tinerimii lui,
pe altarul Unirii! Iar acel tân ăr, din prigonit de atunci, ajuns-a sfetnic
în conducerea Ţării Româ neşti ce-şi mută hotarele la Curtici precum
vestise el de mai înainte. Ridicatus-a această cruce prin subscripţie publică în zilele Domniei Sale Regelui Carol II, al treilea in şirul Regilor
întregitorilor de neam, pe locul unde în ziua de 28 Maiu 1892 fu rostit
acel jură mâ nt pe care Domnul l-a ascultat şi l-a desăvâ rşit.
~

lon Lotreanu, Monografia Banatului, vol. I,
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Timişoara

1935, p. 242-2-13;
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„Apără şi păzeşte România ! Auzi-ne Doamne ... Biruinţa Regelui
nostru asupra vrăjmaşilor dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeş te pe popo:rul Tău!" ...
„In luna Mai 1933'' ·

în continuare vom prezenta câteva asemenea monumente făcând precizarea că ordinea este arbitrar adoptată, respectiv în succesiunea alfa'betică a personalităţilor evocate.

*

*

Oraşul Timişo ara şi

localitatea Hodoni cinstesc memoria lui VI(1821-1907) avocat, profesor, ziarist, om politic din Banat, luptător pentru drepturile naţionale ale românilor din Transilvania,
de mai multe ori deputat în Parlamentul din Budapesta. A fost unul din
conducătorii P.N.R. din Transilvania.
La 22 noiembrie 1934 în parcul Scuder din Timişoara a fost dezveli t3 monumentul lui Vicenţiu Babeş, bustul este o realizare" a sculptorului Aurel Popp şi a arhitectului Cornel Liuba, care a proiectat soclul
executat din cuburi de granit. Dezvelirea5 s-a constituit un important
prilej de cinstire din partea urmaşilor. Remarcăm participarea la această
manifestare a unor eminente personalităţi ale ştiinţei româneşti. Menţionăm pe Grigore Antipa, G. Proca, Nicolae Gerata, Staicovici, Gheorghe
Marinescu, Constantin Levaditti. Cu acest prilej, istoricul Alexandru Lapedatu, a ţinut o cuvântare în care, evocând omul şi faptele sale, a ariltat participanţilor locul ce i se cuvine lui Vicenţiu Babeş în P anteonul istoriei naţionale.
Prin am bianţa locului de amplasare, amenajar ea acceselor, distribuţia vegetaţiei, ca şi prin linia soclului şi manierea realizării bustului
turnat în bronz, lucrarea este o reuşită ce onorează oraşul Timişoara,
obligându-i pe trecători la meditaţie şi înţelegerea mesajului transmis
de acest monument.
Aceleiaşi personalităţi, Cercul Juridic ~ănăţean din Timişoara a
preconizat şi realizat6 actul de cinstire în comuna natală, localitatea Hodoni, prin aducerea osemintelor din străinătate şi depunerea lor în nava
bisericii, precum şi prin dezvelirea unui bust realizat de sculptorul Romul
Ladea. Bustul a fost turnat în bronz şi a fost amplasat pe un soclu proCENŢIU BABEŞ

a Arh. St.

Timişonra,

f . 5; dr. Nicolae Iliescu,

fond

Primăria

Timişoarn,

municipiului Timişoara, dosar 2311944,
monografie i storică, vol. J, Timişoara, 1943,

p. 353;
• Arh. St. Buc., Inv. 819, fond Ministerul Cultelor şi Artelor, Direcţia Artelor,
dosar 6811937, f. 265 : „Realitatea ilustrată", an V III. nr. 410, 28 n oiembrie 1934, p. 3;
6 „Universul" a n 51, nr.
, 23 noie mbrie 1934, p.
; Ibidem, an 55, nr.
371, 5 n oiembrie 1938, p. 10: „Calendarul Universul 1936", p. 82; Arh. St. Arad,
lliblioteca 5108, Trei ani de gospodărie (1!)34-1936) Realizări edilitare, Timişoarn,
1936, p. 74, foto 75. Menţionează prezenţa bustului Vicenţiu Babeş începînd cu
anul 1935;
" Arh. St. Buc .. inv. 81!) fond Ministerul Cultelor şi Artelor, Direcţia Artelor.
dosar 93/1938, vol. II, f. 242, 243, foto: Negoiţă Lăptoiu, Romul Ladea, Buc., 1985,
p . 57;
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iecta t 7 de arhitectul Silvestru Rafiroiu din Serviciul tehni c al municipiului Ti n1işoara. ·Placa de pe mormânt a fost dă ltuită în pia tră tot de
sculptorul Romul Ladea .
Cele propuse de Cercul Juridic Băn k'1ţean fuseseră aduses la cu noş
tinţa lui Nicolae Iorga la 18 august 1938 menţiornînd u-se că ele erau o
componentă a actelor de cinstire ale jurnaliştilor patrioţi. Se preconiza
dezvelirea acestora la 2 octombrie 1938. La 31 a ugust 1938 Comisia Superioară a Monumentelor Pu blice solici tao i niţiatorilor dosarul ~cţiunii
care urma să includă schiţa de a nsa mb.lu, proiectul soclului, fotografia
bustului. La 20 septembrie 1938, C.S.M.P. prin .Jurnalul nr. 241 aprobă 1 0
lucră rile impunând însă ca soclul sii fie executat din piatră. Monumentul a fost amplasat în curtea bisericii. La data anunţată un numeros public a participat la solemnitatea de pomenire.
I*

·*

*

VASILE LUCACIU (21 ianuarie 1852, Apa , judeţul Satu Mare - ·
28 n oiembrie 1922) doctor în filozofie la Roma cu „Magna cum laudae"
P.reot paroh în parohia Sâncraiul Sălajului, profesor de limba română
la liceul din Satu Mare, a fost pe p arcursul întregii vieţi un militant consecvent pentru unitatea politică a românilor, calificat de către organele
repr esive ale Austro-Ungariei ţa „agitator a l Daco-României" , fiind „un
nou Avram Iancu" 11. Pentru aseme nea incriminabile fapte a fost perman ent supus persecuţiilor, hă rţuielilor şi întemniţărilor. Într-o asemenea
atmosferă se înscriu şi anii petrecuţi 12 în localitatea Şişeşti de Maramureş.
.
Această perioadă l-a definit şi ca un prodigios publicist. La numele
lui fac referinţă o serie de evenimente ce au avut ca protagonişti p e
conducătorii P.N.R. din
Transilvania. A fost o viaţă de luptă şi
de · înaltă demnitate um ană. Din boxa acuzaţiilor de la procesu_l . memorandiştilor din Cluj cu anunţat3 cuvinte ce defineau crezul . vieţii şi
luptei sale: „Noi nu cerşim milă de la străini şi voim să fim st~pâni pe
soarta noastră ... -ideea libertă ţii este izvorul bogat al virtuţii care dă
d irecţi e popoarelor . . . Cele mai frumoase pagini ale istoriei omenirii
sunt cele scrise cu sângele vărsat pentru libertate".
.
·Trecerea anilor de luptă pentru Vasile Lucaciu a oferit prilejul
ca visul său să devină realitate, trăind din plin actul solemn de la I decembrie 1918. Dar numai du pă patru ani foştii lui camarazi de lupt<'.'1,
inclusiv din Consiliul Dirigent, l-au condus 14 pe ultimul drum considerâ nd că prin faptele sale merită de la Patrie eternizarea în for public
1

Arh. St. Buc., Inv. 819, Ministerul Cultelor

şi

Artelor,

Di recţia

Artelor, dosar

96/19 l8, f. 112;
. ~ Tbidem, 94/1938, f. 72;
u Ibidem, 95/1938, f. 41 v., 48 v .;
1u Ibidem, f. 52;

„Cale ndarul Asociaţiunii p e anul bi.sect J!)24", p . 135;
„Calendar pentru toţi românii 1893", p. 73 foto;
ia D r. Vasile Lucaciu, luptător activ pentru unirea Românilor, Cluj~Napoca,
1988, p. 203-207;
14
Arh. St. -Buc., fond Parlament, dosar 199011~)!)2 fonduri pentru funeraliile
naţionale ale preotului Vas ile Lucnciu;
11
1

~
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generaţiilor viitoare pe cel care a · fost „Leul de la
a aparţinut prefectului Judeţului Satu Mare, dr.
Octavian Ardelean. Ea a fos t formulată la patru ani de la moar tea lui
Vasile Lucaciu în să ea a început să devină r ealitate clin anul 1935. Con-

pentru a-l prezenta

Şişteşti". Iniţiativa 15

cursul lansat 10 a reunit participarea a 14 sculptori. Amintim prezenţa
lui Aurel P opp, Oscar Han, Corneliu Medrea. La 7 octombrie 1935 ·s-au
reunit membrii comitetului de iniţi ativă cons ti tuiţi în juriu de aprecier e
al lucrărilor prezente la concurs. Analizând machetele au hotărâ t încredinţarea lucrării sculptorului Corneliu Medrea. Prin macheta prezentată
artistul căuta să sugereze privitorului dominanta personajului interpretat. Postura de orator releva acea capacitate a lui Vasile Lucaciu de a
vorbi auditoriului în aşa fel încât aceşti a era u gata a se înrola sub acelaşi stindard. Macheta a cunoscut şi aprecierea tuturor acelora care au
fost jntegraţi în opera de definitivare a lu crării pen tru a ajunge în for
public. Faptul a fost demonstrat şi de reacţia muncitorilor de la u zinele
Malaxa unde s-a efectua t operaţiun ea de turnare în bronz. Proporţiile
lucrării, cantitatea de metal pus în operă, finisajul preconizat şi realizat s-au constituit pentru ei probleme ale unui examen luat cu brio. Facem menţiunea că la aceas tă d ificilă şi pretenţioasă prestaţie per sonalul
uzinei a considerat că aceas tă contribuţi e nu p oate fi retribuită, ei efe-~ .
tuând toate operaţiun ile în mod benevol ca semn de recunoaştere postumă a personalităţii lui Vasile Lucaciu.
Bucureştenii au beneficiat în vara anului 1936, pentru o perioadă
de timp, de prezenţa statuii într-un amplasament ad-hoc din grăd in a
Ateneului Român. Cei care urmăriseră preocupările artistului pe parcursul anilor şi-au putut da seama de evoluţia concepţională şi artistic.;'1
înregistrată 17 din a nul 1932, când prezentase o primă variantă a viitorului monument. Revenind la anul 1936, menţionăm că în timp ce la
Bucureşti era admirată această realizare, la Satu-Mare, în piaţa Brătianu ,
azi piaţa Libertăţii s-a executat lucrarea la i nfrast ru ctură şi soclu . Lucrările de montare s-au terminat în toamna anului 1936. S-a preconizat18 iniţial ca dezvelirea monumentului să a ibă loc la 1 Decembrie 1936.
Apropierea datei a impus ca termenul să fie modificat1 9 adoptându-se
ziua de 13 Decembrie 1936. La căderea pânzei2° ce acoperea simbolul,
1
~ Paul Abrudan, Pentru un monument lui A vram Iancu, Sibiu, 1972, p. 105,
nota 79: „Foaia Poporului", 27 iunie 1926; „Cele trei Crişuri", an XII, nr. 11-1 2,
noiembrie-decembrie 1931, p. 154 foto: ibidem , an XI, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1930, p. 113; Tiron Albani, Leul de la Siseşti - de ce s-a prăbuşit monarchia austro-ungară, Oradea, (1936), avind pe foaia de titlu dedicaţia: „11 decembrie
1936. Distinsului iniţiator al monum entului lui Vasile Lucaciu la Satu Mare. Dr. Octavian· Ardelean, prefectul judeţului Satu Marc. In semn de admira ţ iune" . T. Albani:
lij Doru Radosav, Satu Mare, ghid de oraş, Buc., 1984, p.
~1 „Artă plastică", an !X, nr. 4, 1963, p. 202, părintele Lucaci de Cornel Medrea, realizare din 1932 : „Arta", an X X XIII nr. 3, 1985, p . 13; ibidem. an XXXV.
nr. 3, 1988, p. 7; ibidem an XXV, nr. 12, 1978, p. 6- 7, r. Frîncu, La monumentu l ltii
Vasile Lucaciu,
6, foto studiu pentru portretul lui Vasile Lucaciu, păstrat în
colecţia Muzeului Militar Naţional:
n „Albina", an iX~IX, nr. 47, 27 noiembrie 1936, p. 751:
iu 48, p. 75~ acţiune amînată pentru 13 decembrie : „Universul", an 53, nr. 343,
sâmbătă 12 decembrie 1936, p. 7 evocare făcut.'l de G. Lungule.seu: Arh. St. Suceavn.
fond Primăria Suceava, dosar 5/1936, f . 121, 122, invitaţia-program:
~~ „Universul", an 53, nr. 3'46, 15 decembrie 1936, p . 1, 3 „Ca lendarul Universulu 1938, p. 99;

p:
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cei pe~te 30 OOO de participanţi la solemnitatea dezvelirii monumentului,
au putut admira impresionanta21 statuie cu soclu având înălţimea de
pest.e 9 metri. In acea zi de duminică, mai mulţi vorbitori au conferit
prin cuvintele anunţate aprecieri relevante. Reţinem printre altele cuvântarea22 profesorului Carol Weiser care în calitate de şvab a vorbit
despre raporturile dintre români şi şvabi apreciind optica lui Vasile
Lucaciu şi in această problemă. Tot cu acest prilej, Alexandru Lapedatu
în cuvântarea sa a evidenţiat23 trăsăturile morale ale lui Vasile Lucaciu.
In atmosfera acestei mari sărbători naţionale se înscrie şi cuvântareaf!4 lui Vasile Scurtu ţinută la Adunarea Generală a Ligii Antirevizioniste Române din Satu-Mare în care a tratat „Problema Naţională la
graniţa de vest". Şi tot în acest context se înscriu 25 şi aprecierile lui
Nicolae Iorga formulate în articolul „Simbolul de la Satu-Mare". El
enunţa şi următoarea apreciere: „Era un om ca oricare şi mare dovadă
de înţelepciune, nu şi-a dat osteneala să pară a fi mai mult decât era".
Monumentul de la Satu-Mare ridicat prin subscripţie publică, încorporând o inves tiţie 26 de 1120 OOO lei (valoarea leului la nivelul anilor 1936-1938) menit a fi simbolul paternităţii pentru cinstirea marelui
luptător a trebuit însă să fie salvat27 de la iminenta distrugere, reuşin
du-se a fi demontat şi evacuat de către organele administraţiei româneşti din teritoriul smuls din trupul ţării prin Diktatul de la Viena. în
acest context, la 30 septembrie 1940, primăria din Beiuş solicita2s aducerea şi montarea provizorie a statuii lui Vasile Lucaciu ce fusese dusă la
Lugoj. Demersurile n-au primit în ultima instanţă aprobarea din partea
Ministerului Cultelor şi Artelor astfel că până în anul 1942 ea a răma s
" 1 Arh. St. Buc., Inv. 819, fond Ministerul Cultel<>r -şi Artelor, Direcţia Arte·
Jor, dosar 6811937, f. 169, menţionat eronat Constantin, precizînd că soclu+statuia =
!J,5 m : Arh. St. Ploieşti, Biblioteca II 1210, Inv. 4926, „Muzica şi poezia", an II, nr. 12,
decembrie 1936, p. 28; Arh. St. Buc., inv. 819, fond Ministerul Cultelor şi Artelor,
Direcţia Artelor, dosar 91/1937, f . 175, raport din 15 iunie 1937 al Prefecturii judeţului Satu Mare care precizează că sub controlul şi sub îndrumarea acestei instituţii
s-a realizat monumentul Vasile Lucaciu.
~<! „Calendarul Ardealului 1943", p. 217;
.
""" Alexandru Lapedatu, Scrieri alese, articole, cuvântări, amintil'i, Cluj, 1985,
p. 38, nota 81: „Viitorul", 16 decembrie 1936;
i • Arh. St. Iaşi, Biblioteca 5610, Vasile Scurtu, Problema naţională la graniţa
de vest, Buc., 1937;
"" Nicolae Iorga, Oameni care au fost, vol. IV, Buc„ 1939, f . 194-195, Simbolul de la Satu Mare (Vasile Lucaciu); Idem, Pagini alese, vol. II, Buc., 1965.
p. 98-99;
w Arh. St. Buc., inv. 819, fond Ministerul Cultelor şi Artelor, Direcţia Artelor, dosar 68/1937, f. 169; „Viitorul", an XXVIII. nr. 8687, 16 decembrie 1936; Negoinţă Lăptoiu, Monumentul Elocinţei: Vasile Lucaciu de Cornel Medrea, în: „Studii şi comun icări"; II, Satu Mare, 1972, p. 354-359; colonel dr. Florian 1'ucă, Mircea
Cociu, Monumente ale anilor de luptă şi jertfă, Buc., 1983, p. 330; Marin Mihal ache, Cornel Medrea, Buc., 1986, foto machetele;
27 Arh. St. Buc., inv. 819, fond Ministerul Cultelor şi Artelor, Direcţia Artelor, dosar 90/1940, f. 48, corespondenţa între Ministerul de Interne, Direcţia Administraţiei de Stat şi Ministerul Cultelor şi Artelor la 19 septembrie 1040 prin care
aducea la cunoştinţă că Prefectura judeţului Satu Mare a evacuat cu unităţile
administrative şi statuia lui Vasile Lucaciu cu destinaţia Lugoj, propunând a fi
aşezată la Bucureşti sau la Beiuş.
•• Arh. St. Oradea, Prefectura jud. Bihor, f. 19, 20; Ibidem Acte Confidenţiale,
inv. 182, fond 12, dosar 20/1920-1940;
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la Lugoj, de unde a fost mutată la Alba Iulia.~ 9 Ca student am avut prilejul ca în cadrul unei excursii de documentare la Alba Iulia în anul
r.956 s<i remarc preze nţa ci „depozitată" pe malul unui şanţ de apărare
al cetăţii. În anul 1958 statuia n fost transferaU1 30 la Bucureşti fiind depu să la orizontală în curtea Muzeului Cornel Medrea. Era pe această
cale cel puţin salvată de la o eventuală retopire pentru „valorificarea"
metalului. Aici era cel puţin un adă post pentru viitoarele zile mai bune.
A fost o formulă de protejare pentru ca în anii care se întrevedeau favorabili să revină la locul ce o consacrase ca simbol al simţi rii româneşti.
Evenimentul reparator s-a petrecut la 29 noiembrie 1967 c:înd era remontată în vechiul amplasa ment. Preciză m că soclul pe un solid radier
are dimensiunile de 4,50 X 1,58X1,90 metri. Pe soclu se a flă un basorellef
red<1nd un soldat român care împunge cu suliţa un balaur.
Considerăm necesar să facem o precizare menită a înlătura o confuzie. în ultimele decenii atunci c:ind se face referire la monumentul
Vasile Lucaciu de la Satu-Marc se afirmă 31 că îri conjunctura anului
1940 acesta ar fi rămas sub ocupaţia hortystă care a demontat-o şi a
trimis-o .î n Romi?mia. Documentele timpul'ui au evidenţiat3~ cu prisosinţă
soarta monumentelor care în condiţiile începutului de septembrie 1940
n-au putut fi demontate şi evactitate. Dinamitarea a fost măsura luat ă
de ocupanţi împotriva unor asemenea prezenţe româneşti evocfmd oameni
şi · fapte. Măsura radicală fiind aplica tă chiar a tunci când simbolul era
redat printr-o cruce.33
Şi tot la Satu-Mare, privirea trecătorului este reţinută de prezenţa:i\ începând din anul Hl68, pe zidul clădir ii care a găzd uit ultimii
ani ai vieţii lui Vasile Lucaciu (1920-1922) a unei plăci evocatoare. Clă
direa se a flă în bulevardul Republicii nr. 11.
în localitatea Apa, în centrul ·comunei, se află casa copilăriei lui
Vasile Lucaciu. Din 1980 aici funcţ ion ează o unitate muzeală menită a-i
evoca anii de luptă pentru cauza naţională. În ambianţa casei memoriale
se află 35 şi creaţia sculptural ă evocându-l pe militantul pentru libertate
şi unitate naţională.
La Siseşti, judeţul Maramureş, din anul 1972 este prezentă 36 ·reali·zarea· în piatră a sculptorului George Abrihan pentru a-l evoca pe „Leul
de la Siseşti".

*

*

~" Arh. St. .Buc-„ inv. 819, Mini<iterul Cultelor şi Artelor. Direcţia Artelor, dosar
90/1943, f.. lil6, Cornel lVIedren se referea la problema · amplasamentului statuii
Vasile Lucaciu la Alba-Iulia, a:rătând ce măsuri trebuie 1'uate;
· · .
>.u Doru Radosav, op. cit„ p. 59;
?• Idem·
·
32
Arh. 'st. Oradea, fond Prefectura jud. Bihor, Acte Confidenţiale, inv. 182,
dosar 62/1940, 1944;
:ia Virgiliu Z. Teodorescu, Mărturii referitoare la monumentl'lc de for public
mv.reşene, comunicare prezentată la 31 mai 1991 Ia Se:,iunea de la Arhivele Statului Tîrgu Mureş;
3
' Doru Radosav, op. cit„ p. (J4-(i5:
33 Idem, p. 98;
„
· ~u Judeţele Patriei Maramureş. Buc„ 1980, foto bus tul Vasile T.ucaciu: colonel
dr. Florian Tucă, Mircea Cociu, M<nmmenle ale anilor de luptă şl jertfă, Buc.~
1983, p. 358:

11 - Studii

şi

comunlc<\rl, IX- X
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ŞTEFAN CICIO POP (1 aprilie 1865 Sigău-16 februarie 1936
Arad), emin entă personalitate a vieţii politice, luptător pentru cauza
românilor din Transilvania, până la cel de al doilea război mondial, a
fost onorat la loc de cinste, bustul lui fiind amplasat 37 în vestibului palatului Parlamentului României. Sculptura a fost realiza tă de Oscar Han.38
Nu deţinem date referitoare la soarta acestui bust.
IOAN RAŢIU (1828 Turda - 1902 Sibiu), omul politic ce a militat
consecvent pentru acţiune, întemeietor al P.N.R. şi preşedinte a l acestuia
în perioada a nilor 1892-1902, promotor al elaborării 39 şi difuză rii Memorandumului a fost conducătorul delegaţiei care s-a deplasat la Viena
pentru a-l înmâna împăratului.
Biroul avocaţilor din Turda a iniţiat40 ridicarea unui monument
prin care să i se aducă cinstirea cuvenită cu ocazia centenarului naş
terii sale. Lucrarea a fost încredinţată spre r ea lizare 41 sculptorului Cornel Medrea. Sumele au fost obţinute prin subscripţie publică. La 9 iunie
1930 monumentul a fost dezvelit la Turda 42 reunind o numeroasă par ticipare. Cu acest prilej a luat cuvântul Ion Agîrbiceanu ca reprezent:mt
a l ASTREI care a elogiat memoria lui Ioan Raţiu ca bun român. Din
partea Academiei Române a participat Emil Racoviţă .
Amintim prezenţa la Sibiu 43 în cimitirul bisericii ortodoxe din
strada Reconstrucţiei nr. 17 a obeliscului care marchează locul de veac
â lui Ioan Raţiu. El a fost executat din marmură neagră, amplasat pe
un soclu de piatră.
Şi au fost ei mulţi şi buni care să-şi merite de la patrie cinstirea
cuvenită. Viitoarele generaţii vor şti să-i onoreze .

.,.
*

•

Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid, Buc„ 1938, p. 256-257, Camera Deputabust turnat în bronz;
~· Marin Mihalache, Oscar Han, Buc„ 1985 nu o menţionează;
rn Calendar pentru toţi românii 1983, p. 80-81, foto - E. şi I. Raţiu; Arh.
St. Buc„ inv. 1231, fond dr. C. I. Istrati, nr. 9, scrisoarea dr. C. I. Istrati adresată
lui Emilia Raţiu prin care prezentîndu-i condoleanţe eloeiază memor ia celui .c are
a fost un bun român ;
•v Paul Abrudan, op. cit., p . 109, 110 consemnează ca dată a dezvelirii luna
noiembrie 1929;
n Negoi ţă Lăptoiu, R omul Ladea, Buc., 1985, p. 94; Arh. St. Buc„ inv. 319.
fond Ministerul Cultelor şi Artelor, Departamentul Artelor, dosar 68/1937, f. 4, menţionează ca dată a dezvelirii ziua de 9 iunie 1930, monumentul având înălţimea de
7 metri, a fost evaluat la suma de 650 OOO lei: f. 9 fotografia monumentului se remarcă pe soclu prezenţa basoreliefurilor turnate ln bronz, amenajarea zonei;
~ Analele Academiei, tom LI, p. I. 1931, p. 4-5, 8-9, la 9 iunie 1930 centen arul sărbătorit la Turda pentru cinstir ea lui Ioan Raţiu; Calendarul A strei 1931.
an XX, p. 43, fotografie a monumentului Ioan Raţiu cu foarte multe coroane; Universul, an 55 nr. 118, 2 mai 1938, p. 14, foto statuia Ioan Raţiu din Turda; la sesiunea 150 de ani de la naşterea dr. Ioan Raţiu organizată la 9 mai 1978 la Turda,
prof. V. Vişinescu de la şcoala generală n r. 6 Turda a făcut o incursiune în istoria monllmentului; Ioan V. Lupescu Monumentele Unirii, Buc., 1985, p. 222 monument amplasat tn Piaţa centrală a oraşului, statuie bronz, pe soclu un basorelief
redind o scenă din ti mpul procesului memorandumului, textul de pe soclu este concludent: „Dr. Ioan Raţiu. Existenţa unui popor nu se discută, ci se afirmă!~;
•a Alexandru Avram, Vasile Crişan, Sibiu - ghid de oraş; Buc„ 1983, p. 107;
•

1

ţilor,
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Cinstirea memorandistului MIHAIL VELICIU a preocupat pe urmanifestându-se prin realizarea unui bust care a fost dezvelit44 în
al 40-lea an de la procesul desfăşurat la Cluj împotriva celor care l-au
redactat şi difuzat. In localitatea Chişinău Criş, judeţul Arad a avut
loc solemnitatea dezvelirii la 24 octombrie 134 a bustului Mihail Veliciu
:realizat de sculptorul bănăţean Andrei Gal.4 5
maşi

SYMBOLES DU FORUM PUBLIQUE DEDIES A L'llONNEUR
DES PARTICIPANT$ AU MtMORANDUM
(Resume)

Dans l'article sont mentionnes de~ symboles de forum public dedies aux lutteurs consequente du mouvement du Memorandum et auxquels on a dedie Ies
monuments soit par Ies contemporains de ce.s grandes personalites, soit leurs descendents. Ainsi on parle du monument collectif de Lipova (le croix de „la Rugă"),
ou de ceux en memoire de Vicenţiu Babeş de Timişoara, la buste de meme de
Rodoni; dr. Vasile Lucaciu (Satu Mare, Apa et Şişeşti - dep. Maramureş); Ştefan
Cicio Pop (Bucureşti), Ioan Raţiu (1828-1902) â Turda et Sibiu, ainsi que le buste
Mihail Veliciu de Chişinău-Criş, inagure le 24 octombre 1934.

•• Arh. St. Buc. inv. 819, fond Ministerul Cultelor şi Artelor, Direcţia Artelor,
dosar 82/1934, f. 60-61; Universul, an 51, nr. 292, 25 octombrie 1934; Realitatea ilustrată, an VIII, nr. 406, 31 octombrie 1934, p. 13, foto bustul Mihail Veliciu:
•~ Virgiliu Z. Teodorescu, Informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de
C(itre Comisia superioară a monum11ntclor pub lice, în: Revista Arhivelor, an XII,
1969, nr. 1, p. 129-134.
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INFORMAŢII

AFLATE lN

DOCUMENTARE
FONDUL PERSONAL „IOAN RATIU"
'

L1'DIA BRANCEANU

Scopul comunicării d e faţă este de a face cunoscute informaţiil e do,..
cumentare existente în fond ul de a rhivă Dr. Ioan Raţiu aflat în cad_ru)
Direcţiei Generale a Arhivelor Statului, invitându-vă totodată la cerce~
tarea acestuia pentru cunoaşterea mai în amănunt a vieţii şi activ ităţii
sale, ci1t ş i n pcrsonalit;.~ţilor care, cu însufleţire au pa rticipat la mişca rea
memorand istă înscriindu-şi numele în istorie.
Documentele fondului în cantitate de 1350 d osare (unităţi arhivis„
ticc) se referă la perioada anilor (1848- 1928) şi sunt constituite din seri,"
sori, rapoarte, circular e, an unţuri, apeluri, jurnale, articole, ziare, rev is te,
procc·se:?-vcrbale , note, fotografii, în marea majoritate originale. fondul

de

arhivă

este structurat astfel;

corespondenţă

primit.:i

Raţiu

şi trimisă

de Ioan

(dosar I- 707); note biografice (Dosar 708- 712); documente privind viaţa particu lară a lui IOAN RAŢIU (dosar 713 -722); acte despre
aver ea fa miliei ·(dosar 723- 725); fotografii Ioan Raţiu şi alţi mili tanţi
(dosar 727- 728); corespondenţa EMILIA RAŢI U (dosar 729-1082); corespond cnă cu diverşi membrii ai familiei (dosar 1083- 1175); corespondenţă cu asociaţi i şi soci etăţi (1176- 1193); fotografii EMILIA RAŢIU şi
diverşi (nr. 1194- ll!JG); documente privind donaţii către biserici (1Hl71199); docume nte ai ciiror cn1itenţi n u a u fost ident ifi caţi (1200- 1244);
coresponden ţa FELICIEI RAŢI U (1242-1257); coresponden ţa DORINEI
RAŢIU (1258); corespond enţă în limba germană şi mag hi a ră şi diverse
Unită ţile arhivistice au fost ordon ate în cadrul fi ecărei pă rţi structurale , pc corespond en ţi, .în ordine alfa betică şi, în cadrul fiecărei literecron ologic.
ln cadrul notelor biografice se disting o serie de a rticole apărute în
„Foaia P oporului" cu refcrfre la activitatea dr. Ioan Raţiu şi a vieţii acest uia. 1n articol ul scris de Eugeniu Pataceanu şi intitulat „Coroană etern:,
pe:: mormîn tul doctorului Raţ i u" se aduce un omagiu celui care a activat
pentru . dezrobirea naţiunii române din Transilva nia şi al cărui deces în
1902 a îndoliat inimile unei întregi naţiunil.
Documentele referitoare la vi a ţa pa rticulară a lui Ioan Ra ţiu re.flcctă legăturil e sociale ale familiei acestuia cu person a lităţile cultura le
ale epocii, mai ales cu cele din Transilvania, fiind invitat la o seric de CE?remonii, celebră ri de căsătorii, sera te ş i a lte reuniuni de mari ş i er udiţi
oameni de sta t, dovadă concretă a stimei şi consideraţiei de care se bucura dr. Ioan Raţ iu. Faptul nu era întâmplă tor; familia RAŢIU dintr-o
1

Arh. St.

Buc ureşti,

fond dr. Ioan

Ha~iu.

dosar :iii, 18H3. _
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consideraţie deosebită

pentru semenii

săi şi

din

dorinţa

creerii cadrului

ridicării sociale a românilor prin învăţătură, s-a străduit să
construiască, la Turda, în 1893, o şcoală pe care a dăruit-o locuitorilor
care i-au purtat o neasemuită recunoştinţă 2 •

necesar

Corespondenţa primită de la Vincenţiu Babeş, Iuliu Coroianu.
Gh. Pop de Băseşti, George Bariţiu, D. P . Barcianu, George Bogdan
Duică, Valeriu Branişte, Eugen Brote, Ioan Droc, şi alţii arată strădania
acestora de a imprima activităţilor desfăşurate acea atmosferă care să
redea românilor încrederea în viitoarea izbândă. Pentru permanentele
legături pe care transilvănenii le-au avut în permanenţă cu românii
de peste munţi, este semnificativă scrisoarea dr. I. C. Drăgescu din
Craiova care la 1874 se adresa astfel Emiliei Raţiu „Românii transilvă
neni sunt un popor democratic prin excelenţă, mai democratici decât
fraţii săi din România liberă. Au inimă, au curaj, au devotament, acestea
trebuie cultivate cu afecţiune". Continuându-şi gândul, într-o altă scrisoare, acelaş doctor, îi exprimă Emiliei Raţiu, dorinţa fierbinte ca Transilvania să se unească cu România, sugerându-i ideia ca şi femeile române să intre în arena luptei. In 1877 cu gândul îndreptat mereu spre
Transilvania, dr. Drăgescu scria: „Un război crâncen ameninţă Orientul
Europei. Pe malurile Dunării se agită destinele românismului, fiţi încredinţată că ne vom face datoria şi chiar de vom cădea, vom cădea cu
glorie. In asemenea momente supreme, eu apelez la Domnia ta. şi la
toate surorile din Transilvania, rugându-vă să faceţi un comitet de
doamne pentru Turda şi satele din jur şi să deschideţi liste de subscriere în ajutorul soldaţilor români. Ceeace daţi pentru venitoriul României, libera Românie va ţine cont de sacrificiile voastre3."
Din Cernăuţi, Nicu Ţurcanu îi mulţumeşte Emiliei Raţiu pentru a-i
fi dat prilegiul să vină în contact cu vetrele de cultură şi civilizaţie românească din Transilvania şi România.
In întregimea ei, corespondenţa ne ajută să parcurgem diferitele
faze de redactare a memorandumului. In 1888, din Turda, Ioan Raţiu se
adresa astfel lui A. Mureşianu: „Dl. Bariţiu îmi scrie că te-ai apucat de
elaborarea memorandului. Cred că nu-mi vei lua în nume de rău dacă
referitor la cuprinsul aceluia îţi voi atrage atenţiunea de câteva împrejurări de la care depinde rezultatul favoritoriu al acelui memorial. După
părerea mea, trebuie să fie cât se poate de scurt dar să cuprindă în sine
toate gravaminele noastre; să fie în stil diplomatic cu vorbe frumoase
dar nu servile, să spună adevărul, să combată sistemul şi regimul, dar nu
pe naţiunea maghiară; ici colea, unde s-ar putea evita combaterea elementului maghiar să se restrângă atacul la aristocraţi şi privilegiaţi, căci
aceştia sunt şi au fost inamicii noştri neîmpăcaţi pe când poporul lor şi
al secuilor au iobăgit deopotrivă cu noi4 ." Scrisoarea este semnificativă
pentru atitudinea românilor la adresa maghiarilor.
De asemenea, prezintă un deosebit interes corespondenţa care atestă
interesul manifestat de străini faţă de lupta românilor pentru dreptate.
Astfel George Pop de Băseşti îi comunică lui Ioan Raţiu că un corespon2

Ibidem, dosar 566, 1894-1896.
Ibidem, dosar 326, 1888.
• Ibidem, dosar 548, 1895.
~
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dent al ziarului „Allgemeine Zeitung", din MUnchen, afirmă că în spatele conducătorilor luptei românilor pentru drepturi stă naţiunea întreagă; de asemenea, un corespondent englez arăta în ziarul „Independence Roumaine" că dorinţa fruntaşilor politici ai românilor din Transilvania este de a pune problema naţională mai presus de interesele partidelor din România5 ."
Fruntaşii politici români s-au străduit să întocmească memorandumul de o aşa manieră încât să exprime întreg adevărul in numele căruia
luptau. Inchişi pentru curajul de a fi exprimat durerea unui neam în treg, memorandiştii au fost sprijiniţi moraliceşte de numeroasele scrisori
venite din toate colţurile României. La 6 mai 189!), din Cetatea de Ba!Ui
Andrei Molnariu şi Miron Dascălu se adresau lui Ioan Raţiu în următorii
termeni: ,,în suferinţele voastre, w1 cerem ajutor, tărie şi putere, d ec
D-zeu ca principiul salutar, cauza sfântă şi dreap tă , pentru care v-aţi
jertfit să triumfeze şi voi, cu amânare să deveniţi liberi în ciuda duş
manilor, spre bucuria iubiţilor noştri şi ai întreg neamului nostru. Cu
voi am fost, cu voi sântem şi cu voi vom fi până la cele din urmă6 ."
Locuitorii din Cetea, la 6 mai 1895, scriau iubiţilor lor martiri:
,,Mîine, în 7 mai se împlineşte un an de cînd cu multă iubire de neam
v-aţi expus şi cu îndrăzneală aţi primit a apăra sfânta cauză a mult cercatului nostru neam, pentru care aţi suferit şi suferiţi în temniţele ungureşti. Vă mu lţumim din inimă pentru dragostea şi jertfele aduse pe al-tarul naţiuni i române. Primiţi asigurarea că, conştiinţa noastră nu este
liniştită, câtă vreme vă ştim că suferiţi pe nedrept pentru noi7. 41
Scrisorile de acest fel sunt numeroase şi semnificative pentru ceea
ce a constituit procesul memorandiştilor pentru întreg neamul românesc.
„Neînfrânţilor luptători! Prea iubiţii noştri martiri şi conducători scriau locuitorii din lara. : „Cu cea mai mare dragoste, ce o putem nutri
în piepturile noastrP strivite şi oţelite către Voi, iubiţii noştri conducători
şi martiri, în ziua de astăzi 7 mai, o zi care va fi de neşters în memoria
noastră. Voi, care cu o pacienţă de fier, ce numai românul o posedă, sunteţi apăsaţi de aerul infect al zidurilor, întunecoaselor temniţe, şi numai
din dragoste şi iubire curată ce o manifestaţi faţă de poporul românesc,
care pururea vă are în sufletul lui! Credeţi iubiţilor! că numele vostru,
faptele voastre, suferinţele voastre sunt întipărite cu litere neşterse 'în
inima noastră, în tot minutul, în toate rugăciunile noastre ne rugăm
pentru voi, ca zilele ce le aveţi a le petrece în acele temniţe blestemate,
să vă fie spre mângâierea sufletului vostru şi al nostru 8 !"
Nu mai puţin interesante sunt scrisorile schimbate între familia
Raţiu şi în special cele ale Emiliei Raţiu cu diferite societăţi care arată
activitatea socială a acestora. Astfel, Societatea de lectură „Inocenţiu
Micu Klein" îi mulţumeşte Emiliei Raţiu pentru contribuţia bănească
acordată. Corespondenţa cu preşedintele Societăţii literar-sociale „România" - - Constantin Moisil, cu Octavian Tăslăuanu, secretarul Asociaţiei
pentru literatura român ă şi cultura poporului român, C.U. Societatea
.; Ibidem, dosar 582, 1895.
u Ibidem, dosar 782-783, 1894.
7
Ibidem, I 176-1193, 1896.
b Ibidem, dosar 1203, 1877.
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Academică „Romfmia Jună" din Viena fac dovada permanentei legături
dintre toţi românii de pe întreg cuprinsul ţă rii, fam ilia Raţiu fiind o
punte de legii tură intre toţi aceia care simţea u şi gândeau româ neşte!J.
Este impresionant<i strădania desfăşura t~i. în paginile „Gazetei de
'Transilvania" pentru a fi cuprinse noutăţi culturale şi din Moldova şi
Muntenia. Tocmai de aceea Comitetul central executiv şi secţiunea din
Bucureşti a Ligii Culturale pentru unitatea tuturor rom<î nilor îl invit.:l
pe Ioan Raţiu s Ş ţi nă conferin ţe . C. U. această ocazie profesorii Universită ţii din B ucureşti, 1ntrc care Spiru Haret, G. Canti li , D. D. Brîndză,
V. A. Urechia, I . Bogc.l<m îşi exprim ă revolta faţă de procesul înscenat
la Cluj, într-o vreme in care naţionalităţile co nşt iente se afirmau tot
mai mult 10.
Ca şi cei de ier i, generaţia actual ă, la 100 de ani di stanţă, de acel
proces care a antrenat spiritele unui neam întreg îşi aduce prinosul de
neuitare prin reactual izarea unui moment de adâncă semnificaţie pe.nlru poporul român .

JNFOR:"1ATIONS DOCUJ\IENTJ\IRES QUI S E TROl N ENT
DANS LE FON D PERSONNEL „I ON RAŢI U"
(Resum<.i)

Le but ele cet article, com me l'a uteu r precise des le debut, est celui ele foire
connues les informations qui existen te d:rns le fond d 'archive Dr. Ioan Haţiu
(1828-1902) qui se trouve i1 la Direction Generale des Archives de l'etat:
Les docu ments contenus en 1350 dossiers (unites d'arhive) se refferent i1 la
·p eeriode des annees 1848-1928 et sont constitues de: lettres, raports, annonces,
appels, notes, photos, article, journaux ...
. Les 1350 unites cl'archive sont ordon nees dAns le cadre de chaque partie structurale par correspondants, e n ordre a lphobetique et dans l e cadre de chaqu~
J ettr~~cronologiq uement.

" Ibidem, do.sar 660, 1901.
w Ibidem, dosar 602, 1894.
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UN DOCUMENT NECUNOSCUT
PRIVIND ORGANIZAREA
PARTIDULUI NAŢIONAL ROMAN
PE TERITORIUL COMITATULUI SATU MARE
VIOREL ClUBOT Ă

Duµă

cum se ştie in anul 1908 a fost adoptat Regulamentul de funcal Partidului Naţional Romfm precum şi a clubului parlamentar
care conţinea 44 d e paragrafe r eferitoare la scopul partidului ş i mergând
până la atribuţi ile organelor centrale şi locale.
.
Este extrem de interesant faptul că în anul urmiHor în 31 august
1909 s-a organ"izat Pa·rticlul Naţiona l Român comitantes S<1tu lVIarn car~'
a ale:. în frunte pc dr. Vasile Lucaciu. S-a hot<'irât de asemenea că în cel
mai scurt timp preşedintele s<l convoace "comitetele cercuale la o conferinţă , în care se voi· decide normativele orga nizării" 1 • Nu ş tiu dnd s-a
ţinu L această conferinţă dar este cert că până în data de 15 mai 1910 când
s-a desfăşurat adunarea · de constituire a secţiei locale a P.N.R. în comuna S<itrn<1reF s-a tipărit deja „Normativul pentru organizarea Partidului Naţional Rom<în, apa rţin ător partidului naţion alitliţilor reprezentate
în dieta ţării, pe teritori ul comi talului Sătmar".
„Normativul", tipărit la tipografia „Carmen" al lui Petru P. Bariţiu din Cluj, cuprinde 13 pagini cu 3G de paragrafe.
Este un act deoscbiL de important care a stat la baza organizării
secţ~ilor locale ale P.N.I:t. -pe teritoriul corn.Hatului Satu Mare . Cunoaştem
p;1nă acum cazul comunei Sătmă rel unde „Normativul" a constituit baza
d esfăşu rării adunării d e consti tuire:i.
Este foarte probabil ca documentul să fi fost întocmit de dr. · Vasile
Lucaciu impreună cu Teofil Dragoş, m ai ales dacă ţinem seama de fraza
ingr i jită precum şi de claritatea paragrafelor pc înţelesul tuturor.
ţion are

Anexă :

NORMATIV
pentru organizarea Partidului Naţional Rom~n. apar ţinător partidului naţion a lităţilor reprezentate în dieta ţării, pe teritoriul
comitatului Sătmar.
1• Lupta românilor din judeţul Satu Marc pentru făurirea statului
u nitar romc1n. Documente 1848-1918, Bucureşti, 1989, p. 352.
• Ibidem, p. 356. !n adunare s-a dat citire acestui „Normativ".
3 Ibid em.
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NORMATIV
pentru
organizarea partidului naţional româ n,
apa rţinător

partidulul
ţării,

naţionalităţilor

reprezentate în dieta
ipe teritorul comitatului Sătmar.

I.
Dispoziţii

generale

§. 1.
Partidul naţional român, de pe teritorul comitatului Sătmar, să organizează în partid politic, aparţinând partidului naţionalităţilor, reprezentat în dieta ţării.
§. 2.
:Membru partidului poate !fi: fiecare cetăţean ungar de naţionalitate
română, locuitor pe teritorul comitatului Sătmar, trecut de etatea de
20 ani, şi care stă pe baza programului naţional.

§. 3.
Scopul organizării este asigurarea liberei desvoltări pe toate terenele publice, economice, industriale şi culturale, spre binele tuturor cetăţenilor.

II.

Organizarea partidului
§. 4.
Afacerile partidului să administrează, conduc
a) Comitetul comunal;
b) Comitetul cercual (cerc electoral);
c) Comitetul comitatenz;
d) Comitetul central al partidului.

şi controlează

prin:

A) Comitetul comunal.

§. 5.
Organizaţia partidului să face după
comunele politice. Cetăţenii,
cari primesc şi stau pe baza programului naţional, întrunindu-se în conferinţă, aleg din sinul lor comitetul comunal, care după împrejurările
locale se poate compune din cel mult 24 membri.
§. 6.
Membrii comitetului comunal, aleg din sinul lor un prezident, un
vice-prezident, un cassier şi un controlor, care totod ată e şi notarul comitetului.
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§. 7.

Comitetul comunal, ţine cel puţin 2 şedinţe la an . Să îngrijeşte, ca
membrii partidului să fie în fiecare an chemaţi la o adunare generală.
In adunarea generală, preşedintele espune situaţia politică, ear cassierul
dimpreună cu controlorul prezintă socotelile de peste an ale comitetului.
Socotelile acestea au să fie cenzurate înainte de adunarea generală,
de o comisie de 3 membrii , esmisă din partea .c omitetului comunal.
Comitetul comunal ţin e şi mai multe şedinţe la an, când află de
lipsă preşedintele, în absenţa căruia vice-preşedinte, sau când cer cel
puţin 3 membrii din comitet, convocarea şedinţei comitetului.
Partidul organizat după comune, poate ţinea şi mai multe adunări
generale, când află de lipsă preşedintele, sau când cer cel puţin 5 membri
ai partidului, convocarea unei adunări generale.
§. 8.

In timpul alegerilor în congregaţiunea comitatenză, sau în reprezentanţa comunală, comitetul comunal, necondiţionat ţine şedinţă eventual convoacă adunarea genera lă a partidului, şi stabileşte ţinuta parti dului cu ocaziunea acestor alegeri, eventual designează membrii, pe. cari
îi candidează la aceste alegeri.
§. 9.

Membrii partidului conferesc şi o taxă anuală benevolă, pentru acoperirea speselor curente de partid.
Sumele adunate din taxele acestea, să administrează pe lângă libele
de depuneri, în modul următor:
a) 1/ 3 parte, să păstrează la cassieria comitetului comunal, pentru
acoperirea speselor curente a comitetului, având prezidentul comitetului
a să îngriji, ca după trebuinţele locale, să se aboneze r eviste poporale
politice şi economice pentru folosinţa membrilor partidului din comune.
b) 'h parte să administrează la comitetul cercual, pentru acoperirea
speselor curente a partidului.
c) 1/ s parte să lasă la dispoziţia comitetului comitatenz.
§. 10.
Prezi denţii şi ceilalţi funcţionari ai comitatelor comunale, cercuale
comitatenze, nu sunt îndreptăţiţi a pretinde nici un fel de taxe sau
diurne, pentru munca prestată de ei, iar spesele de călătorie la şedinţa
ori cărui comitet, au să le supoarte din avutul propriu.
Toate sumele, cari trec peste trebuinţele curente ale partidului şi
comitetelor, sunt a să capitaliza şi păstră în libele de depuneri pentru
viitor.
Comitetele cercuale şi comitetul comitatenz dispun asupra sumelor
capitalizate, însă concluzele comitetelor cercuale, sunt a să transpune
la comitetul comitatenz spre aprobar e.
şi

§. 11.
Toate concluzele aduse de adunarea, sau comitetul partidului comunal, sunt a să transpune la comitetul cercual .s pre aprobare. Decisul co-
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m itetului cercual, să poate apela la comitetul comitatenz, de unde şi ln
comitetul central al partidului.
Comitetul comunal are să transpun ă la comitetul cercual, protocolul ad u nă rilor generale , pe cum şi socotelile.
§. 12.
Comitetul comunal e obligat a sfi îngrijii, ca partidul să fie r epr ezentat cu ocaziu nea conscrierei alegă torilor, din pa rtea autorită ţilor administrative :în lista el ectora lă . Dacă vreunul din membrii partidului cu
d rept de vot, ar fi omis din listă, comitelul e îndatorat a raporta în scr is,
pc lângă indicarea d atelor de lipsă, p rezidentului comitetului cercual ,
care să va îng rijii, ca apelaţia să se înainteze la timp.
§. 13.
Prezidentul comitetului comunal e obligat a transpune prezidentului comitetului ccrcua l pf111ă în 15 Decemvric a fiecărui an, lista alegiitorilor din comuna 1ui, va la bilă ,pentru anul urmii tor, reţinâ nd un exemplar pentru comitetul comunal.
B)

Comitetul cercuaL.

§. 14.
Membrii comitetului cercual, sunt toţi prezidenţii comiletclor comu nale, vice-prez idenţ ii acelor comitete comunale, al căro r prezident nu
lo c ueşte în comună, şi cel mult 12 din membrii comit etelor comunale ,
a l eşi ele comitetul cercual, dintre aceia, cari desvoaltă zel deosebit, cu
propagarea programului partidului naţional.
§. 15.
Membr ii comitetului cercual, aleg din se.inul lor, un prezident, un
vice-prezident, un cassicr, un controlor şi un secretar, care e şi notarul
comitetului.
§. 16.
Comitetul cercual ţinc cel puţin o şedin ţă la an. Mai multe, c<1nd
află de lipsă prezidentul, sau cer convocarea cel puţin 5 membrii din
comitet.
Convocarea comitetului ccrcual la şe dinţe , e dat orinţa preziden tului.
§. 17.
Prezidentul să ingrijeşte de păstrarea listelor electorale, primite
de la prezide nţii comilctclor comu nale. Su îngrii eşte. ca cassi0rul să adm inistreze cuota comitetului cercual în libelc de depuneri. Tot prezidentul asignează erogaţiunile speselor curente.
§. 18.
Comitetul cercual e îndr eptăţit a a lege prezidentul comitetului comunal, pentru acele comune , unde nu să află persoană acomodatf1, pentru j)Urtarea agendelor de prezident.
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§. 19.

Comitetul ccr cual supraveghiază agendele comitetelor comunale.
sa u respinge concluzele com itetelor comunale şi transpune protocoalele şedinţelor comitclUlui cercual, prezidentul ui comitetului comitatenz.
D upă clisol varea dietei. com itetul cercual ţinc conferinţă, pentru
stabilirea ţinutei partidului, cu ocaziunea alegerilor dietale, ş i la provocarea comitetului comitatenz, candidează p e baza programului naţ i onal,
pe cea m ai pos ibi lă persoanil, cu spera nţa reuşitei în cei:cul snu electoral.
Concluzele comitetului cercual - cu es<'epţiunea c and idăr ii, pentru alegerea dîctală - să pot apela Ja comitetul comitatenz, şi de acolo.
la comitetul central al partidului .
api'oabă

§. 20.
Toate concluzele comitetelor cercuale sunt obligatorie pentru Loat.e
comitetele comunale şi pen tru toţi membrii p artidului, î n dată dup<."l <;!l1U n ţarca lor, iar membrii partidului su nt obligaţi a si1 spune acelora, ş i a
le executa şi în caz d e apelaţ i e, pfină când comitetul comitatenz, nu de„
<.:ide al tcum.
§. 21.

In purlarea socotelilor comitetul ui cercual este normativ §. 9. aplicat
la comitetul comunal.
§. 22.

ln timpul alegerilor, pentru congregaţia comitaten z<.'l, comitetul cerîn cari stabileşte ţinuta par tidului faţă de aceste alegeri,
<lesignează persoanele, p e cari le şi candidea:ză la alegeri, de membrii în
cual

ţine şedin ţe,

co ngregaţie.

C. Comitetul comi.tatenz.
§. 23.
Membrii comitetului comitatcnz sunt toţi prezidenţii şi viceprez iclenţii comitetelor ccrcuale, şi cel mult 15 membrii aleş i de acest comitet, dintre membrii partidului, cari des voaltă zel deosebit cu propagarea
p rogramului partidului naţional.
§. 24.
Comitetul comitatenz, alege din sinul său un prezident, 2 viceprezidenţi, un cassier, un controlor şi 2 secretari, cari sunt totdeodată şi
notarii şedinţelor comitetului.

află

§. 25.
Comitetul comitatenz ţine cel puţin o şedinţă la an, mai multe cfmd
de lip.să prezic.lentul, sau propun 3 membrii din comitet.
Convocarea comitetului la .şedinţă, este datorinţa prezidentului..
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§. 26.
!n vederea alegerilor dietale, comitetul comitatenz ţin e una, sau
după trebuinţă mai multe şedinţe, în cari, în conţelegere cu comitetul
central, decide asupra ţinutei partidului, cu ocaziunea alegerilor.
§. 27.
Prezidentul comitetului comitatenz grijeşte, ca cassierul să administreze cuota comitetului comitatenz a taxelor de membrii, în libele de
depunere, şi asignează erogaţiunile speselor curent.
§. 28.

Comitetul comitatenz supraveghiază agendele comitetelor cercuale,
sau respinge concluzele acelora, decide în chestiile apelate de
comitetele cercuale, începe sau pertracteză chestiile de natură politică cu
forurile administrative din comitat.
aproabă

§. 29.
Concluzele comitetului comitatenz sunt obligatoare pentru toate comitetele cercuale şi comunale, precum şi pentru toţi membrii partidului.
§. 30.
Comitetul comitatenz susţine legătură directă cu comitetul central
al p artidului, lucră în toate chestiile partidului, în conţelegere cu comitetul central, căruia e obligat ai respecta şi executa, concluzele administrative.
§. 31.
Prezidentul comitetului comitatenz ia parte la
lui central.

şedinţele

comitetu-

III.
Dispoziţii

speciale

§. 32.
La conferinţele naţionale, convocate de comitetul central, sau de
prezidentul comitetului naţional, sunt datori a lua parte: prezidentul şi
viceprezidentul comitetului comitatenz, toţi prezidenţii şi viceprezidenţii
comitetelor cercuale, iar membrii acestor comitete sunt îndreptăţiţi la
participare.
La caz, când vre-unul din prezidenţi sau viceprezidenţi nu iau
parte la conferinţa naţion ală , fără de a se scuza, aceia .să consideră de
demisionaţi.

prezidenţii sau viceprezidenţii comitetelor sunt într'adevăr
de a participa la conferinţa naţională, comitetele respective
sunt îndreptăţite a alege delegaţi, cărora să le dee credenţionale.

Când

împiedicaţi
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§. 33.
Considerând, că partidul naţional, în conferenţa ţi nută in 31 August
H)(l9 în Baia-mare, a ales interimal prezidenţii cercurilor electorale,
aceştia sunt obligaţi să purceadă imediat după primirea acestui normativ,
la organizarea partidului în cercuri comunale, designând într'o conferenţă
prezidenţii interimali pentru fiecare comună. Aceşti prezidenţi sunt
datori a provoca pe fiecare alegător de naţionalitate română din comuna
sa, comunicându-i scopul şi normativul organizării, să între în partidul
naţional şi împreună cu membrii însinuaţi în acest partid, să constitu iască comitetul comunal.
§. 34.
Prezidenţii comitetelor comunale sunt datori a comunica imediat
după organizarea comitetelor comunale, prezidentului comitatenz interimal, pentru a se purcede la organizarea comitetelor cercuale şi comitatenz, în mod definitiv.
§. 35.
Comitetele se aleg pe period de 5 ani, ear comitetul actual e dator
a conduce alegerile noi, înainte de espirarea mandatului.
§. 36.
Concluzele comitetului central, sunt absolut
<:omitetele, şi pentru toţi membrii partidului.

obligătoare
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pentru toate

DIN ISTORIA PRESEI SATMARENE
. ZIARUL

GRANIŢA

NAE ANTONESCU

Graniţa. este primul cotidian românesc apărut în Satu Mare. în 24
septembrie H)l9 a început să se tipăreasc~'t bisăptămânalul Satu Mare,
ea organ al Partidului Naţional Român şi de la acea dată · au apă rut, cu
intermitenţe, şi alte gazete în oraşul de pe Someş. Nu e de mirare că primului c:otidian românesc din Satu Mare i-a trebuit atâta vreme ca sd
poată apărea pentru că nici Oradea, oraş mai mare şi mai înfloritor economic, cu o mai veche şi mai pu ternică tradiţie culturală românească·,
nu a avut un asemenea ziar pînă în 15 iulie 1929 când î11cepe să se ti..'.
părească Gazeta de vest, deşi au existat şi în capitala Bihorului o sumedenie de gaz€te cu apariţie sporadică.
·
Cotidianul Graniţa îşi are originea în acţiunHe tnişcării antirevizioniste de la frontiera de vest a ţării, ivită ca urmare a activiz<1rii for-.
ţelor revizioniste internaţionale, sprijinite ma i cu sea mă de cercurile politice germane şi italiene. Poporul român împreună cu cehii şi sârbii, a
reacţionat cu hotărâre împotriva uneltirilor ce vizau anularea concluziilor Trntatului de la Trianon. Astfel directorul ziarului Universui, Stelian Popescu, fofiinţează „Liga antirevizionistă română", organizaţie la
care românii sătmăreni au aderat din primul moment. Ziarul Graniţa
se face ecoul acestor susţinute preocupări de consolidare a statului român, în condiţiile unei lupte incn1ncenate cu presa m ag hiară din localitate, ce depăşia cu mult, apariţiile întâmplătoare a le publicaţiilor periodice româneş ti în oraşul Satu Mare.
{]raniţa apare la 8 aprilie 1934, cu subtitlul „Ziar de afirmaţie rorriâneasdi". Direct.or: Dariu Pop, pc1nă la I, 1934, nr: 190 (30 noiembrie);
red-responsabil: Horia I. Gheorghiţă, pâ nă la I, Hl34, nr. 15 (27 aprilie).
Reda.cţia şi administraţia ziarului erau în strada Mihai Viteazul, nr. 13
şi se imprima la tipografia „Gloria" din localitate. Cel dintâi număr a
nvut şase pagini, apoi mereu numai patru.
Articolul program al cotidianului sătmărean se întitulează Graniţa
şi este semnat de Dariu Pop, text în cuprinsul căruia se afirmă sprijinirea vieţii naţionale la graniţa de nord-vest a ţării. Ziarul îşi propune
s.ă fie difuzat în toate comunele judeţului şi să militeze împotriva revizionismului. Oficialităţile politice şi culturale ale judeţului au salutat
apariţia Graniţei, asimilat unui cotidian al redeşteptării conştiinţei naţionale, organ de presă ce normal trebuia sE'1 apară în 1918, împiedicat numai de împrejurări nefavorabile, care i-au întârziat apariţia un deceniu şi jumătate. De la început ziarul sătmărean şi-a organizat corespon12 -

Studii

şi comunicări,

IX-X
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denţi în toate comunele fruntaşe ale judeţu lui. Ziarele maghiare din
Satu Mare Szamos şi Szatmari Ujsăg n-ciu privit cu ochi buni apa riţi a
cotidianului românesc şi i-au prevestit o r epede dispariţie. Ceea ce, din
nefericire, s-a şi întâmplat, după cum vom observa în cuprinsul acestui
studiu.
La consolidarea cotidianului sătmă rea n sunt angajaţi şi cititorii, cur orn li se cer o bser vaţii ş i sugestii cu privire la conţinutul ziarului, înţelegând prin acesta să-şi informeze în mod constiincios publicul. Intelectualii sătmăreni , de la Anton Davidesou până la Ioan Giurgea au salutat călduros a pariţi a cotidianului Graniţa. Iată o mărturisire a tmui
cunoscut gazetar din perioada in terbelică, despre apariţia Graniţei: „Prin
pegrinările mele cunosc aproape toate oraşele din Ardeal. La Satu Mare
n-am fost nici odată. In tovărăşia acelui eminent avocat, care este doctorul Vasile Cotruş, am venit pentru o singura zi şi în acest oraş de graniţă românească", şi mai departe: „Nu ştiu cine sunt întemeietorii acestui
ziar. Simt însă , că la temelia· acestuia sunt i nimi româneşti, s·e ntimente
nobile" 1.
Graniţa a apărut in afara oricărui partid politic al vremii şi prin
<i<..:o::asta se aseamănă cu Gazeta de vest din Oradea, care era organul politic al tuturor românilor indiferent de culoar e politică: „Noi nu facem
politica nici unui partid. Facem însă politica românismului", afirma Oct.
Ruleanu despre Graniţa, al cărei colaborator de seamă era 2 , şi tot Oct.
Ruleanu este cel car e scrie, cu prilejul împlinirii a 5 ani de apariţie a
Gazetei de vest: „Sărbătoarea lor e şi a noa stră . Graniţa a pornit pe acelaşi drum, cu aceleaş i greu tăţi şi cu aceleaşi furtuni" 3 . Participând la
serbările închinate lui Vasile Lucaciu, în
comuna Şişeşti, Oct. Goga
afirmă despre Graniţa, că este „un monitor al ideii naţionale în aceste
ţinuturi". Şi gazeta Graiul neamului din Car ei (VIII, 1934, nr. 3- 4 din
martie - aprilie, p. 8) salută apariţia Graniţei, anunţând că din grupul
colaboratorilor face parte şi profesorul Oct. Ruleanu.
La apariţia numărului 100, N. V. Ilieşiu, redactor responsabil a l
cotidianului d e la I , 1934, nr. 16 (28 aprilie) până la sfârşitul apariţiei,
notează: ,,Am apărut pe neaş teptate în ziua Invierii•. Aşa modeşti şi fă ră
de pretenţii. Fără tri m biţări şi artificii de paradă şi reclamă. Nu ne-am
speriat nici de lumină şi nici de greutăţi" 5 .
Alte mărturii despre activitatea cotidianului sătmărean. Aurel Gociman, redactor principal al ziarului Universul: „La Satu Mare, de un
timp oarecare apare un ziar românesc cu titlul sug,e stiv GRANIŢA. El
apare în condiţiuni modeste, scris de un grup de tineri publicişti, plini
de entuziasm şi de dragoste de neam. Cu toate dificultăţile cu care e necăjită a lupta această gazetă, niciodată un ziar românesc din Ardeal nu
ş i-a justificat mai mult existenţa". M. G. Samarineanu, directorul r evistei Familia din Ora dea: „Un reconfortant aci: coloanele Graniţei ro1
Sever Stoica, Un ziar de afirmare naţională, în Graniţa, I, 1934, nr. 14
(26 a prilie), p . 1.
z Oct. Ruleanu, Evenimente, în Graniţa, I, 1934, nr. 4 (31 m ai). p. 1.
~ Oct. Ruleanu, Inainte, pe acelaşi drum, in Graniţa, I, 1934, nr. 79 (17 iulie),
p. 1.
4
Graniţa a apărut în duminica de Paşte din 8 aprilie 1934.
• N. V. Ilieşiu, .ZOO, în Graniţa, I, 1934, nr. 110 (11 august), p . 1.
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mâneşti, tinere, viguroase" 6 • Şi o altă mărturie din zona noastră: „Graniţa
este aparatul prin care respiră acest colţ de ţară" 7 •
Iată cum se înfăţişează un număr obişnuit al cotidianului sătmă
rean. In pagina primă este culeasă caseta redacţional ă , articolul de fond,
editorial de obicei semnat, căruia îi sunt alăturate unul sau două articole de orientare generală precum şi unele ştiri politice importante ale
momentului. Pagina a doua cuprinde rubricile de sport, cinema, economice, anunţuri şi reclame, radio, publicaţiuni, bursa şi mica publicitate.
Următoarea pagină, a treia: reportaje din oraş şi judeţ, articole, rubrici
cu ştiri din Baia-Mare şi Carei, probleme culturale şi şcolare, curierul
judiciar. Pagina a patra înserează ştirile politice externe ca şi cele judeţene curente, aceste de pe urmă comentate. Red acţi a era la etaj, formată din două camere, aproape de Turnul pompierilor. Cu intermitenţe
Graniţa are şi o „rubrică a Sălajului", 1a fel o semipagină a femeii. Redactorul sportiv al cotidianului era Liviu Seleş, fiwl directorului liceului
„Mihai Eminescu" din localitate. Rubrica „Economice" relata despre încasarea impozitelor, legea conversiunii agricole, recoltarea cerealelor şi
valorificarea lor, credite pentru agricultură, probleme de industrie, etc.
Un interes constant în preocupările cotidianului Graniţa îl constituie Ţara Oaşului. Sunt evidenţiate condiţiile grele de .trai şi şcolarizare :
„Oşanul e un român sărac dar bogat cu duhul. Are deci nevoie de sfaturi potrivite. Astra se angajează. Şi o va face cu cele mai mari sacrificii

în numele dreptului de

cultură" 8 .

Deşi Oraniţa n-a avut o pagină literară distinctă, redactorii au înserat în paginile ei scurte note despre cărţi, expoziţii şcolare, manifestări
legate de săptămâna cărţii, activităţile didactice ale învăţătorilor sătmă
reni, programul cinema tografului ,,Astra" iar în numărul de Crăciun tipăreşte singura pagină, Literatură-artă, cu colaborarea lui Oct. Ruleanu,
Liviu Popa şi Gabriel Drăgan. Ziarul anunţă constituirea unui comitet
de redactare a unei monografii a judeţului Satu Mare.
Colaboratori: Oct. Ruleanu, Dariu Pop, Ioan Giurgea, Mihai Bă
laj, N. V. Ilieşiu, Felician G. Zaciu, Sever Stoica, Leonida Pop, Horia
I. Gheorghiţă, Al. Nicorescu, T. Vâjdea, Alex. Olteanu, Valeriu Cârdu,
Liviu Popa, etc.
Ultimul număr al ziarului Graniţa este cel apărut la data de II,
1935, nr. 223 (16 ianuarie). Cotidianul sătmărean a avut un destin vitreg. Nu a putut apa re nici măcar un an de zile. Uneltirile politice şi prin
aceasta deZ1binarea românească din epocă şi-au spus nefast cuvântul. Un
r.ol negativ în distrugerea cotidianului Graniţa l-a jucat chiar directorul ei Dariu Pop, care l-a transcris pe numele său la tribunal deşi ziarul
era al oficialităţii politice şi culturale a judeţului. De altfel Dariu Pop
nu e la prima lui acţiune negativă de acest fel. O asemenea operaţie a
încercat şi in parte chiar i-a reuşit, dar numai pentr u puţină vreme, şi
cu gazeta Satu Mare. A fost obligat să părăsească direcţia acestei gazete.
ti

1

p. 1.

~

M. G. Samarineanu, Efort românesc, I, 1934, nr. 174 (10 n oiembrie), p. l .
M. Bălaj, Ziarul nostru „Grani ţa", în Graniţa, II, 1935, nr. 213 (3 ianuarie),
Oct. Ruleanu, Pentru

Ţara Oaşului,

în

Graniţa,

p. 1.
12·
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Cu pnv1re la Graniţa, o broşură redactată de R. Furtună aduce grave
directorului cotidianului, mărtur ii ale redactorilor şi astfel Da.;
riu Pop este destituit de la conducerea Graniţei 9 • De la I, 1934 nr. HH
O Dec.) ziarul apare sub conducerea unui comitet. Totuşi, Da riu Pop a
obţinut. de la oficialităţile politice ale judeţului ca începând cu I, HJ3-!,
nr. 203 (18 decembrie) redactor şef al cotidianului sf't fie avocatul Liviu
Popa, adus din Oradea, ca om de încredere al fostulu i director al ziurului sătmărean. În asemenea situaţie trei redactori: Horia I. Gheorghiţă,
Valeriu Câ rdu, publicist clujean în Satu Mare, şi M. Rogojonu ~i -a u
inaintat demisia dar din lămuririle publicate într-un articol se poate înţelege că au fos t al ungaţ i din redacţie ş i în locul lor a fost angajat F'C'lician Gh. Za<.'iu iar dintre cei vechi a răm as doar N. V. 1licşiu 10 • În
sprijinul redactorilor demisionaţi sau alungaţi vine un articol al lui Şte
fa n A. Tă trtreştianu clin gazeta Satu Mare, care aduce acu zaţii însemnate
lui DMiu Pop, mai cu seamă în ceea ce priveşte aclivitatea lui la conducerea r evizoratului şcolar jude ţean 11 . Cei trei redactori ;:iu scos o
nouă gazetă, Cuvântul la Baia-Mare în paginile căreia infiereaui activitea distrugătoare a lui Dariu Pop. În u ltimul nu măr un Cuvânt către cititoru „Grciniţei" semna t de Dariu Pop, care ele altfel a redactat în întregime num ărul, scrie că suspendă ziarul pentru o scurtă dura tă şi promite o reapariţie. Dar Graniţa n-a mai apărut, încheindu-şi astfel şi atftt
de tn.igic ciudata ei existenţă. Şi iarăşi s- a compromis un ideul în care
mulţi cititori sătmăreni au crezuL1 t.
acuzaţii

DE L'HISTOIRE DE LA PRESSE DE SATU MARE
LE JOURNAL „GRANIŢA"
(Re.sume)
„Graniţa" est le premier quotidien roumai n paru â Satu Mare, le 8 avril
1934, nyant le sous - titre „Journal d'affirmation r oumuine", directeur Dariu Pop;
la redaction et J'administration etnient 15, rue Mihai ViteHzul, etant imprime 1'1
.tif:ographie „G loria" de Ia mcme Jocalite: le premier numero a ete imprime sur
six paites et les suivants en anvaient seulement quatrc.
Le quotidien „Graniţa", a son origine dans Ies actions du mouvcment antircvizioni~te de la frontiere d'ouest du pays, issu commc suite de l'activite t.oujours
grandiSS<1nte des forces r evizionistes internationales.
Le journal ciont le dcrnier numero de parution est ·1e 16 fenier 1935, par se!;
preocupations, par le fait qu'il s'est declare hors n'importe quel parti politique,
a cte beaucoup apprecie dans Ies journaux et Ies revues du pays.
!J H. Furtunii , Cine este Dariu Pop şi de cc au demisionat cei trl!i redactori
de la Graniţa, Rânduri către conştiinţa românească, Tip. „Patria", Satu Marc.

1935, 46 pag.
11

iu Conflictul ele la „Graniţa", în Satu Mare, XVT, 1934, nr. 22 (23 dec.), p. 3.
Dr. Ştefan A. Tătifrăş teunu, Pentru „Graniţa", în SatiL Mare, XV 1, rn:l4,

nr. 18 (25 noiembrie), p. 3.
~ Pseudonimele redactorilor:
Horia I. Gheorghiţă: Gh. Oşanu; High
M. Rogojanu: C. Miron; C. Jgnişanu; M . Borşnnu; M. Sălăgeanu . Redactorul
M . Rogojanu a decedat în an ul 1936
Valeri1i Cîrdu: Radu Fulger; Puiu Doinaru; Mircea Şoi m aru . Valeriu Cirdu
este născut în 1911 şi a fost i·edactor la ziarul Patria din Cluj.
1
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ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII CULTURALE
„~ENTIN ELA D.E NORD"
DIN SANISLAU (jud. Satu Ma1·e)
ZOI?/\ BELEA:\f -

IOAN BELEAN

:
Apărutei în tr-o zo nă cu vechi şi p u ternice lradiţii culturale, ca urmare a existenţei unui mediu intelectual r om;'\nesc elevat în condiţiile
<Create d e formarea slutului naţional unitar român, Societatea Culturală
„Sentinela d e nord dln Sanis lilu" , a pledat cu devotament patriotic pent ru cultivarea dragostei foţii de limbu şi cultura l'Om<îneascii pe meleagurile sătmăren e.
Primele scoli rom<î n cşti au apftrut a ici în prima j umătate a secolului ul XVIII-iea, aşa cum nu fost cele din: VeZ'cndiu (1720), Carei (1730),
Dind cşti (1732), Sanislău (1735), Portiţa şi Sânmiclăuş (1 738), Moftinul
Mic (1742), Istrău (1743) 1 , etc. Existenţa unei reţele şcolare bine organizate a impulsionat trimiterea unor tineri la studii superioare încă de
timpuriu, astfel că în 1757 printre candidaţii veniţi la Blaj să-şi :facă pregătirea de dască li sunt prezen ţi şi trei tineri din Sanislău 2 . Această acţiune a con tinuat mai ales d upă înfiinţarea Preparandiei româneşti din
Oradea şi a Liceului din B e ·iuş. Fenomenul cunoaşte o amploare mc.ti
marc in cea d e a doua jumătate a secolului al XIX-lea astfel cii n umai
în perioada 1871- 1893 au studiat la Preparandia din Oradea peste 20
tineri d in S a nislău ş i 9 d in Ciumeşti, sate cu cel mai mare număr de preparanzi in aceas tă perioadă, numărul lor crescând în perioada 1894- 1919.3
Din rândul acestor elevi s-au ridicat personalităţi pedagogice proem in ente: Basiliu Ki:ivari, profesot· la Preparandia din Oradea Intre anii
1333-1838; Ioan Bu tcanu, a cărui fam ilie se trage din Ci umcşti, profesor
l a Liceul din Beiuş d in 1871 până în 1907, iar în perioada 1!)07-1914,
director al $coalei Normale, în 1877 a scris „Gramatica limbii române'';
Dr. Gheorgh e Miculnş din Ciumeşti în 1904, profesor la Ş coala No rm ală
d in Oradea, pe care a organizat-o duptt modelul unor şcoli similare din
Clu j, Bucureşti, Arad, Deva, în 1913 a devenit director al acestei şcoli ,
iar după Unire, în 1919 a fost numit primul director al Învăţământului
S ecundar d in j udeţul Bihor; Augustin Maghiar clin .sa!1 islău, profesor
1
Arhivele Statului - Cluj-Napoca, fond. Comitat Satu Mare fascicula nr. 47
<ict nr. 419.
~ Zenovie Pîclîieşanu, Documente privitoare ln istoria Şcoalelor clin Blaj, în
„Revista ar hivelor", 192G, nr. 4.
a f'loria.n Kica „Părţile sătmărene" şi Preparandia din Oradea, în Satu
Marc. Studii şi comuniciiri 1986-1987 pag. 228.
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Ja Liceul Premonstratensilor din Oradea în perioada 1900- 1919; 4
Vasile Chirvai, profesor la Preparandia din Oradea colaborator al lui
Vasile Lucaciu în luptele naţionale ale românilor sătmăreni5 .
Intelectuali tatea sanislăuană a avut tradiţii privind activitatea în
cadrul unor societăţi culturale aşa cum a fost în cazul „Asociaţiei transilvane pentru literatura rom ână şi cultura poporului român" („Astra").
Printre membrii fondatori ai „Astrei" s-a aflat şi Dumitru Hosu directorul şcolii din Sanislău, alături de alţi să tmăreni care asemeni întregului popor român au salutat-o cu bucurie pentru că, „ea ne-a sădit conştiinţa puterii culturale a elementului nostru şi au recunoscut în „Astra"
ceea ce este şi vrea să fie o stea călăuzitoare" 6 . „Astra" îşi desfăşura activitatea prin despărţăminte şi agenturi, organizaţii ale asociaţiei la nivelul judeţelor şi comunelor subordonate unui Comitet central cu sediul la Sibiu. In februarie 1898 s-a constituit despărţământul sătmar al
„Astrei" a cărui director a fost ales Gavril Lazăr de Purcăreţ din Sanis~ău7, cunoscută personalitate sătmăreană, vechi luptător pentru dreptate
şi libertate naţională. Manifestările „Astrei" de cea mai mare popularitate le constituiau adunările generale ce se organizau la nivelul despăr
ţământului, fiind adevărate sărbători naţionale româneşti, fapt ce determina autorităţile să le interzică, aşa cum s-a întâmplat cu cea convocată pe 2 august 1900 la Sanislăull. Cu toată opoziţia şi măsurile de
siguranţă a autorităţi lor locale, populaţia din comună în frunte cu intelectualitatea au organizat în 1901, sub îndrumarea „Astrei", „mari manifestaţiuni culturale şi naţionale care au lăsat urme adânci în sulletul
populaţiei româneşti din acest ţinut" 9 • Cu sprijinul „Astrei" au luat fiinţă
biblioteci săteşti în mai multe localităţi din Transilvania. Din lipsă de
fonduri s-au făcut colecţii şi s-a lansat un apel la toţi cărturarii din Transilvania pentru donaţii in fondul de cărţi destinate înfiinţării de biblioteci populare. Astfel au luat fiinţă mai multe bibliot.eci în comitatul
S atu-Mare. Printre biblioteci cu peste 100 de volume este menţionată în
1910 şi biblioteca din Sanislău cu 103 volumet 0, având în patrimoniu
şi „Istoria pentru începutul românilor in Dacia" a lui Petru Maior, donată de cărturarul orădean Iosif Vulcan cu o dedicaţie a acestuia pe prima
pagină.

Comuna

Sanislău

s-a afirmat ca o

adevă rată fortăreaţă

a luptei na-

ţionale în perioada postdualistă prin activitatea unor proieminente personalităţi ale luptei românilor sătm ăreni pentru apărarea fiinţei naţio
nale. Demnă de remarcat este activitatea desfăşurată de Gavril Lazăr

• Dr. Jacob Radu - „Istoria Diecezei Române Unite a Orăzii Mari, Oradea,
1932, pp. 210, 221.
~ Florian Nica, op. cit„ pag. 230.
11
Viorel Cibotă, „Documente privind mişcarea culturală Naţională Românească din Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-le.a, în Satu Mare, Vol. 5-6,
1981-1982, p.p. 369.
7
Transilvania - Sibiu 1898, p. 255.
8
Familia, Oradea Mare, 1900, nr. 29, pg. 348 .şi nr. 31, pag. 372.
u Ioan Gherman, Plasa Carei, judeţul Sălaj, Carei 1937 p.p. 1'14, 145.
10
Transilvania, Sibiu, 1916, pog. 254.
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de Purcăreţ 11 , fost membru în Partidul Naţion al Român din. . Transilvania, participant la redactarea Memorandumului , făcând parte din delegaţia care a înaintat documentul, îm păratului din Viena.
Activitatea sa a fost continuată după l 906, ctind a decedat, de
Alexă Pop care în timpul în fiinţării Episcopiei de Hajdudorog, ce urm ă
rea m aghiarizarea populaţi e i româneşti prin biserică şi şcoală, s-a situat
în fruntea unor mani fes taţii care au avut loc în Sanislău, Mofti nul Mic,
Culciu, Doba. In faţa acestor acţiuni samavolnice săvârş ite de emisarH
hajdudorogului Alexa Pop a găsit un r eal sprijin în prietenii şi colaboratorii să~: Teodor Mihali, Şte fan Cicio Pop, Vasile Lucaciu, Constantin
Lucaciu, Gheorghe Pop de Băseşti 1 2.
Activitatea desfăşura tă în acest context se integrează în mod firesc
în perpetua ascensiune a ideii de întregire politică-naţională pe drumul
spinos dar sigur care mergea inevitabil spre Alba Iulia. Această activitate evidenţiează faptul că la graniţa de vest a românismului, sufletul
naţional era viguros ş i aştepta doar ceasul izbăvirii, care nu a întârziat
să vină.

Constituirea statului naţional unitar român şi schimbăril e care au
avut loc în viaţa economică, socială şi politică a ţării, în perioada care a
urmat, s-a reflectat şi în domeniul culturii, noul cadru teritorial şi politic oferind condiţii prielnice de dezvoltare stimulând activitatea tuturor instituţiilor culturale.
Pe acest fond s-a creat în Sanis1ău, în 1920, Societatea Culturală
„Sentinela de Nord" de către un grup de intelectuali şi studenţi din comună, dornici să contribuie la propăşirea culturală a comunei. Activitatea societăţii a constat în: serbări culturale, cu programe artistice deosebit de atractive şi variat€, a susţinut activitatea unei biblioteci cu peste
3 OOO de volume, cultivâ nd dragostea pentru lectură în r ândul locuitorilor din comună, a iniţiat cursuri de alfabetizare şi a contribuit la construirea unui cămin cultural care a rămas până astăzi, u n impunător
lăcru? de cultură cu care se mândresc locuitorii comunei 13• Intensificarea
activităţii şi sporirea popularităţii acesteia, a contribuit la editarea din
iunie 1925 a unei reviste intitulată „Sentinela de Nord" care apărea
lunar, dar din motive financiare nu a apărut decâ t 5 sau 6 numere (cunoscându-se în prezent doar numărul 2 din iulie 1925).
Societatea activa pe baza unui statut lega l aprobat de autorităţile
statale, fiind condusă de un comitet ce avea în frunte un preşedinte,
secretar , casier, bibliotecar şi membrii. Comitetul era ajutat să-şi exercite
.activitatea de o Comisie de control şi Comisia de arbitrii1 4 • Membrii acestor organisme se alegeau conform art. 24 din Statut pe timp de trei ani.
In funcţia de preşedinte al societăţii s-au aflat : avocatul Ioan Maghiaru
(1920- 1925), avocatul Ioan Haiaş (1925-1934) şi dr. Ioan Cosma (193411 Cf. Ioan Belean, Gavril Lazăr de Purcăreţ, în Cronica sătmăreană, Satu
Mare, 1981, pa~. 2 şi Viorel Ciubotă, Aspecte ale mişcării memorandiste din jud eţul
Satu Mare (1892-1894). în „Satu Mare - Studii şi comunicări", 1980 pp. 203, 210.
•~ I. Ioan Ardeleanu Senior Oameni din Sălaj. Momente din luptele naţionale ale românilor sălăjeni, Zalău, 1938 p .p. 75-85.
•• Zora Belean - Monogra fia comunei Sanislău, 1980, p. 102.
u ,,Sentinela de Nord", Carei - iulie, 1925, nr. 2.
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1940) 15. Scopul declarat al societăţii a fost definit în articolul de fond al
revistei „Sentinela de Nord" nr. 2 pe anul 1925 intitulat „Să fie lumină"
în care se arată „că d oresc făclia ştiinţei s-o răspândească printre acei
ce şi azi mai dibuiesc în întuneric" deoarece „poporul trebuie să iasă
odată din ha osul de neştiinţă ce-l învăluie din toate părţile" pentru a
forma o generaţie solidă care să se impună tuturor şi prin calită ţile ·ei
alese să facă ca cei netrebnici să cadă învinşi de groaznicul iata~an al
dreptăţii 1 6 ". Autorul articolului, Grigore Pop, care era şi redactorul şef ar
revistei, se evidenţiază ca adept al propăşirii prin cultură în scopul înfăp·
tuirii măreţului idenl de dreptate şi egalitate socială a omului din popor.
Intr-un alt articol ,,Tovărăşiile ţărăneşti" („Cooperativele") sunt
combătute ideile ce susţin că înfăptuirea r eformei agra re ar fi o greşeală contribuind la scăderea producţiei agricole şi la r.idicarea preţuri
lor la aceste produse. Autorul ce semnează cu pseudonimul „Grănicerul'~
pledează pentru constituirea unor tovărăşii ţărăneşti de consum, de desfacere în comun şi tovărăşii de credit, adică bănci populare care să sprijine
ţăranii cu fonduri pentru (;ele n ecesare. Ideea este motivată cu exempl~
din vechiul Regat, unde ţă ra.nul considerc:t „vi a ţa fă ră cooperativă, ca şi fără
şcoa lă, ori biserică im. Pledo<tr ia pentru ar tă , pentru popularizarea operei
torului careian Iosif Polyanszki este făcu tă în articolul „Un artist" 13 . Este
pI"ezenlat atelierul şi preocupările artistului, fi ind apreciat ca un mare
talent în plinc;i afir'mare. Sunt învitaţ1 cititorii să-Şi cumpere tablouri
pictate de acest artist, ele, reprezentâ nd o valoare artistică deosebită.
Revista ar e preocupări privind edu caţia copiilor sesiz~md con traqicţiile
dintre genera ţi i, menţion[md rolul fam iliei în formarea personali tr1 ţii tânărului în reuşita acestuia în vi a ţă. Articolul i ntitulat „Noua generaţie"w
se ocupă de această problemă, criticând, familiile ce nu se ocupă de educaţia copiilor şi pledează pentru o ed ucaţie mai rigidă în famili e, astfel
copilul „va şti şi purta, stima părinţilor mai târziu".
Societatea incurajează şi creaţiile literare, aslfel în schiţa „Examenu1«20 se preocup<."i ele prezentarea soartei unui tâ năr elev conştiin
cios care fusese cel mai bun la învăţătură din clasă , dar întimidându-se
în timpul examenului nu re uşeşte să răspundă la întrebftrilc examinatorilor fiind sing urul dintre colegi declarat repetent, uimindu-i pe aceş
tia şi pc profesori.
Un act demn de laudă este prezentat în articolul „Compatrioţi
buni" în care se arată că deputatul în parlament d r. Vasile Chirvai a
obţinut transferul a 300 de volume de cărţi de la Casa Şcoalelor din Bucureşti, în fondul bibliotecii societăţii, iar de la Ministerul Instrucţiun ii ,
1
'

Zora Belean -

w Gri~orc Pop -

op. cit. pag. 103.
Să fie Iumin<l. in „Scntinela de Nord", Carei iulie, l!l25.

nr. 2, p. 2.
17 „Sentinela de Nord" Carei 1925 nr. 2, p. 36.
1
~ Ibidem p.p. 7- 8.
w Ibidem p . 8.
~" G. P. Dobanu Examenul, în „Sentinela de Nord" Carei p.p. )2.

https://biblioteca-digitala.ro

1925 nr. 2'

185

5

un njutor de 3 OOO lei pentru a comp<1cta că rţile deteriorate de cititori".
Este lc'iudat gestul nobil al acestui consătean care a înţeles să sprijine
membrii societăţii care „şi-a desfăşurat steogul în scopul luminării şi
sfătuiri i plugarului, nu numai din San i slău ci ori (de) unde s-ar afla el2 1 •
.l:.n revistă sunt publicate şi câteva anecdote pentru a crea o bună dispoziţi e cititor ilor, iar pe ultimele 2 pagini „poşta redacţiei". 2 ~ în dialog ul cu cititorii se dă anunţ pentru convocarea ad u nării generale de dare
de scamă ş i a legeri pentru ziua de 19 iulie 1925 anunţându-se şi ordinea
dl: zi. Tot 1n aceasti\ rubrică sunt lăuda te iniţiativele ce tăţenilor, Vasile
Mureşan din Sanis l ău, membru al socie tăţii şi Rom ul Mihalca din comuna Hure7. care a donat câte 100 lei pentru întreţi nerea revistei acesk1.
<lin urmă cer[md să i se trimită şi câte 20 ele exemplare din fiecare numtlr a l revistei pentru cre din cioşii săi. Acest lucru dovedeşte popularitatea de care s-a bucw·at soci etatea şi revista în judeţ. De asemenea, se
mai an unţă publicarea in numărul viitor (3) articolul „De la Dunăre".
R evista cuprindea 16 pagini, civând redacţia şi administraţia în Care i
pe strada Epigcopul Pavel" nr. 43, iar tipări rea se făcea la Institutul de
Arte grafice „Pabia" tot în Care i, str. Vasile Alecsandri nr. 10.
Societatea a avut legături puternice cu Despărţământul Carei al
„Astrei", reorganizat la 12 iunie 1923 cu sprijinul unui cond ucător al
soc i etă ţii dr. Zenobie P[icl âieşanu . Din 1924 fiinţcazD. în Sanislău un ocrc
al Astrei, ave:ind ca preşedinte pc farmacistul Augustin Szabo şi casier pe
Ioan Tanca. Activitatea Astrei în comună s-a împletit strâns cu a societă ţii
„Sentinela d e Nord" const<ind într-o intensă propagandă culturală in
scopul cultivării dragostei pcnlru tradiţiile limbii şi cultura românească.
La 4 noiembrie 1928 adunarea general ă a Despărţământului Ca re i
al Astrei s--a ţinut la Sanislău, constituind o adevăra tă sărbiitoare n aţion ală, pentru româ nii din această zonă. ~3 O cooperare fructuoasă între
cele 2 societăţii s-a realizat în scopul construirii Căm i nului cultural din
Sani slău. „Astra", ce avea fond uri însemnate, a contribuit cu suma de
231 334 lei 1n 1936 pentru cumpărarea de materiale de con st rucţie, în
timp ce tineriii membrii ai societăţii au asigurat forţa de muncă. Din 1928
până în 1942, preşedinte al Cercului „Astra" din Sanislău, a fost IoslC
P ataki , fost învăţător, apoi paroh şi protopop în Sani sl ău.N
Prin activitaten desfăşurată, societatea culturală „Sentinela de Nord"
a contribui t la ridicarea nivelului de cultură al locuitorilor d e pe aceste
meleaguri. Răspfmcl irca cărţii .în rândul sătenilor, o rganizarea unor serbă ri, şezători, e tc., a a tras în sfera activităţii ei, populaţia din comună şi
din zonă, oferind numeroase momente plăcute cu profunde valenţe educative.
în revista „Sentinela de Nord", prin problematica abo rdată, are
un caracter cvasienciclopedic, având în perime trul preocupărilor şi promova rea tinerelor talente.
~1
"~
:l'•

•

4

„Sentinela de Nord''. Carei, 1925, n r. 2 p. 12.
Ibidem - p.p. 15-16.
I. Gherman, op. cit., p. 145.
Arhiva Parochiei Ortodoxe - Române reg. de

casă
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ASPECTS DE L'ACTIVITE DE LA SOCIE':ra CULTURELLE
„SEN'TINELA DE NORD" DE SANISLAU
(Resume)

La societe culturelle „Sentinela de Nord" a cte constituee ă Sani "lău en 1920
pour un groupe d'intellectuels et etudiants cJe la meme loculite. Le but de celle-ci
comme l'on voit de l'article de fond de la revue au meme, nome etait celui de
cultiver l'amour pour la lang-ue et la culture roumaine, de hisser le niveau cultur el des habitants de la zon e. La societe a active jusqu'en 1940.
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CATEVA ASPECTE
ALE REFORMEI AGRARE DIN 1921
IN ZONA CAREI
SORIN FLORUŢ

Reforma ag rară din 1921 din România a avut ca scop soluţionarea
problemei agrare printr-o mai echitabilă repartizare a proprietăţii funciare.
Cu toate că a fost cea mai radicală din Europa, reforma agrară românească nu a fost lipsită de imperfecţiuni. Trăsăturile ei, atât pozitive cât
~i negative se regăsesc şi in zona Carei.
Marii proprietari funciari din zona Carei deţineau în total 45 799
iugăre cadastrale şi 31 stânjeni pătraţi. Cei mai mari proprietari în zona
Carei erau conţii Karolyi, contele Siegfried Pappenheim (înrudit prin că
sătorie cu familia Ka.rolyi, baronul I. Degenfeld şi Jasztrabszky Kalmăn.
Nici unul dintre marii proprietari funciari din zonă nu era român.
Oraşul Carei avea în 1920 o suprafaţă de 15 554 iugăre cadastrale;
din aceasta, 14 512 iug. (93,31 +) reprezentau suprafaţa agricolă; pădurile
ocupau 262 iug . (1,680/o); lacurile, stufărişul, clădirile, curţile şi alte
terenuri neproductive ocupau 780 iug. (5,01 0/o); suprafaţa agricolă se
compunea din 11 677 iug. arător, 1 747 iug. păşuni naturale, 1 005 iug. fâneţe naturale şi 83 iug. vii.1 Suprafaţa totală era stăpânită de 2 397 proprietari agricoli, din care 2 mari proprietari (peste 200 iug.), 19 mijlocii
(intre 100 şi 200 iug.) şi 2 376 mici proprietari~. Marii proprietari deţi
neau 5 307 iug. (34,120/o), cei mijlocii 7 058 iug. (45,380/o), iar cei mici
doar 3 189 iug. (20,500/o).3 Avem rezerve cu privire la exactitatea cifrei
proprietarilor mijlocii, care ar trebui să fie mai mare, întrucât 19 X 2003 800 de iug. ceea ce este prea puţin faţă de cele 7 058 iug. cu care sunt
înregistraţi. Menţion ăm că am recalculat ponderea fiecarei categorii de
p roprietari în totalul suprafeţei. Micii proprietari deţineau în medie mai
puţin de 1,5 iug. fieca re, iar toţi cei 2 376 proprietari mici stăpâneau de
aproape 4 ori mai puţin pământ decât proprieta rii mari şi mijlocii. Inechitatea repartiţiei proprietăţii funciare este evidentă, iar discrepanţele
ur fi şi mai mari da că am defalca proprietăţile de până la 100 iug.
Imbunătăţirea situaţiei ţărănimii era posibilă numai prin rezolvarea
problemei propri etăţii asupra pământului în favoarea celor care îl munceau reducându-se proprietatea moşierească la proporţii rezonabile. Exproprierea pământurilor moşiereşti în vederea împroprietării ţăranilor
1

Arhivele Statului Satu Mare, fond Primăria oraşului Carei, dos. 8i/J.921,

f. 3 (in continuare prescurtat fond Prim. or. Carei).
• fond cit., dos. 62/1921. f. 3.
3

ibidem.
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era cond iţionată de modifică ri constituţionale şi de elaborarea unui complex ele acte normative care să ţină scama de parti cul arităţile fiecăreia
din provinciile istorice româneşti abia intrate în graniţele Ror_nâniei Mari.
Complexul proces legislativ s-a încheiat în iulie 1921 priil adoptarea
legilor de reformă agrară pentru Vechiul Regat şi Transilvania (în accepţiun ea largă a termenului).
Tna.in te de adoptarea legilor de reformă agrară, în Transilvania
s-a acţi onat în direcţia reformei agrare pe baza ordona nţelor Consiliului
Dirige°'t şi ·a legii adopta te de Marele Sfat Naţional. O etapă in termediară
până la primirea pă mântului în propri e ta t~ a fost arendarea forţată. Ţă
ranii folosea u pămân tul expropriat şi plăteau statului o taxă de arendare.
T axa de ar endare la Carei era stabilită la 5 lei /iugăr. 4 În Carei , la începutul anului 1921 s-au arendat forţat 3 086 iug. a rător şi 120 iug. păşune."
Arendarea forţa l[1 a continua t să fie utilizată şi după adoptarea legilor:de reformă agrară şi datorită faptului cJ în zona Carei cea mai mare
parte a proprieta rilor se încadra în categoria „ optanţilor ungul'i". iar
Ungaria fc1cusc tot posibilul pentru a internaţionaliza o problemă in tern ă
a Romt1niei. Jn aceste condiţi i, evident că a întârziat primirea de că tre
ţă ran i a pămtîntului în proprietate. Certificatul oficial nr. 797, 1932, eliberat de Primăria ora şului Care i, că s-au plătit reprezentantului proprietarei Melinda K<:1 rolyi 505 750 lei ca a rendă forţa tă pentru partea din moşie folosită de cei îndreptaţiţi la împroprietărire de la data expr oprierii
{28 octombrie 1922, n.a.) până în HJ26.<> ln 1923 şi 1924 se plă tiseră
165 OOO Jei, în 1925 - 141 720 lei, inr în 192G 159 030 lei, în total
505 750 lei. 7 Aceas tă sumii s- a plătit în ciuda faptului că suma reală ar fi
tr<'buit să fie de abia 465 750 lei, cine va păgubind Primă ria Carei satJ
pc înd reptaţi ţi cu 40 OOO de lei cu .o uşurinţii stupefi antă .
(n plasa Carei au fost expr opriate mo şi i în su prafaţă total ă de
37 553 iug. 883 st.2, conform st2 tisticii ungureŞti din vremea ocupaţiei
horthyste11• Exi stă mari nec9ncordanţe între cifrele statisticii ungureş ti
şi da tde existen te din timpul a dministraţiei româ neşti, în unele cazuri
suprafeţele fii nd mai mari în statisticile româneşti ,
alte ca wri supr::ifeţele fiind mai mari în statisticile ungureşt i. De exemplu, documentele
româneşti stabilesc totalul suprafeţei expropria te în oraşu l Carei la 4 414
iug. 514 st. 2 ,9 iar statistica ungurească arată ca fiind expropriată o supraţa ţă de a bia 3 784 iug. 952 st.2. 10 Statist ica ungurească vorbeişte d?
3 083 iug. exproprielate la Ciu meşti , 11 iar statistica româ nească rnenţio-

m

·• fon<l cil., dos. 4!.1/J920-HJ21, f . 1.
r. Ibidem.
v jond cil., dos. 14/ 1932, f. 2.

Ibide m.
Ar hiveJe Statului Satu Mar e, fond Prefectura Judeptlui Satu 1\1arc, dos.
88/ 1942; dos. 113/W4 2; dos. 115/1942-1913 fin continuare prescurtat fond Prcf. Ju.d.
S .M.).
" fond Prim. or. Carei, dos. 71l/ Hl22, f. 145.
iu fond Pref. Ju.d . S.M. , dos. 88/ 1942, f. 72.
i i fond cil ., dos. 115/1942-1943, f . 63.
7

~
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nează exproprierea· a · doar 2 273 iug . . 830 st. ~ , la care s.:.nr p\.ltea· ad~tuga
cele ·aproape 454 : iug: de- la Berea 12 dar chiar ş i în această situaţie diferenţ&, rfim;îne. de p este 300 iug„ ceea ce nu este neglijabil.
.
P en tru a avea totalul suprafeţei exproprietate. la nivelul zonei Carei, .(fig. 1) di:n cele 37 553 iug. 883 st.!? trebui e scăzute suprafeţele de la

„

.

/

J

J

_:: ; VE.Z!Nfliu

r --'

~'-._,.;-V

Andrid
1415 iug. 270 st.=1, 13 . Dindesti - 2 G91 iug. 90 st.2,14. Ir.ina 360 iug. 629 st 2 , 1:.. Istră u - 219 iug . 1475 st. 2 ,rn. care, temporar, până în 192G
;1u iăcut parte din plasa Carei, precum şi totalul de 990 iug. 380 st. ~ .de
lu Ghilvaci şi Porti ţa, l î locali tăţi pe car e nu le-am considerat cn fă cân d
P<irte din zona Carei. Astfel nj ungem la cifra aproximativă de 32 OOO iug.
cc.ea ce reprezin tă peste 690/0 din suprafaţa de ţii1ută de m area proprietate.
A<;:easta înseamnă că în zona Carei ponderea suprafe ţelor expropriate
în tota lul marilor moşii a depăşit cu câteva procente media pe ţară. Marca proprietate a continuat să fiinţeze dar în tr-o proporţie redusă substn nţi al. Din cele 32 OOO iug„ 19 OOO iug. au fost expropriate numai de la
" I. Germ an Plasa Carei, judeţu l Săl aj, Editura
tura", $Ocietate coopera tivă, Care i, 1938, p. 179-llH.
Ja fond Pre). Ju.d. S.M„ dos. 113/ Hl42, f. 10.
H Ibidem, f . 16.
1
~' Ibidem, f. 21.
iu Ibidem, f . 29.
11
fond cit., dos. 88/1942.

Li brăria ~i
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Karolyi; dacă adăugăm şi cele peste 3 OOO iug. expropriate de la
S. Pappenheim rezultă că suprafaţa expropriată de la .f amilia Karolyi
se cifra la aproximativ 22 OOO .iug., adică 68,750;0 din suprafaţa expropriată, in zonă. Faptul nu trebuie să nedumerească deoarece familia
Karolyi era cea mai mare proprietară de pământ din judeţul Satu Mare,
în rândurile ei numărându-se cel mai mare proprietar din judeţ, contele
Ludovic Karolyi. 18 Familia Kârolyi era a patra mare proprietară de pă
mânt din Transilvania, deţinând 111 586 iug.111
In zonă, cele m ai mari suprafeţe expropriate au fost cele de la:
Sanislău 5 571 iug. 1 386 st.2 - de la Kărolyi po, Carei - 3 877 iug.
1 523 st.2 - de la Kârolyi Melinda, 21 , Foieni - 3 093 iug. 1 353 st.2 în oea mai mare parte de la S. Pappenheim,2 2 Ciumeşti - 3 083 iag. - în
cea mai mare parte de la I. Degenfeld,2 3 Berveni - 2 658 iug. 1 186 st. ~
- de la familia Karolyi 24 . şi Resighea - 1859 iug. - de la Jasztra·b szky
Kalmân. 25 In numai trei localităţi (Sanislău, Carei, Berveni) familia Karolyi a fost expropriată de peste 12 OOO de iugăre.
Exproprierea fiind înfăptuită, devenea posibilă împroprietărirea celor îndreptăţiţi.
In zona Carei, din pământurile expropriate s-au constituit loturi-tip
cu. suprafeţe variind între 3 şi 6 iug. pentru împroprietărirea îndreptăţi
ţilor localnici, iar din rezervele de stat constituite s-au rezervat loturi
cu suprafaţa variind între 8 şi 16 iug. pentru colonişti. Numărul total al
îndreptăţiţilor la împroprietărire, inclusiv coloniştii, s-a ridicat la 5 335
capi de familie . ~ 6 Suprafaţa lotului tip a variat în funcţie de fertilitatea
terenului. Loturi de 3 iug. s-au atribuit la Berveni, Foieni, Moftinul Mare,
Petreşti şi Urziceni. Loturi tip de 4 iug. s-au acordat la Berea, Cămin ,
Căpleni, Domăneşti, Ghenei, Moftinul Mic, Tiream şi Vezendiu. Loturi
tip de 5 iug. s-a u distribuit la Ciumeşti, Sanislău şi Sânmiclăuş. Loturi
tip de 6 iug.. s-au constituit numai la Resighea din cauza terenului nisipos. In oraşul Carei fotul tip de împroprietărire a fost de 3 iug. 800 st.c
Loturile de colonizare au fost de 8 iug. pentru cele câ teva familii colonizate în S<i nmiclăuş, de 11 iug. în satele de colonişti Lucăceni şi Marna precum şi pentru cei colonizaţi în Tiream; lotul de colonizare la Ianculeşti
era de 12 iug. iar la colonia Domăneşti (Poprica) era de 13 iug. Intr-un
singur sat de colonişti (Horea, situat în zona nisipoasă) lotul de colonizare era constituit din 16 iug.27
Satelor de colonişti li s-au atribuit terenuri pentru păşune comunală
şi, ca în întreaga Transilvanie, păduri comunale astfel: Horea 315 iug.
păşune şi 205 iug. pădure, Luoăceni - 348 iug. păşune şi 75 iug. pădure,
n B. Dulgău Satu. MARE StCom. V-VI, 1981- 1982, p . 421-422.
M.G. Lehrer Ardealul pământ românesc, Bucureşti, 1944, p. 260.
~u fond Pref. Jud. S.M ., dos. 115/1942-1943, f. 72.
~1 fond Prim. or. Carei, dos. 14/ 1932, f . 2.
~~ fond PreJ. Jud. S.M., dos. 115/1942-1943, f. 137.
~· Ibidem, f. 6:J.
~· Ibidem, f. 128.
i~ forni cit., d os. 88/ 1942, f . 45.
1'11 fond cit., d os. 88/1942; dos. 113/ 1942; dos. 115/1942-1943.
~1 I German op. cit., p. 179-184.
iu
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Ianculeşti 222 iug. păşune şi 50 iug. pădure, Marna 42 iug.
50 iug. pădure, colonia Domăneşti - 69 iug. păşune. 28

păşune şi

Toţi coloniştii erau etnici români şi au reprezentat un aport numeric notabil în favoarea elementului românesc din zonă (480 capi de familie, deci circa 2 500 de sufl.ete) fără ca prin aceasta să se modifice însă,
calitativ str uctura etnică a zonei (predominant svăbească în urma unei
acţiuni de colonizare de peste un secol, dar în curs de maghiarizare rapidă).

:

Pământul a fost atribuit tuturor acelora care aveau drept la eJ,
indiferent de n aţionali ta te, aplicarea reformei agrare în Zona Carei
reprezentând un exemplu de politică de egală îndreptăţire faţă de toţi
cetăţen ii, fără a se face discriminări pe motive etnice sau confesionale.
Din totalul de 4 137 îndreptăţiţi din plasa Carei (4 104 în zonă) - fără
oraşul Carei - a u primit pămân t 1 935 de români, 1 664 şvabi, 502 unguri
şi 36 alte etnii. Proporţia acestorn în totalul populaţiei plăşii reprezenta:
14,400/o dintre r omâni, 10,590/o dintrf' şvabi, 9,210/o dintre unguri.29 Atât
numeric cât şi proporţional, românii erau cei mai numeroşi. în ciuda
acestui fapt, aserţiunea favorizării etnicilor români la împroprietărire este
complet neîntemeiată, căci anterior reformei românii fuseseră în cea m ai
mare proporţie lipsiţi de pământ, trăind mai mult ca servitori şi muncitori pe moşiile latifundiarilor, acesta fiind motivul rea l al situării lor în
fruntea împroprietăriţilor. Că nu putea fi vorba de vreo discriminare pe
criterii etnice ne-o dovedeşte modul în care s-a făcut împroprietărirea în
oraşul Carei : au fost împroprietăriţi 460 de unguri cu 973 iug. 612 st.2
şi 420 locuri de casă; 590 de români au primit 842 iug. 1 489 st.! şi 501
locuri de casă, ia r 30 de germani au primit 18 iug .şi 30 de locuri de casă . 30
Se poate observa că 460 de ungl:.lri au primit .pământ mai mult cu peste
100 de iugări decât 590 de români. Dacă s-ar putea vorbi de vreo discriminare, ea nu ar fi putut fi înfăptuită decât asupra românilor, nicidecum
a ungurilor. Intrucât cifrele sunt extrase dintr-o statistică din timpul ocupaţiei nortyste, deci cu atât mai credibilă cu cât Ungaria nu avea nici un
interes să .facă servicii propagandistice statului român, este limpede că
minoritarii nu au fost supuşi discriminărilor. Redăm selectiv câteva
cifre3 1 :

LOCALITATEA
BERVENI
CIUMEŞTI

lMPROPRIETARIŢI

Români

I

Unguri

208
123

324
235

22
97

309
267
82

CAMIN
Căpleni

URZICENI
Foieni

Alţi

4
120
l

70
29

Ibidem.
Ibidem„
av fond Pref. Jud. S.M.t. dos. 88/1942, f. 72.
3
' Jond cit„ dos. 88/194:.!; dos. 113/1942 ; fond 115/ 1942-Hl43; fond Pri.m.
i~
~a

Carei, dos. 78/ 1922, f. 24, 145.
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Modul în ·care s-a procedat la atribuirea loturilor argumen tează
su plimenta r faptul că nu s-a intenţionat aplicarea unor discriminări de
naturii etnică: ma i întai au fost împroprie tăţi î nclreptc:lţiţii localnici. apoi
pc'i mântul rămas a fos t împărţit în _loturi-tip pentru îndreptăţiţii din
afara zonei. Chiar loturile de colonizare erau insuficiente ca su prafaţă
în vederea asigură rii unui nivel de trai decent coloniştilor .
. !n Carei pământul expropriat s-a repartizat pentru mai multe destinaţii: împropriet;1rirea îndre ptăţiţi lor loca lnici (1 657 iug. 1 377 st. 2): 450
iug. 396 st.2 pentru ins lituţii; 227 iug. 1 099 st.2 pentru locuri de cas;~ u
051 d e localnici: 54 iug. 580 sl.~ pentru rezerva de pădure Ia Nyircs ; 223
iug. 326 sV pentru pă şun ea comu nală; 195 iug. 84 sU pentru drumuri
şi neproductiv; 203 iug. 132 st. 2 pentru alte scopuri, iHr pentru colonişti
l 313 iug. 680 st.:1 ~:'..'. Din cei 1 080 de împroprietilţi din Carei 583 au fost
plugari.:i3 Ca urmare a reformei în ornşul Carei H crescut numărul proprietarilor agricoli. Peste 50 de iugăre posedau 15 proprietari (2 r omfini,
4 unguri, 3 germani, 6 evrei); 156 erau propl'i etatii suprafeţelo r înLrc
10 şi 50 iug. (29 romcini, 47 u nguri, 75 şvabi, 5 alţi); 2 705 erau proprietarii su prafeţelor ' între 1 şi 10 iug. (1 147 români, 757 şvab i , 714 unguri,
52 evrei şi 35 alle naţionalităţi. 3·t In restul localităţilor zonei, după aplicarea reformei agrare situaţia se prezenta astfel3·-;:

LOCALITATEA

până

la

1'2 iug.

BBHEA

109

BEHVE.NI
CAMTN
CAPLENI

7i8
158
62
434
820
125
185

ClUMEŞTI

DOMANEŞTI

FO!ENJ
GHENCI
HO REA

PETREŞTI

RESIGHEA
SANTSLAU
SANMICLAUŞ

Total ·

-

1

151

15

6157

1472

430

23

538

I

26
95

l

187

f'JD

TIREAM
URZICENI
VEZENDIU

47

5
25
45
· 17
19

200

210
40
499
543
219
296
565

MARNA
MOFTINUL MARE
MOFTINUL MIC

12

între
101 şi
600

48
57
91
23
156
26
83
120

99

LUCĂ CENI

I

intre
25 şi 100

12
7
1
2
-

-

IANCULEŞTI

I

între
13 şi 24

()5

4(j
295
44
87

-

2

40
71)

-

-

50
1
6
1

52
21
13
40

I

peste
600

-

--

- ..
- '
-

-.
~

-

-

-

2

fond Prim. or. Carei, dos. 63.'HJ26-1D28, f. 54-55.
fond cit., dos. 78/ l!J22.
~, f ond cit., dos. .45/1933-1934, f. 3.
"" I German op. cit„ p. 206.

"

"

3
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Reforma agrară a r edus deci marea proprietate moşierească, lichidând întinsele la tifundii, în zonă nemaiexistând moşii de peste 600
de iugă re. Implicit s-a redus considerabil ponderea raporturilor semifeudale legate de marea proprietate.
Proprietarii de suprafeţe între 101 şi 600 iug. erau practic concentraţi în comunele Domăneşti şi Ghenei.
Mica proprietate a crescut, în special crescând numă rul ţăranilor cu
proprietăţi de până la 5 ha. S-a mărit suprafaţa păşunii comunale.
creându-se astfel condiţlii mai bune pentru creşterea animalelor de către
micii proprietari.
S-a mărit intravilanul oraşului Carei cu 951 locuri de casă, aj ungând la 546,56 ha. A crescut lungimea străz ilor oraşului de la 35 km la
52,218 km.ao

S-a produs o anumită îmbună tăţire a nivelului de trai al locuitoriimplicit, o impulsionare a dezvoltării economice a zonei în funcţie
dfl lărgirea pieţii. A crescut schimbul de mărfuri, s-au diversificat sortimentele oferite spre vânzare, a sporit numărul comercianţilor şi cel al
prăvăliilor. 37 Emigrările rom â neşti din zonă au încetat. A dispărut sistemul calcatoral rotativ trienal, fiind utilizat sistemul liber.
Reforma agrară a avut câteva neajunsuri ca: desfăşurarea anevoioasă, întârzierea punerii în posesie, continuarea plăţii de către îndreptăţiţi
a arendei forţate; a scăzut alarmant nivelul producţiei micilor proprict<'iţi şi va fi nevoie de mulţi ani de sacrificii din partea proprietarilor
pentru redresarea producţiei la nivelul de dinaintea reformei.
Cu toate că la aplicarea reformei s-a procedat corect, au fost cittcva cazuri de neîmproprietăriţi ca urmare a două categorii de situaţii
ce nu pot fi imputate statului român: ori erau pleca ţi prin ţară şi nu mai
ştia nimeni de ei, ori nu aveau încredere în trăinicia reformei şi a stăpâ
nirii româneşti şi au refuzat primirea loturilor. Nu ne-am propus însă
să inventariem toate neajunsurile şi aspectele negative ale reformei.
Tn ciuda acestora, reforma agrară din 1921 a avut un car acter progresist stimulator pentru dezvoltarea relaţiilor capitaliste, a prevenit izbucnirea unor mişcări sociale de amploare ce puteau destabiliza ţara, a ·împiedicat bolşevizarea maselor ţărăneşti, a făcut ca proprietatea asupra
pământului să fie repartiza tă mai echitabil. Reforma agrară a creat condiţii favorabile dezvoltării zonei Carei, însă dezvoltarea firească a zonei
în cadrul statului român a fost stopată brutal de evenimentele din tragicul an 1940,' dmd, în urma Dictatului de la Viena, partea de nord-vest
a ţării cuprinzând şi zona Carei a fost cedată Ungariei hortyste.
lor

şi,

•u fond Prim. oi-. Carei, dos. 56/1924.
37
fond cit„ dos. 81/1921.
13 - Studii

şi comunlcărl,

IX-X
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SOME ASPECTS OF THE AGRARIAN REFORl\'I FROJ\f 1921
JN CAREI AREA
(Summary)

The author presents some aspects of the applying of the Romanian ag'rar.ian reform from 1921 in Carei area, relying on archive documents existing at
State's Archives .in Satu Mare.
. The positiVe and negative general features of the reform from 1921 can be
met in Carei area too, of course, with some local peculiarity: none of the great
la11downers was Romanian, the great landed property was more extended than
.in btlwr areas and so on. The most important landowners were the K:irolyi
counts, the foui·th family of landowners in Transylvania, member of this family
·being Ludovic KaroJyi, the richest Jandowner from Satu Mare county. From the
. 32000 iug. expropriated in Carei area, more than 2/3 represented the land expropriated only from Karolyi family.
· • Th~'. expropriated lands took various destinations, the most important bcing that of ' the appropriation of the entitled, both local and outsiders of the a.rea,
according to th:e Romanian democratic legislation of agrarian reform. The out<;i· ders1 were from the Satu Mare county or, in the worst case from other counties
of f ransylvania (ex. Turda, Cluj}. The land was assigned to every entitled wit. hout any discrimination based on racial, ethnical or confessional reasons.
r
· After
th'e appropriation of some from the outsiders of the area, appearecl
the vntages Horea, Ianculeşti, Lucăceni, Marna, Poprica (colonia ' Domaneşt i}.
(• ·
The reform has hac! very important economic, social, demographic consequences · which we could see in Carei area too. Frorn these consequences the most
importimt wer.e the liquiclation of the great landed property ;)nd the development of the small property of land.
The conditions of the development from al! points of view were creatcd
and the area startecl to develop untill 1940.
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EM'.INESCU

lN LITERATURA DE LIMBA MAGHIARA
BURA LASZLO

stră luci t fenomen al literaturii române, Mihai Eminescu
unul dintre cei mai mari poeţi a i lumii. Nu e de mirare,
dacă poeziile lui şi-au găsit întotdeauna drumul spre inimile cititorilor
maghiari.
Istoricii litero ri şi criticii îl numesc şi poetul tinereţii. Poate fi oare
de mirare, dacă ş i tineretul maghiar se interesează tot mai mult de poezia lui Eminescu?
Mulţi cititori maghiari au citit operele lui, fapt căruia i se poate
atribui şi apariţia multor traduceri din opera sa.
Istoria literaturii maghiare şi-a simţit datoria ca să ia în seamă
poeziile lui Eminescu traduse în limba maghiară, şi să le prelucreze din
punct de vedere bibliografic. Dintre aceste bibliografii amintim doar cele
mai importa nte, şi anume bibligrafia lui Rethy Andor, apărută în revista
!gaz sz6 nr. 5 din anul 1964 (p. 850-872); completată pe parcurs şi cuprinsă sub titlul Eminescu în limbn maghiară, în volumul <le traduceri
intitulat Eminescu koltemenyei (Poeziile lui M. Eminescu), publicat de
Editura Literară în 1966 (p. 663-691). A doua bibliografie este cea întocmită de Domokos Samuel, apărută în renumita sa operă, Bibliografia
maghiară a literaturii române , editată de Editura Kriterion. Cartea lui
Domokos prelucrează bibliografia maghiară a literaturii române de la
1831 până în anul 1970.
Dintre l 700 de pagini ale acestei opere paginile bibliografice refer itoare la Eminescu sunt în număr de 87. / vol. I. 438-478, (de la 1831
pînă în 1960), voi. II. 437- 484 (de la 1961 până la 1970). Această cantitate uriaşă de traduceri este o dovadă a prieteniei dintre cele două popoare.
Nu avem intenţia de a lua în seamă în întregîme cantitatea imensă ·
a traducerilor apărute, a mintim doar datele lor cele mai importante. Până
în 1970 au apărut 15 volume independente. 52 de antologii cuprinzând
poezii1e lui Eminescu. In 63 de reviste şi 46 de ziare au fost publicate în
limba maghiară 264 de poezii ale lui Eminescu.
Au apărut peste 300 de studii, articole şi note în volume referitoare
la opera lui Mihai Eminescu, totodată 16 analize literare ale operei eminesciene. Intre acestea se înşiră din judeţul nostru două publicaţii dintre
cele două ră zboaie mondiale, revista pentru copii intitulată Cimbora (Camarad), red actată de scriitorul Benedek Elek şi ziarul Haladcis (Progres)
din Carei, iar în prezent cotidianul Szatmari Hirlap.

Cel mai

este

totodată
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Traducerea operei eminesciene este con tinuă în zilele noastre, tonecesar periodizarea acestui proc:es în două etape, limita
lor fiind data eliberării ţării noastre.
Traducerile din opera lui Eminescu, după rezultatele cercetărilor din
ultimii ani (vezi .·descoperirile lui Teofil Pugnariu publicate sub titlul
Prima traducere maghiară din Eminescu, Korunk, 1964. 10: 456-8}, n-au
apărut după moartea poetului, cum se ştia până acum, ci încă în timpul
vieţii lui. Prima tălmăcire a publicat-o Sandor J6zsef, Atât de fragedă
(Cseresznyefa feher viraga) în numărul din 25 decembrie 1885 al gazetei
clujene Kolozsvari Kozlony, apoi Laurenţiu Bran, sub pseudonimul Szamosujvari, a publicat cinci traduceri în gazeta Szilagy-Somly6, în anul
1899, în ordinea următoare: De ce nu-mi vii (Miert nem jossz?), Melancolie (Melancholia), Departe sunt de tine (Tavol t6led), Despărţirea (Elvalcis)
şi Povestea teiului (Buvos vadâsz).
Cu toate că meritul primei traduceri de Eminescu îi · revine lui
Sandor J 6zsef, cele mai multe traduceri se datoresc lui Laurenţiu Bran,
care le-a publicat mai târziu şi în volum. La aprecierea traducerilor trebuie să avem în vedere că lăudabila lui intenţie de a populariza pe Eminescu în limba maghiară nu a fost susţinută de talentul poetic necesar
sarcinii pe care a luat asupră-şi, Totuşi traducerile lui Bran · ating media nivelului primelor traduceri din limba română, atât în privinţa fidelităţii textul ui cât şi în cea a formei poetice.
în mare măsură acelaşi lucru îl putem spune şi despre următorii
.traducători din opera lui Eminescu.: despre Dux Armin, Mihai Pervu şi
despre traducătorul cel mai activ, Szocs Geza. Tot din pana acestor tra~lucători au ieşit şi primele articole şi studii în limba maghiară despre
Eminescu. Cu mult mai bogată şi mai documentată este teza de doctorat a ll~i Elie Cristea publicată în 1895.
Primele traduceri şi . artioQle scrise despre Eminescu în limba maghiară sunt o dovadă că admiratorii lui entuziaşti s-au străduit să d~a o
traducere demnă ele original, descoperind publicului .maghiar măre.ţia lui
tuşi considerăm

poetică .

Fără îndoială, aceste traduceri de început au contribuit la cunoaş
terea mai profundă a poeziei lui Eminescu de către cititorii maghiari
după primul război mondial. Şi cât de mare a :fost interesul faţă de poet
ne-a arătat observaţia lui Szocs Geza .că, după publicarea studiilor sale,
cititorji l-au rugat prţn scrisori să le facă cunoscute m e;ti p e larg poeziile
oeluj mai m are poet român.
Pintre traducătorii lui Eminescu din primii 50 de ani de după moartea lui traduceri.le cele mai reuşite, cele m ai artistice se datoresc poetului sătmărean Dsida Jeno, şi a poetei Berde Maria din Târgu-Mureş .
Dsida Jene'.) le-a publicat poeziile traduse de el în volumul său Angyalok
citerajci.n (Pe ţitera îngerilor), în anul 1933.
Traducerea artistică a operei lui Eminescu s-a putut dezvolta r emarcabil în anii de dup;;-1 eliberare. Aceasta era perioada de c.ând opera
poetului a fost interpretată mai complet, când, datorită oercetărilor de
istorie literară ale lui G. Călinescu şi ale academicianului Perpessicius,
datorită constatărilor publicate de Tudor Vianu şi de Silvian Iosifescu
cititorii de azi primesc un portret complet şi adevărat al poetului.
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Pâ nă în perioada amintită proza lui Eminescu a fost umbrit~ adânc
de opera sa lirică. Soarta prozei lui era a copilului vitreg.
Se începe totodată prelucr area operei eminesciene rămasă în m a- .
nuscris, manuscrise de aproape de 15 OOO de pagini.
1n a ceste împrejură ri apare în 1950 volumul de poezii, traducerea
poeziilor alese, cu intentia de a da un portret comprehensiv despre poezia eminesciană. Totoda tă volumul selecţionat apărut în 1955 publică poezii din opera postumă a poetului. Scrisorile în întregime apar prima dată
în acest volum.
·
Poezia emi nesciană deja cunoscută a devenit tot mai modernă, şi
s-a perfecţionat din punct de vedere artistic, prin apariţia continuă a ·v:ariantelor noi.
·
Retraducerea operei lui Eminescu este moti vată pe de o parte de
perimarea variantelor vechi, pe de altă parte de datina veche şi rodnică
a literaturii noastre de traduceri potrivit căreia poeţii noştri se iau fa
întrecer e ca să formeze cor espondentul maghiar cel m ai fidel şi cel
mai auten tic a l operei celui mai mare poet român.
In rândul celor mai prestigioase ed iţii trebuie amintite culegerile
Kăltemenyek (P oezii), Bu cureşti,
1966, şi Eminescu vaLogat_ott muvei
(Opere alese ale lui Eminescu), Budapesta, 1967, prilejuite de ari.ul ju:bilar Eminescu. P rima a dat o bogată culegere din poeziile pcetuluj, co~
laboratorii volumului fiind traducători Frany6 Zoltan, B.a jor Andor, Deak
Tamas, Janoshazi Gyorgy, Kâ nyăd i Sândor, L6rinczi Laszlo, Majteny~
Erik, Szekely Janos, Szemler Ferenc, Veress Zoltan, şi alţii. Volumul
apărut la Budapesta pe lângă numeroasele poezii, publică şi o bun~ par-:te din creaţia în proză a lui Eminescu printre care şi fragmentul de roman 'Sz<irnyaszegett geniusz (Geniu pustiu). Ambele culegeri publică mai
m ulte poezii în traduceri mai recente. în volumul din Budapesta se Pot
citi ample însemnări ale lui Galdi Lâszl6 cu privire la arta poetica a lui
Eminescu şi la valoarea artistică a tălmăcirilor.
·
Ant ologia, la un nivel simila r cu creaţia originală, repre~intă un
moment demn de opera celui mai mar e creator al poeziei româr).~şti.
P otrivit unui principiu al literatur ii noastre de traduceri operele
unui poet trebuie să fie traduse de un singur traducător, pentru că traducerile colective nu pot fi unitar e din punctul de vedere al vocii şi al
limbii poetice. Din acest motiv se consideră importantă activ.itatea de
traducător a poetului Frany6 Zoltan. Traducerile maghiare din Eminescu
au fost sensibil îmbogă ţite de ediţia bilingvă 1961 (varianta m aghiară îi
aparţine lui Frany6 Zoltan), apoi de volumele EsticsiUag (1964) (Luceafărul) şi Legszebb versek (1969) (Poezii cele mai frumoase), tot în trnducer ea lui Frany6 Zoltan a că rui performa n ţă , chiar dacă ar fi pri vită
numai ca ntitativ, este excepţion"u lă.
In perioada postbelică r enumitul istorician liter ar transilvănean,
Kakassy Endrc s-a ocupat cel mai mult cu cercetarea operei emi nesciene.
în volumul A fiatai Eminescu (Tânărul Eminescu) (Bucureşti, 1950) pre-.
lucrează monografic vi aţa poetului pfmă la mutarea lui în Bucu r.eşti. Meritul volumului oonst.."i şi în publicarea unor date mai n oi, necunoscute
;>ână atunci în literatura de specialitate.
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Volumul Eminescu elete es lcolteszete (Viaţa şi poezia lui Eminescu)
1962) trece în revistă întreaga viaţă şi activitate literarii a
poetului.
Pe lângă traducătorii din patria noastră şi cei din R.P.U. s-au stră
duit să tălmăcească opera lui Eminescu. Din an în an tot mai mulţi public<\ t raduceri din Eminescu. Menţionăm volumul de „Poezii alese" publicat de Jekely Zoltan (Emineecu valogatott versei, 1947) şi trei antologii,
ale căror autori sunt Kepes Geza, Kalnoky Laszlo şi Jekely Zoltan.
Renumitul lingvist din R.P.U., Galdi Laszlo a contribuit la popularizarea operei lui Eminescu şi prin studii şi ana lize publicate în limba
franceză. (Les varietes expressives de l'hendecasylabe dans la poesie de
Michel Eminescu. Acta Lingvistica, 1962. 1-2: 137-165., Cointribution
<t l'etude de la syntaxe poetique de Michel Eminesc1t. Acta Lingvistica,
1965. 1-2: 117- 133.). Tot el a alcătuit dicţionarul poetic al limbii poetice a lui Eminescu.
Totalizând cele afirmate despre operele a mintite mai înainte, considerăm, că aceste ed iţii ale lui Eminescu constituie o înaltă sinteză a
Hteraturii de traduce re m<:1i veche şi mai nouă din Op€ra marelui poet.
Reiese deja şi d in. cele expuse până în prezent că dispunem de mai
multe tradtl<-'eri din cele mai bune creaţii ale poetului. Ar fi suficient
să amintim cele trei traduceri aflate la perfecţiunea traducerii artistice
ale Luceafărului, ·făcute de Aprily Lajos, Berde Maria şi Frany6 Zoltan.
Dar - numa i din curiozitate - să amintim că avem 20 de variante traduse ale poeziei. De ce nu-mi vii. cunoaştem optsprezece de traduceri ale
poeziei La steaua, şaişpe ale poeziei Somnoroase păsărele, cincisprezece
ale poeziei Şi dacă, etc.
P e baza ac.estora - şi cf1te producţii artistice s-ar mai putea aminti
- credem, că în literatura maghiară de traducere artistică cele mai numeroase variante şi cele mai izbutite tăl măciri sunt din opera lui Eminescu. Cel mai marc poet român a găsit în lucrările poeţilor maghiari
tălmăciri demne de r angul şi arta sa poetică.
Cerce'tarea creaţiei eminesciene nu s-a terminat, apariţia continuă
n datelor noi dovedesc interesul continuu şi sincer, motiv pentru care
nu s-a încetat nici traducerea nici retraducerea operei eminesciene.
Cele expuse în lucrarea prezentă oglindesc interesul stârnit în r ândul publicului maghiar de creaţia artistică a marelui poet român.
(Bucureşti,

EMINESCU IN HUNGARISCHE LITERATUR
{Zusa1nmenfassung)

Der Beitrag bcschreibt die ungarische Obersitzungen aus dem Werke Eminescu von Aufgang bis zur Gegenwart, Die Quellen sind die bibliographische Arbciten von Andor Reth y: Emiscu kOltemenyei (Gedichte von Eminescu; 1964) und
Sămuel Domokos A român irodalom magyar bibliogrufiâja (Ungarische Bibliocraphic die rumanischcn Literatur).
Diese1· Durchblick ist ein erseits quantitativ, aber zeigt auch daraufhin, wie
dic Ubersitzungen von F.mlnescus Gedichten immcr kUnstlcrischer genorchcn sind
und Ubersctzungcn Anstollgaben.
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TERfill G~:ZA
(1889-1969)
BURA LASZLC)

Viaţa şi activitatea profesorului Tereh Geza sunt mult mai bogate,
decât le cunosc oamenii oraşului.
S-a născut în Satu-Mare într-o familie de rotar. Studiile elementare şi secundare le-a făcut la liceul reformat din Satu Mare, după care
s-a înscris la Universitatea din Cluj, unde a terminat facultatea de matematică-fizică şi chimie. Având în vedere rezultatele excelente obţinute
în cursul studiilor, obţine o bursă şi timp de un a n îşi adânceşte studiile
sale în Germania, în Elveţia şi în Italia.
Intre timp mama sa, văduvă, era grav bolnavă ; i s-a amputat un
picior. Este obligat să asigure educaţia celor trei fraţi mai mici şi, refuzâ!"ld invitaţia universităţii din Cluj, precum şi a celei din Gottingen,
se reîntoarce acasă în oraşul natal. Aici îşi desfăşoare:\ activitatea de profesor timp de peste 44 de ani, întreruptă numai temporar de cele două
războaie mondiale.
Din anul 1912 devine profesor de m atematică la Şcoala Superioară
de Comerţ din Satu Mare. Pentru a face faţă la cerinţele acestui liceu
de specialita te îşi continuă studiile de specialitate şi obţine a doua dipJo,
mă, cea a Academiei Comerciale.
in 1914 este dus pe front, unde cade prizonier._ Se reântoarce numai
în 1918. Este numit director al şcolii comerciale, funţţie deţinută până l a
sforşitul anului 1919, după care lucrează ca profesor.
Activitatea sa la catedră a fost întreruptă între anii 1940-1946,
fiind numit adjunctul inspectorului ~encral al circumscripţieţ de învăţă
mânt. în această calitate timp de 4 a ni cutreieră cele patru judeţe aparţinătoare, vizitând majoritatea şcolilor. Procesele verbale de i nspecţie redactate de el ne dovedesc, că a avut cunoştinţe profunde de specialitate
precum si metodice; cunoştea nu numai metodica matematicii, Ci Şi ;):
celorlalte. obiecte. Între 1944-1946 lucrează la inspectoratul şcolar · dih
judeţul Pest, unde organizeaz~1 gimnaziile muncitoreşti. în acelaşi
se
reîntoarcere în Satu Mare, continuând munca la catedră încă timp ..de 10
ani.
Aceste date biografice sunt doar un cadru în care ·putem cuprinde
activitatea sa rodnică.
· ·
Pentru a asigura şeolile comerciale cu manuale corespunzătoare a
alcătuit câteva m anuale şcola re în limba română (împreună cu V. Suciu
din Arad). Aceste sunt: Teoria asigurărilor (1962), Aritmetică comercială
(1928), Algebra financiară (1938) Algebra practică (1938).

an
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In 1936, împreună cu Alexandru Pop, profesor de matem atică la
Liceul Mihai Eminescu, înfiinţează revista de matematici elementare a
e levilor Liceului Mihai Eminescu din Satu Mare, intitulată „Micul matematician". El este redactor din partea şcolii comerciale.
Intre cele două războaie mondiale a avut şi o activitate culturală
foa rte bogată. Conduce secţia de literatură şi de ar tă a cenaclului liter ar „Kolcsey", unde ţine o serie de expuneri şi conferinţe (despre Ady,
despre tendinţele literare progresiste).
Tereh Geza a manifestat o dragoste adâncă faţă de literatură şi faţă
d e arte. Aceasta s-a manifestat în primul rând în publicistica sa. A fost
colaboratorul cotidianului Szamos a colaborat şi la revista Revii. Articolele sale se ocupau mai mult cu problemele picturii: aprecia operele şi
expoziţiile pictorilor renumiţi, ca Thorma Janos, Wichmann Valter, Erdos Imre Pâl, Popp Aurel, Pirk Janos, Rona Bela, Sharkirov Sandor, P erlott Csaba-Vilmos, Mohi Sandor, Ziffer Sândor, K. Csikos Antonia, Mund
Hugo, Kemetty Janos, Thormane Kiss Margit, Sarkady Sândor, Zolnay
Geza, Shakirova Boldizsar.
Preocupările sale artistice sunt dovedite şi de corespondenţa cu scriitorii de seamă ai vremii, ca Berde Maria, Tabery Geza, Ziffer Sandor,
Mohi Sandor, Thorma Janos precum şi cu membrii Societăţii Literare
·„Szigligeti" din Oradea. Aceste scrisori conţin multe date interesante referitoare la viaţa literară şi artistică din epoca respectivă .
Tereh Geza a mai scris şi articole de interes social; acestea însă au
ră mas nepublicate, oele mai inter esante s-au şi pierdut în împrejurările
c elui de al doilea război mondial. N-au fost publicate pentru că nu erau
oportune. Autorul însuşi spunea că nu a sosit timpul lor. într-o serie de
a rticole - publicate în 1920 - critica politica colonialistă a imperialiş
tilor, apoi a scris despre „primăvara celor asupriţi", după care a fost denunţat de directorul şcolii comerciale „pentru tulburarea păcii orânduirii
sociale", fapt urmat de sancţiune (reţinerea salariului pe 4 luni). Totodată
a fost sfătuit să nu mai scrie.
Tr~când în revistă moştenirea literară a lui Tereh Geza, aflăm, că
a fost şi un traducător literar. A tradus zeci şi zeci de poezii din limba
germană, din franceză, din engleză. (După oum aflăm, primele două limbi
le-a cunoscut foarte bine, iar în engleză citea curent).
·
Era şi poet. Volumul Kozeleb"b hozzad (Mai aproape de tine) a fost
editat în Oradea. Poeziile sale cele mai frumoase pregătite pentru a fi publicate într-un volu m s-au pierdut în timpul celui de a l doilea război mondial. Suntem convinşi, că în moştenirea sa literară am găsi multe şi bune
imagini şi idei integrante ale tradiţiei noastre progresiste.
··
O altă latură a activităţii lui era activitatea sportivă. A fost membru
a ctiv al Societăţii Sportive din Satu Mare, fiind scrimer şi totodată şi
antrenor de scrimă. A luat parte la m ulte concursuri naţionale şJ. interna ţionale, a obţinut peste douzeci de diplome şi premii. Printre lucrările
rămase se numără şi manuscrisul „Istoricul scrimei din Satu Mare".
Este foarte regretabil că acest om priceput şi-a încetat activitatea
d e publicist şi de critic de artă, reluând-o numai cu doi ani înaintea decesului (în EWre a scris despre viaţa sportivă din Satu Mare, şi în revista Korunk (1967) Despre artele moderne în mod obiectiv (Modern mu
veszetekr6l târgyilagosan.
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Redactorii revistei Korunk au recunoscut imediat valoarea şi capacitatea lui. Au pus întrebarea: Cine e acest om şi de ce nu scrie? El s-a
hotărât să valorifice ştiinţa şi experienţa sa. Realizarea intenţiei însă n
fost oprită de un atac cardiac.

TEREH GEZA
(Zusammenfassung)

Geza '!ereh lehrte 45 Jahre lang in Sathma1·. Ausgezeichneter Pudagog. Er
schieb auch wissenschaftliche Arbeiten. In der Zwischenkriegszeit schrieber Matherrtatik Lehrbi.icher fi.ir Handelsschulen. Er war Redaktor von Schi.ilerzeitung Micul
matematician (Kleines Mathematiker). Erschienen auch seine kritische Schriften
liber die Mitgliecher der Neustadter Malerschule. 1931 erschien ein Gedichtsban
von ihm. In seinem HinterJaB finden mi r Ubersetzungen aus dem deutschen, englischen, russischen Literatur.
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ETNOGRAFIE
OBICEIURI DE PRIMA VARA ŞI DE V ARĂ
DIN ŢARA OAŞULUI
LUCIAN CUCUIET

Formate şi reliefate în cadrul de gen eză şi de evoluţie a culturii
populare, reflectând însuşi fondul comun de viaţă materială şi spirituală
a poporului român, vitalitatea şi iscusinţa creatoare, mărturiile şi tradiţiile etnografice oşeneşti au căpătat atributul şi puterea unor elemente şi
forme specifice. în decursul timpului, în t.ezaurul etnografic al Oaşului
s-au pus în evidenţă, între altele„ locuinţa tradiţională, ocupaţiile (albinăritul, creşterea animalelor, păstoritul , agricultura, pomicultura, munca
la pădure), meşteşugurile şi i nstalaţiile tehnice, portul popular, obiceiurile şi manifestările folclorice.
înfăţişându-se într-o formă adaptaUi, obiceiurile populare dau posibilitatea determinării varietăţii unitare a tradiţiilor wmi popor1 . în acest
context global de afirmare a tradiţiilor, civilizaţia ţărănească a presupus
o îmbinare armonioasii între fa ptele creatoare ale sufletului individual
şi asp iraţiile Lmei vieţi sociale 2 •
Obiceiurile ca acte de comunicare şi mediere au un caracter complex. Includ modul de comportare a oamenilor, texte în versuri sau pro7.ă,
muzică, gesturi, dansuri. Cuprinderea şi caracte1izarea unor variante loca le ale obiceiurilor calendaristice clin Ţara Oaşului, cu înrudiri şi· deosebiri de manifestare în cultura şi civilizaţi a popu lară tradiţională r<>mfin ească, pot fi prezentate şi înşirate în structura : obiceiuri de primăvară
ş i vară, obiceiuri de toamnă, obiceiul colindatului şi obicei ul de Anul
Nou care fac parte din obiceiurile de iarnă.
Să rbători l e de primăvară şi de vară constituie „prilejuri de m anifestare colectivă a bucuriei de a trăi, de întâmpinare a n aturii ce învie ,
unele dintre acestea fiind legate de o dată fixă, altele de sărbă torile r e1igioase"3.
Sfârşitul câşlegilor înseamnă „lăsata secului" care marchează inceputul pregătiri i muncilor agricole. Cu acest prilej, se făcea „jocul de l ă
are", la care participau numai tineri. Locul era ales, în special, la o
casă ce nu a fost terminată4 • Nu se cunoaşte aprinderea focurilor in
această zi.
1
Alexandru Popescu, Obiceiuri populare - componente de bază ale idenistorice româneşti. Contribuţii la cunoaşterea procesului de f armare a conştiinţei de neam şi naţională, in Biharia, VI, Oradea, 1978, µ. 241.

tăţll

2

Gheorghe

Focşa,

Craiova. 1944, p. 19.
3
4

VH\duţi u,
Boineşti, inf.

Ion

Aspecte spirituale ale

civilizaţiei

ţărăneşti,

Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 422.

Pop Ioan, 74 ani.
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După ce pământul a fost arat, la semănat omul trebuia să fie cu
c apul gol şi să nu fie atins de femeie ca să nu se facă tăciune în grâUI~.
Iniţial se proceda rugându-se şi făcându-se o cruce cu seminţele pe care
le a runca. în .aceste gesturi se găsesc s ensuri ale unei explicaţii religioase.
Sărbătoarea de Sc'lngiorz 23 aprilie - este înfăţişată de ramurile
de mesteacăn care se pun la porţi, în casă, în grădină şi pe morminte.
Această zi semnifica reântoarcerea primăverii.
· I. Muşlea a consemnat „udatul în ziua de Scîngiorz" - la Bixad,
„când fetele se scăldau ca şi la Anul Nou, 'în râu ca să fie întâi peste an
ş i uşoare.

Unde-i apa curgătoare
Se scaldă fata-n picioare"6 •

In ziua de 23 aprilie, se hotărea ieşirea vitelor la păşunat. Cu acest
·prilej, se stabilea şi taxa de păşunat care trebuia plătită până în 29 iu·nfe.' Dacă nu se plătea până la această dată, proprietarul era amendat cu
ta xă de gloabă primită de către gornici7. în acelaşi timp, alegându-se pă
tilrarii, se puneau temeiurile sâmbrei. în ziua de Sângiorz era cunoscut:
obieeiul „slobozitul oilor de ampror" (păşunatul oilor în această zi oriunde în hotar) 8 • In noaptea de Sângiorz „oile erau duse departe, pc un
deal, ca să nu să audă din acel loc cântând cocoşul. Se spunea că vin
strigoi

şi

iau laptele de la oi"9 • Ion Mu.c;lea

şi

Vasile Netea amintesc

a prinderea şi păstrarea focului viu care ar e drept scop să menţină mana
oilorio.
În zona etnografi că Oaş s-au păstrat regulile de formare a sâmbrei
ş i normele de distribuire a coprodusului în raport cu productivitatea fiecă rtii sâmbraş, constatată cu obiectivitate în ziua „măsuratului la cupă" 11 •
Cu prilejul duminicii Floriilor se aşează mâţişoare în fereastră şi
în interiorul casei după farfurii. Când un animal era bolnav se obişnuia
să se pună 5-6 mâţişori în mâncare pentru a se însănătoşi 12 • în join
mare dimineaţa se practică încă obiceiul numit „jertfă", de a se face un
foc mare în grădină. Scopul său este unul practic, purificator pentru
casă. Tot în această zi, copiii au mers „în piez" (ajun) prin case ca să
primească ouă, coci etct3.
In dimineaţa zilei de Paşte, mai de mult într-o faţă de masă înlocuită cu timpul de coşuri, se aduc diferite bucate la biserică. Un fapt
specific în satele din Ţara Oaşului îl reprezintă „fuga cu paştele", după
5 Racşa, inf. Boje Vasile,
G Ion Muşlea, Cercetări

G5 ani.

folclorice în Ţara Oaşului, în, Anuarut Arhivei de

folclor, I. Cluj, 1932, p. 14.6, şi Târşolţ, inf. Bocrâci Vac;i!e, 76 ani.
7 Lucian Cucuie t, Vech·i obiceiuri juridice în Ţara Oaşului, în Acta Musei
Porolissensis, X, Z a lău, 1986, p. 674.
8 Târşolţ, inf. Cardoş Maria, 65 ani.
9 Ion Muşlea, op. cit„ p. 146.
10 Vasile Netea, Ţara Oaşului, Bucureşti, 1910, p. 30-31.
11 Ioniţă G. Andron, La o sâmbră a oilor în Racşa, în Studii şi Comunicări
Satu Mare, VII-VITI, Satu Ma re, 1986-1987, p. 367 şi Victor Dragoş, Simbra în
„Cronica sătmăreană", 16 mai 1982, p. 3.
ti Vama, inf. Haiduc Gheorghe, 61 a ni.
13 Moişeni, inf. Finto Petre, 78 ani.
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ce aceste bucate erau sfinţite. Dacă cineva nu era întrecut, va avea spor
la muncă. Această atitudine, întemeiată de concepţia populară, este conse mnată şi d e Vasile Netea care citându-l pe Ion Muşlea, arată credinţa
în căpcăuni, nevoia oamenilor să scape de duhurile rele, de diferite nenorociri, chiar şi de moarte 14 . In .dimineaţa de Paşte se spală în apă unde
şi acum se pune un ou roşu şi un ban, cu credinţa că omul va fi mai
frumos şi mai bogat 15• La această sărbă toare se face amintirea morţilor.
în prima şi a doua zi, finii mergeau la naşi ducîndu-le un ol şi un colac
legat cu ştergar. Această vizită anuală înseamnă o dovadă de respect şi
de cinste faţă de naşi. După numărul olllrilor aşezate pe grinda casei se
putea cunoaşte numărul finilor. Nu era obiceiul udători.llui în a doua zi
de pa.şte.
La Ispas se făcea pomenirea eroilor, plantâ ndu-se diferiţi pomi la
biserică, în centrul satului, la şcoală 16 .
Pentru ziua de Rusalii, casa era împodobită cu ramuri de tei. !n
această zi, avâ nd loc ieşirea la ţarină înainte de seceriş, trei-patru fete
fugeau la holdă şi împleteau cununi de spice pe care le puneau pe prapuri 17 • Cu acest prilej, se folosea apa sfinţită luată de către preot, stropindu-se cu busuioc, atât oamenii, cât şi peste câmpuri. În acest ceremonial18 apărea şi o troiţă din ceară, care se ţinea aprinsă.
La claca secerişului, femeile făceau snopi şi se horea:
„Mălaiu-i

Ne

gata de săpat
de secerat

apucăm

Secerăm toţi împreună

a11,em roadă bttnă
roada se sporeşte
După omul ce munceşte".
Să

Că şi

„Seceratu-i secerat
Dar îi rău când n-ai bărbat
Că -i de strâns şi de legat
Că bărbatu

te

ajută

Şi-s dă gură,

te sărută
Cât ar fi munca de multă".
„Când am găta seceratul
Om lua holda de- a latul
Cti vinil.l şi cu pălincă
Parcă n-am lucra nimică" 1 o.
„Măi mând ruţ
Fă-mă

grâ1i de

de nu

ţi-s dragă

primăvară

Vasile Netea, op. cit„ p. 31.
1> Racşa, inf. Sabo Vasile, 82 ani.
HI Dixacl, inf. Motica Dumitru, 79 ani.
17 Racşa, inf. Boje Vasile.
H

18

Ibidem.

rn Prilog, inf. Fabian Maria, 70 ani

şi

inf. Borhidan Maria, 28 ani.
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vinde în ţară
m-a lua fie cine
Că-s mai mândră ca şi tine,
Că io-s grâu de primăvară
Şi nu pleavă de secară,
Că io-s grâu de cel ales
Si nu-s pl.eavă de ovăz"20
Du-mă şi mă

Că

În ziua de Sânziene (24 iunie), fiecare familie împletea cununi ele
sânziene, care erau aşezate pe casă, pe poiată în grădină şi pe cruci în
cimitir21 . Cu acest prilej, la hora sânzienelor se cfmta:

„Când e pe la Sânziene
P1me cucu capu-n pene
Şi se duce nu te teme"n.
„Sânziană, iarbă

verde
mă vede
Toată mintea şi-o pierde
Sânziană, struţ de flori
Scoate-mă dint'T"e feciori
Şi mă du între neveste
Să văd lumea ce este
Este iarbă înflorită
Sau nevastă norocită'' 23 .
Mândrulioru când

„Sânziană, sânziană
Dă-mi şi mie o pomană
Măcar

o floare

înflorită

Să fiu şi eu fericită"
„Sânziană, sânziană
Şi

tu

eşti

o

buruiană

Infloreşti în iarbă verde
Şi îi rău cine te piercle"2 4

La terminarea secerişului, în Racşa se făcea o cunună de spice ce
era pusă pe capul unui fecior care rostea cântecul cununii25 sau era
atârnată de coasă 2 6 •

„Cine aduce cununa
Lungeşte-i viaţa
Şi cel ce o semănat
Ţine-l cât codrun
20

Târşolţ,

inf. Hâşcău Gheorghe, 68 ani.
inf. Hâşcău Ion, 67 ani şi Prilog, inf. Fabian Maria.
inf. Cardoş Maria.
Prilog, inf. Fabian Maria.
Prilog, inf. Borhidan Maria.
Ion Muşlea, op. cit., p. 149.
Vama, inf. Haiduc Gheorghe.
Ion Muşlea, op. cit., p. 150.

21 Târşolţ,
2 ? Târşolţ,

23
24

25

2s
27

grâu

https://biblioteca-digitala.ro

207

5
Am gătat de secerat
Cu f eteLe dimpreună
Şi le-am pus cunună bună
Si le-am pus-o peste cap
Că am gătat de secerat
Şi le-am pus-o peste umăr
Să mâncăm pâinea împreună
Cu toţii la masă bu nă28 •

OamenH aruncau

apă

pe fecior, iar acesta stropea

secerătoarele

spu-

n<1nd :
,.să trăia scă secerătoarele
Să le ardă soarele"29.

Cântecele de seceriş cunoscute în unele localităţi din zona Oaş ,
numai în Transilvania, reprezintă faza culmina ntă a ceremoniei care încheie o etapă a muncilor agricole, cununa de spice fiind menită să asigure prosperitatea recoltelor viitoare3°.
Aceste manifestări cu caracter social, însoţite de rituri de purificare, se caracteri zează prin relevante trăsături agrare şi pastorale, care
su.nt date de către legătura omului din comunitatea sătească tradiţională
cu fazele naturii şi cu cele temporale pentru a se asigura bunăstarea,
prosperitate şi fertilitate în via ţa sa.
răspândi te

FRVHLINGS- UND SOMMERVOLKSGEBR.ăUCHE
IN „ŢARA OAŞULUI"
(Zusammenfassu.ng)

Die Fruhlings - und Sommerfeste sinu Gelegenheiten fUr eine kollektive
Erscheinungs!orm, von denen einige genaues Datum haben, andere mit den kirchlichen Festen verbunden sind.
Sie sind Manifestationen mit sozialem Charakter . Diese sind nuch mit Relnizungsriten verbunden und haben agrarischen und hirtlichen Charakter.

28
M

Prilog, inf. Fabian l\'!uria.

I. Muşlea, op. cit., p. 150.
ao Ovidiu Bârlea, Folclorul românesc, I, Bucureşti, 1901, p. 409.
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CADRUL ETNOGRAFIC
AL CULTULUI FUNERAR IN

OAŞ

GliEORGllE HAIDUC

Ţc:: ra Oaşu lui, aşezată în partea de nord-vest a ţă rii, ocupă un loc
distinct în aria lingvistică şi e tn ografică unitară şi conservatoare a zonei.
Din sfera amplă a riturilor, cele fu nerare sunt mai conservatoare şi se
îmbină cu obiceiurile străvechi, păstnî ndu-şi până astăzi în compoziţi a
lor concepţi i s trăvechi asupra interrelaţiilor trup-suflet şi legătura între
deced aţi şi omul viu. Moartea nu este acceptată cu uşurinţă de comunitatea sătea scă , mai ales când este vorba de dispa riţia unor oameni tineri, consid erată ca o abatere de la ordinea firii şi privită ca un accident.
Respingerea morţii se manifestă de la primele semne de avertizare a omului cu moartea. Simptomul patologic îşi găseşte singur presupunerile sau
avertizările

ce se ivesc între ele

şi

natura lucrurilor ce-l

amenin ţă . Aşa

sunt presupusele prevestiri făcute de pă sări şi animale, visele sau unele
incidente ce se ivesc pe parcursul vi eţii omuluL Una dintre păsările considerată ca prevestitoare a morţii este cucuveaua, denumită în popor „pasărea morţii". Această pasăre, care trăieşte o viaţă nocturnă, se aşază pe
acoperişul casei şi cântă pe un ton jalnic, neplăcult, provocând bătrâni
lor şi, mai ales, celor suferinzi, griji şi nelinişte, oonsiderund acele sunete de cântec un avertisment, o chemare a celui care o aude spre cele
veşnice 1 . în multe cazuri, această pasăre este alungată de pe acoperişul
casei, p entru a restabili liniştea nopţii, dar şi a sufle tului~ pentru toţi
ai casei.
După cum se observă, moartea rămâne în conştiinţa omului nu ca
o consolare, pentru că „paradisul" de dincolo nu ispiteşte pe nimeni, ia r
pierderea unui individ rămân e o mare nenorocire pentru familie. Deci,
orice concept despre moarte este înlăturat în mod categoric de către om.
Pentru o mai mare siguranţă , a omului la viaţă, în multe cazuri întreab~t
cucul: „Câţi ani vor fi până voi muri"? Cucul este considerat o pasăre
mai apropiată omului şi sentimentelor lui. Când începe cucul să cânte,
omul începe să-şi numere anii. Este o mare satisfacţie când cucul îi prevesteşte ani mulţi omului. Dar nici în cazurile când cucul îi stabileşte
ani puţini, prin cântecul lui, omul nu disperă, deoarece întrebarea către
cuc se repetă până când anii pe care-i prevesteşte îl sa tisfa c pe cel în
ca uză . Deci, cucul, ca vestitor al prim ăverii şi cântăreţ al dragostei, a
devenit simbol al vieţii.
-

1 Cucuveaua este o pasăre nefastă, care apare noaptea şi .cântă lucru
moartea. Această credinţă are o largă răspândire în întreg Ardealul.

14 - Studii

şi comunicări,

IX-X
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Şi vrabia este considerat un mesager al morţii, atunci cfmd bate
cu ciocul în geam.
Omul găseşte şi în propria gospodărie prevestitori a i morţii. Găina,
atunci când începe să cânte ca şi cocoşul, este tăiată, pentru a înlă tura
„plăzuirea" (prevestirea) morţii. Iar cfiinele este bun p e lângă casă atâta
timp cât îşi face datoria de pază şi latră obişnuit; când însă îşi transformă
lă tratul şi urlă a pustiu, este ucis, deoarece prevesteşte moartea în familie şi „mărăsânul" (pericolul) trebuie inlăturat2 •
De rău augur este socotită şi a pariţia şerpilor după Ziua Crucii
(14 septembrie), da tă după care „se ascund în pământ" (credinţă în Că
mărzana, Certeze ş i Turţfl.
In preziua sărbătorii , ,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" (24 iunie) Sânzâienele - un mem bru din familie culege de pe câmp sânziene (Galium verum), din care, în dimineaţa de Sânzâ iene se împletesc atâtea
cununiţe câţi membri de familie sunt în casa respectivă şi se aruncă P2
rând pe acoperiş, spunând: „Dă, Doamne viaţă lungă celui pe care-l num esc". Dacă pr in aruncare ră mân toate cununile pe casă, este o bucurie
mare pentru întreaga familie şi evenimentul se sărbătoreşte în aceeaşi
zi, în mod mai: deosebit faţă de sărbătoarea obişnuită. In cazul când w1a
din cunun iţă cade jos la aruncare, este semn rău şi dă mari griji fomiliei4.
Dacă în casă se crapă icoana sau oglinda, sau dacă cade jos de pe
perete, este iarăşi w1 semn rău, destul de răspândi t în credin ţa popu lan'i.
Omul, fiinţă planetară, crede că, în raportul său strict individualizat cu macrouniversul, îşi are steaua sa. De aceea, şi credinţa că, atunci
când cade o stea, moare şi un om.
Tot din cultul funebru face parte şi k"'ihnăcirea viselor. Dacă cineva
visează că i-a căzut un dinte, este semn rău şi-i va muri o rudenie apropiată ; iar dacă i-a că zut o măsea, va muri cineva chiar din familie. Dacă
visezi pe cineva cu multe pete de sânge pe corp sau pe faţă , va avea
o moarte năprasnică.
Dacă visezi pe cineva că a căzut într-o groapă sau o fântână , este
o „bicisnicie" (stare vrednică de plâns) de neînlăturat - moartea. Dacă
în vis apare o femeie îmbrăcată în negru, prevesteşte moartea.
Au fost numeroase cazuri când prevestirile d in vis s-au adeverit,
găsindu-ş i corespondentul în realitate, tălmăcirea viselor căpătând ere~
dibilitate în credinţa populară.
Semn rău este ş i dărâmarea casei sau a cuptorului, care prevesteşte
mare pericol pentru familie, într-o perspectivă mai îndelungată în tlmp 5 •
Deş i există atâta teamă de moarte, ea totuşi nu poate fi înlăturată,
ş i moartea se prezintă alegoric, cu coasa ei, pe rând la fiecare casă şi-şi
îndeplineşte programul prestabilit, luând câte pe unul dintre noi, în cele
2

Tnformatori: Mărincaş Irina, 59 ani, Va ma, nr. 115 : Tudor Vasile, 40 a ni,
nr. 91 şi Sarea Vasile, 50 ani, Negreşti -Oaş, str. Turului.

Gherţa-Mică,
3

Lazăr Săineanu.

• Informatori: Robotin Gheorghe, 71 ani, str. G. Coşbuc, nr. 431 şi Mam
Paulina, 60 ani, str. Mică, ambele din Va ma.
5 Informatori: Vâd. Dorica Maria, 64 ani, str. Hâroasa, nr. 394, Certeze-,
Coţan Maria, 74 a nJ, str. Bisericii, nr. 324, Gherţa-Mică şI Pop Gustina, 76 ani,
Vama, str. G. Coşbuc, nr. 429.
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mai multe cazuri după o boală lungă şi în mari dureri. Dacă muribundul
se chinuie prea mult, este obiceiul să fie aşezat pe pământ „pe paie de
grâu" (vezi Butură Valeriu „credinţa în legătura cu cult. grâului în Truns}
,;,care simbolizează sfârşitul vieţii". Unii muribunzi cer ca să li se punii.
la cap un sac cu pământ, pentru ca să moară mai uşor. Pămîntului i se
atribuie, ca şi Îl'l cazul naşterii, rolul unei mame universale a omului,
care potoleşte durerile. Şi dacă muribundul are oameni cu care nu s-a
împăcat încă , aceia sunt chemaţi la patul lui şi-i roagă ca să-l ierte, iar
ca drept dovadă că l-au iertat, îi dau muribundului să bea apă din pumnii lor. Este foarte important ca împăcarea să se producă cu toată lumea,
chiar şi cu foştii duşmani, pentru că, altfel, se crede că va avea de suferit atât mortul, cât şi cei ce rămân în viaţă.
La căpătâiul celui ce agonizează, se ţine o lumânare aprinsă, sau,
dacă-i posibil, s~ pune chiar în mâna muribundului, să nu pornească spre
lumea de -dincolo în întuneric, ci spre lumina adevărului veşnic de dincolo. Iar lumânarea se pune apoi cu mortul în sicriu.
După ce muribundul a trecut pragul agoniei sale, în virtutea tradiţiei, se deschid uşile şi ferestrele, se întoarce sau se acoperă oglinda cu
o pânză, ca să nu mai moară cineva din casă, se dau afară pisicile, pentru ca, trecând pe sub mort, să nu se facă strigoi, se acoperă vasele cu
apă , cele goale se întorc şi sila se acoperă cu o pânză groasă , ca mortul
să nu mai vadă a veni înapoia.

Familia trece la

pregătirile

pentru înmormfmtare

după

datina

creşti

nească,

la care se consideră că asistă şi sufletul mort.ului, care, timp de
trei zile, stă la streaşina casei, de unde vede şi aude tot ce se vorbeşte
şi se întreprinde faţă de el şi corpul lui neînsufleţit7 •
Dacă şi sufletul mortului merge dincolo de moarte purificat prin
mărturisire şi împărtăşanie, atunci şi corpul trebuie să se purifice prin
spălare, care se face de către 2-3 persoane de acelaşi sex, de către rudeniile cele mai apropiate ale familiei. În timpurile mai vechi, prelungite
până prin 1950, în fiecare sat erau oameni anume care spălau morţi. Pentru bărbaţi, făceau această muncă bărbaţi, iar pentru femei şi tineret.
această muncă era făcută de către femei. Spălătorii de morţi erau consid eraţi de către populaţia sătească nişte demoni, faţă de care întreaga
populaţie sătească purta o mare frică şi se credea că aceştia au puterea
de a vorbi şi cu morţii. Din această cauză , plata acestora era destul de
mare şi, pe lângă banii ce-i primeau, li se mai dădeau hainele mortului.
lenjeria de pe pat şi unele obiecte cu care mortul a avut mai dese cont acte8.
Apa folosită la spălarea mortului se aruncă la un colţ de gard, pentru a nu călca nimeni în ea, că „amorţeşte" sau primeşte gălbenare. La
Cămărzana, Turţ şi Vruna se zice că cel ce va călca pest.e apa mortului.
va muri.
Informatori: Văd. Robotin Maria, 86 ani, · str. Victoriei, nr. &7 şi Pop
64 ani, str. de jos, Gherţa-Mică.
1 Informatori: Rus Mihai, 78 ani, Ghcrţa-Mică, nr. 178 şi Sâlea Irina, 51 nni.
str. Prevcntorului, nr. 848, Bixad.
3 Infor mator: Mărincaş Irina, 59 ani, str. Prin cipală, 415, Vama; Lcuşcil.
Ana, 66 ani, str. Dobl, nr. ·136, Racşa.
6
Mărica,

14•
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Paiele ş1, rn multe cazuri chiar şi patul în care a murit cineva,
sunt arse în grădină, pentru ca mortul s::i nu mai vină la acea ca &ă.
Se mai obişnuieşte să se taie din părul mortului o şuviţă de păr,
care este folosit în mai multe scopuri. D acă membri familiei îi poartă
frică mortului sau îl vi sează de mai multe ori, atunci sunt afumaţi cu
păr din acea şuviţă; este folosit în diferite vrăjitorii împotriva soţului
sau soţiei ră maşi văduvi, pentru a nu se mai recăsători; se pun câteva
fire din şuviţă sub pragul casei, ca să nu meargă norocul de la casă.
După spălare, mortul este îmbrăcat în cele mai frumoase haine; în
multe cazuri bărbatul este îmbrăcat în hainele cu care a fost mire, iar
femeia în hainele cele n1a i îndrăgite de ea, pregătite din timp pentru înmormântare.
După îmbrăcare, mortul se pune pe o laviţ1 şi se aşază sub „meşter
grindă", iar după ce se aduce „sălaşul" (sicriul), se aşază în el. Se mai
pun cu el cârpa cu care a fost spălat, pieptenele, lumânarea mortului.
o carte de rugăciune, un colac şi bani cu care să plătească vămile (după
unii informatori, sunt şapte vămi, iar clupă alţii, douăsprezece).
Copiii nu sunt lăsaţi să privească mortul, deoarece pe cel mai drag
dintre ei poate să-l ducă. Nu sunt lăsaţi nici să privească pe geam, de
afară înăuntru, tot din aceleaşi motive; sau pot primi şi gălbenarea mortului0. Cât timp stă mortul în casă nu se mătură, nwnai după scoaterea
acestuia din casă, ca să nu fie alungat norocul de la casă.
!n prima seară după deces, la priveghi vin numai rudeniile apropiate şi vecinii; formula de salut care se foloseşte este: „Dumnezeu să-1
ierte". în a doua seară se face parastasul, la care participă aproape toţi
credincioţii care fac parte din aceeaşi comuniune religioasă , în frunte cu
preotul local. Durata parastasului ţine aproximativ două ore, după care
cei prezen ţi sunt cinstiţi cu un pahar de băutură, cozonaci şi coci (gogoşi). Răm â n apoi la priveg hi numai rudeniile apropiate, vecinii şi foştii
prieteni ai decedatului. Pftnă dimineaţă, aceştia spun întâmpW.ri din viaţa
mortului sau a altor persoane, vorbesc despre strigoi şi stafii, iar spre
ziuă jo acă că rţi, obicei păstrat de la popoarele germanice.
In multe familii din zonă, se menţine crezul că, în noaptea de priveghi, mortul poate să aibă vreo dorinţă; de aceea, nu trebuie lăsat nici
o clipă singur, ca cei prezenţi să-i poată asculta dorinţele.
Mai ales în timpul parastasului, mortul este bocit de către partea
feminină din familie.
în timpul celor trei zile, în care cel dispărut se găseşte încă în casă,
se fac intense pregătiri, toate urmărind un singur scop: o înmormântare
ccît mai a leasă, menită să arate săte nilor dragostea de care acesta s-a
bucurat din partea alor să i, cinstirea şi omagiul pe care-l aduc memoriei
sale. în tot acest timp, femeile casei îl şi bocesc 10 .
în prima zi a decesului sunt anunţate 4-6 femei văduve, care să
facă colacii pentru mort. Colacii sunt de 3 feluri: colaci miel, pentru coInformator: Mornr Gheorghe. 7G nni, sk G. Coşbuc, m. 428, Vama ş i
Ioan, 48 ani, Cămărzana, nr. 2G.
rn Informator: Pop Ioan, n. 1902, str. Băilor, Vam.a, şi Sas Gh„ 58 ani,
str. Prin cipală, nr. 39, Certeze.
9

Bocrl ş
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pii; colaci mijlocii, denumiţi „pupăze", pentru oamenii săraci şi. văduve;
colaci mari, pentru prapore şi gropaşi.
In ziua înmormântări i, se pregăteşte şi mâncarea pentru pomană,
ca re , în timpurile mai vechi, consta în ciorbă de fasole ş i fasole stoarsă,
după care se dădea câte un colac mic pentru fiecare persoană, pentru
dus acasă. Cu timpul însă, mai ales după război, se făcea zeamă acră, pe
carne de oaie şi boace (sarmale). In unele sale se mai păstrează acest
obicei (Târşo lţ, Cămărzana, Turţ), iar în prezent se face supă de carne,
sarmale cu carne de oaie şi cozonaci.
în ziua înmormântării, 4 gropaşi, care au fost anunţaţi la priveghi,
s~ prezintă dimineaţa la casa mortului, la prânz, apoi se duc să sape
groapa. In timpurile vechi, gropaşii erau angajaţi de comuniunea sătească
ş i primeau „bir" (plată în cereale). Dar acuma, groapa o fac unii oameni
tineri, prieteni ai familiei mortului şi care, după înmormântare primesc
câte un colac.
.
Crucea pentru căpătâi trebuie sgt fie din lemn de stejar bătrân (inimos, cum spun bătrânii). Meşterul trebuia să fie un bun dulgher şi sculptor. Asemenea meşteri au fost: Vereş Ioan „Crucerul" din Vama (18401918); Molnar Ioan bătrânul (1898-1968) din Racşa şi Mureşan Ioan
(n. în 1924) din Vama, care au ş tiut ca să dăltuiască în lemn, în afară de
inscripţie, şi diferite motive ornamentale, îndeosebi rozete, dar această
tehnică de meşteşug este pe cale de dispariţie.
In ziua înmormântării sunt aduşi de la biserică patru prapori şi o
cruce, odată cu preotul şi cantorul bisericesc. In u nele sate, praporii sunt
duşi de către persoane de acelaşi sex cu mortul, dar la Vama numai de
către femei.
Ceremonia religioasă începe în camera unde se găseşte mortul, şi
conti nuă în curte, unde este scos şi mortul. Cel mai dureros moment
pentru familie este considerat scoaterea mortului din casă, când bocetele
ajung la apogeu. Uşile se închid imediat şi membri familiei însoţesc sicriul, iar cel care închide uşa nu fa~ parte din familie, pentru a nu-l
duce mortul. După scoaterea mortului, două dir.tre femeile care au pregătit colacii leagă la fiecare prapore câte un colac şi o ştergare, apoi se
leagă la cele patru feşnice câte un colac şi o ştergare, precum şi la crucea mortului, iar pe masă se pun colacii pentru paos.
La întregirea prohodului (ceremoniei religioase) contribuie şi booetul femeilor îndoliate. Pe la jumă tatea ceremoniei, dou ă dintre femeile
care au copt colacii aduc două străiţi pline cu colaci pentru copii, pe care
le trec peste sălaş şi le predau altor două femei, care îi distribuie copiilor
ş i oamenilor în vârstă. In unele sate (Racşa, Gherţa Mică , Călineşti), cei
care participă la înmormântare merg pe rând să-şi ia colacul. în Certeze,
Bixad, Cămărzana, odată cu trecer ea colacilor peste mort se trec şi oi
sau miei, care sunt apoi dăruiţi drept pomană unor copii orfani sau oameni săraci.
După terminarea ceremoniei, sicriul este dus de către persoane din
timp pregătite spre cimitir.
La Vama se duc colaci la groapă, o dată cu mortul, şi, după ce a fost
lăsat sicriul în groapă, colacii sunt a run caţi peste groapă şi prinşi de că
tre copii sau oameni nevoiaşi, ca semn de pomană.
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La pomană se serveşte un pahar de băutură şi 1mîncare, iar la
se spLU1e o rugăciune de că tre cei prezenţi, în memoria răposatu
lui, după care se distribuie colaci. In unele sate se mai distribuie şi ulcioare, cancea uă ele cerami că sau sticlă, care sunt duse acasă şi păstrate
la grindă, în memori a celui decedat 11 .
în cadrul r iturilor funerare, un Joc aparte îl ocupă pet.recerea pe
ultimul drum al tinerilor nelumiţi, la care nu se respectă anumite date
r eligioase şi inmorm[intarea capătă aspectul dualist de nuntă -î nmormân
tare. Tinerii decedaţi poartă însemnele mirelui (sau ale miresei, dupCt
caz). In cortegiul lor apar nunele şi stegarii. Ceteraşii şi tinerii cântă, iar
în loc de naş sunt prietenii care-l duc pe calea fă ră întoarcere'?.
Este de remarcat faptul că în toată zona Oaşului cimitirele su nt
plantate cu pomi fructiferi, iar la Vama unul dintre cimitire este într-o
seculară pădure de stejari, care poate fi considerat un adevărat parc natural. Prin aceasta se obsearvă mai bine legătura dintre om şi natur-.1,
care se continuă şi după moarte.
După înmormt=mtare urm ează pomenirea morţilor, în diferite etape:
în prima duminică după înmormântare, la 6 săptămâni şi la un an. De
fiecare dată se citeşte pomelnicul şi se ridică paus în amintirea mortului,
iar acasă se face m asa de pomenire (pomana). Se mai amintesc morţii in
postul m are, la sâmbetele morţilor, iar în unele sate se m ai aminteau ~i
în Joia Mare, când femeile credincioase duceau colaci şi ouă la cimltir,
pe care le împărţeau copiilor şi oamenilor săraci pentru sărbătorile de
Pru;ti. Cu un hârleţ răscoleau de 2--3 ori mormântul, zicând că reînnoesc
mormântul.
În ultimele decenii se sărbătoreşte „Ziua morţilor" de 1 noieml:Ji'·i e
dind se pomenesc morţii prin pomelnic, paos şi rugă , se aprind lumnnări
şi se duc multe flori la cimitir, obicei care se statorniceşte în toată zona
sfâ rşit

Oaş.

Bocetul în

Oaş

Bocetul redă spontan şi direct durerea după cel dispărut. Bocetul
este o cântare a m ortului în care melodia se păstrează, în liniile ei esenţiale, aceeaşi, pe care se interpune Lm text poetic profan. Femeile din
Oaş bocesc numai individual. Niciodată un grup de două sau mai multe
bocitoare nu vor începe cântecul simultan decât cu totul întâmplător şi,
în multe cazuri improvizat pe loc. Două momente se disting prin dramat ismul lor: acela în care mortul este scos din casă şi cel în care este lăs at
în groapă. Acesta din unnă constituie punctul culminant şi este imaginea cea mai zguduitoare a durerii şi disperării pentru toţi cei prezenţi
la ceremonia de înmormântare, dar mai ales pentru bocitoare, prin polifonia pe care o realizează. Odată cu aceasta, bocetul după cel mort încetează definitiv. Versurile bocetului diferă după vârstă şi rolul pe care
l-a avut în familie cel decedat, iar melodia păstrează în alcătuirea sa
11 Informator: Văd . Roşca Irina, 60 ani, nr. 305, Gherţa-Mică, şi Rakoş
Alexa, (1907-1989), str. Olarilor, nr. 654, Vama.
12 Informatori: Bocriş Ioan, 50 ani, Cămărzana, nr. 26, Dragoş Petru, 76 ani,
Negreşti-Oaş, stT. Turului şi Pop Irina, 63 ani, nr. 235, Bixad.
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vechile scări muzicale. În aces:t fel se realizează o creştere a dramatismului până la un anwnit punct, care coincide cu aşezarea mortului în
groapă, după care urmează o descreştere care conduce spre o linişte firească şi necesară.

Când durerea după cel dispărut este prea mare (o mamă îşi boceşte
băiatului sau fiica, ori a fiică îşi boceşte rnama), când sufletul celui ce
boceşte este cuprins de o neagră disperare, când vocea i se sugrumă şi
lacrimile-i seacă, atunci bocetul devine o zguduitoare lamentaţie, care
se repetă cu mare forţă şi durere, sugerând parcă scurgerea timpului şi
destinului implacabil al omului: moartea.
Bocetul sau cântecele funerare din Oaş se detaşează în mai multe
piese, care se bazează pe un mod major, pe trisonul sol-si-re, care suscită un interes deosebit şi se identifică adesea cu creaţii similare transilvănene, cu care păstrează puncte de contact şi sunt o continuitate a
gândirii, a filozofiei vechilor populaţii geto-dacice despre moarte.

Spune-i, puiuc, la mama,
Cum îi rându pe-aicea.
Da nu i le spune tăte,
Una,

două

i-s

Bucură-te,

Nu ştiu, rău-i, 01·i ·i -bine,
De-acolo n-o venit nime.
Scoală-mi-te, frate, da,
Scoală Şi stai într-un cot
Şi te uită la norod

bugăte.

temeteu,

Că ţi-o

Mândră

floare ţi-aduc eu.
Nu-ţi aduc să înflorească
Ci-ţi aduc să veştejească.

Mânânce-te-amaru moarte
Mult lu.crii fără dreptate,
Nu.mai tăt cu strâmbătate.
De cei bătrâni nu ţi-i scârbă,
De cei tineri nu ţi-i milă.

Păcatu -i să putnezeşti

Că

tare tânăruc eşti.
Cine moare nu mai vine

Irinn, 59 ani,

Uă., Uă, Uă, dară mămucă,

N-o fo bune l eacurile
focu doctorii
Nu te-o put11t lecui.

Dumnezeu

Marincaş

lntoarce-te pe-o lăturucă
Şi mă pune la spă.tiucă
Pă Mărie la picioare
Nu ţi-om fa mare strâmtoare
.~i de te-om cam strâmtori
Puii dumitale-om fi.

Ardă

Păcatu-i de

mulţămne

(Auzite de la
Vama, nr. 415)

Ardă focu poticile

Să vii tu în temeteu

le

C-o vinit a te petre.

Dragile mzle surori
Răsădiţi şi-a mele flori
Că de mine va fi dor.

Nu m-am aşteptat aşe
Să vie popa acasă
Să te cunune la masă.

vinit La prohod.

Scoală şi

Mândră casă ţi-ai făcut
Fără uşi, fără fereşti
Şi pă noi să nu ne vezi.

(Auzite ele la Cseh Gheorghe, 67 ani,
Vama, nr. 877)
Uă, uă, uă, mămucă

da

ieşi clin odor
Seamănă-ne-un pic de
Pă crengile prunilor

Când îi

dor

Şi vântu când

a sufla
Crengile le-a scutura

Şi pă

noi ne-a

(Auzită
ţa-Mică,

astâmpăra.

de la Tăd.
nr. 305)
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drumu care te duci
Este-un pom cu poame clulci
Din ele să nu mănanci
Că din ele cle-i mânca
/napoi nu-i înturna.
Pă

(Auzită
şa,

de la
nr. 136)

Leuşca

Ana, G6 ani, Rac-

Deschide, mamă, poarta
C-amu vine şi tata.
Ştiu bine că li-i-ntreba
Cum ni-i rându pe-aiceci
Nu le spune tăte, tăte,
Două, tri i-or fi bugăte.
Nu le spune Uite, da
Că tar+e s-a supăra
Şi oa dure inima
Nu le spune pă cărare
Că tare s-a supărare.
(Auzită de la Tânţaş Maria, 65 a ni,
Vama, str. Micău, nr. 820)

Joi, ioi, ioi, găzducă, ioi,
Nu-i mai me aitu la oi
Şi-n trâmbiţă nu-i cânta
Oile când or zbiera,

Oare

cin-apă

(Auzită

le-a da.

de la Pop Maria, 40 a ni,

Uă, uă, uă, t~tuca nost
Tăt aşe-o zis oamenii
Că pă sub gard îi muri.
Da te-o ajutat Dumnezeu
C-ai murit în patu tău.
Dumnezeu te-o ajutat
C-ai murit în pat curat.
(Auzită de la Sas Gh.,
Principală, nr. 39)

38 ani, Certeze,

Str.

I oi, ioi, ioi, dragă I oane,
Cu jele te cânt pă tine
Că ţi-s picioarele legate
Şi nu-i me la mândre departe.
Mâinile-s pă pi·ept la tine,
N-or tăt sări-n cap la mine.
Pice bulgării pă tine
Cum ai dat CtL ei în m i.n e.
Pice cât de îndesat
Cum mi-ai dat pe clupă. cap.
(Auzită de la Coţan Marta,
Mică, Str. Bisericii, nr. 324)

Cântarea mortului

Vine moartea nemiloasă
Cu cuţit şi cti o coasă
Şi-mi ia sufletul din casă
Eu mă rog să mi-l mai Lase
Şi ea mă scoate din casă.
Veniţi, fraţt, veniţi,

surori,
Şi mă-mpodobiţi cu iflori
De la cap pân la picioare,
Faceţi trupul tot o floare.
Stropi ;i-mă şi

cu

apă

Căci de-acum mă bagă-n groapă
Şi mă stropiţi şi cu vin
Căci

Acum ceasul mi:.o venit
lumea am părăsit .
Acum lumea o părăsesc
Şi de voi mă despărţesc.
Şi

Vino, lume, ele-mi arată
Calea-aceasta neumblată,
Calea-aceasta de drum sfânt
Care duce în mormânt.
Dragile mele surori
V oi sădiţi şi-a mele flori.
Le sădiţi şi le udaţi
Şi de mine nu uitaţi.

înapoi nu mai vin.
Domnul Isus
la dânsu sus
Şi-o să stau la judecată
Câncl o să stea lumea toată.
Căci astăzi

Că mă

duc unde m-aşteaptă,
La judecata cea dreaptă,
Nu ştiu, la rău ori la bine
Cum o vrea Domnul cu mine.

Turţ,

nr. 45)

Mă cheamă
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Voi, acei ce aţi rămas,
Vă rog ca-n uLtimul ceas
Pe mine· nu mă uitaţi
Şi Domnului vă rugaţi.
(Auzită

de la

Marincaş

Trupu-n 1:>ămdnt odihnească,
Sufletul să-mi mdntuiască,
Păcatele mele şteargă
Rămas-bun o lume-ntreagă.

Florica, 40 ani, Vama, str. G.

Coşbuc,

nr. 415).

Cântarea mortului se cânta în rare ocazii, atunci când cel decedat
este regretat de întreaga populaţie sătească, şi se compune în zile preînmormântării.
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LE CADRE ETHNOGRAPHIQUE DU CULT FUNERAIRE EN OAŞ
(Resume)

Cet article sur le cadre ethnographique cu cult funeraire en Oaş comprend
les resultats <les recherches faites pendant plusieurs annees et plusieurs etapes.
L'article commence avec Ies signes supposes primonitier de la mort, l'etat d'agonie
et le mort.
Puis Ies mesures prices par les membres de Ia famille en deuil pour respecter le plus fidelrnent possible le cadre ethnographique du cult funeraire ă
p ropos l'enteuernent et le repas funeraire du mort.
Les trois jours ou le mort est dans al m aison, Ies femmes de la famille
pleurent jusqu'a ce qu'il est enterre. La · commemoration du mor t se fait â six
.~emaines et â un an, quand on fait le repas fune1·aire ou sont invites de hommes
et des fammes âges.
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CARAUŞITUL CU FRUCTE lN TARşOLŢ -

-

Implicaţii

interetnice

şi

OAŞ

interzonale DUMITRU

IRIMIEŞ

Datori tă condiţiilor locale de relief mai puţin favorabile dezvoltării
agriculturii, majoritatea locuitorilor din Ţara Oaşului nu au re uşit să-şi
asigure necesarul de cereale pentru nevoile casnice şi gospodă reşt i. In
<:onsecinţă , locuitorii satelor oşene au trebuit să găsească alte căi şi mijloace pentru obţinerea cerealelor deficitare : să plece „în ţară", să lucreze
la pădure, în minet, iar mai recent la „râtaş", adică la curăţirea păş u
nilor ş i scoaterea cioatelor în diferite sate ale ţării. Un mare numă r de

Fig. 1.

Căruţă cu loitre şi coş de nuiele împletite folosit pentru transportarea fructelor, în târg la Negreşti-Oaş, jud. Satu Mare.

1 Ion Muşlea, Cercetări f ole lorice în Ţara Oaşului, în Anuarul Arhivei de
Folclor, I, Cluj, 1932, pg. 125; Ion Velcea, Ţw·a Oaşului, studiu de geografie fizică
~i economică, Editura Academiei, Bucureşti, 196-1, pg. 112-121; Gheorghe Focşa,

Terra

OaşuZ.ui,

vol. II,

Bucureşti,

l 9î5, pg. 160.
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oşeni se află astfel şi astăzi răspândiţi în întreaga ţară, din munţii Harghitei până în Banat, din Câmpia de vest în Bărăgan, adică pretutindeni
unde se execută lucrări grele şi este nevoie de oameni harnici. Locuitorii
din Târşolţ nu au făcut excepţie de la asemenea practici, ei însă, alături
de locuitorii altor sate oşene, după cum vom vedea, şi-au completat necesarul de cereMe în primul rând din vânzarea fructelor în sateil.e din
Câmpia Sătmarului precum şi la târgurile periodice din Negreşti, Satu
Mare, Oraşul Nou, Carei, Sighet etc.
Fenomenul valorificării fructelor prin vânzare sau schimb de pro- 1
duse nu este singular în Transilvania, în multe sate cărăuşitul cu aces~
gen de produse fiind practicat pe o scară întinsă. Pretutindeni unde s-a
practicat, schimbul dintre cereale şi fructe s-a dovedit avantajos, din
veniturile obţinute locuitorii reuşind nu numai să-şi acopere nevoile
proprii de consum, dar şi să-şi creeze însemnate disponibilităţi pentru
revânzare şi deci de câştig: Date deosebit de semnificative în acest sens
au fost publicate la începutul secolului nostru de către Vicor Păcală în
cunoscuta sa monografie a comunei Răşinari2. Amploarea practicării că
răuşitului cu fructe în satele oşene Târşolţ, Bixad, Cămărzana, Certeze
constituie alte argumente în acest sens.
Situată într-o zonă depresionară bine adăpostită de munţi cu piscuri
domoale şi beneficiind de o climă blândă, Ţara Oaşului a constituit din
totdeauna o regiune deosebit de favorabilă cultivării pomilor fructiferi.
În condiţiile în care practicarea agriculturii era departe de a asigura
necesarul de cereale pentru consum, cultivarea pomilor fructiferi şi creş
terea animalelor au devenit ocupaţiile preponderente în cadrul economiei
zonale3. In consecinţă, cărăuşitul cu fructe a constituit pentru majoritatea locuitorilor o modalitate sigură pentru obţinerea produselor agricole deficitare. In cele ce urmează vom analiza aspectele legate de practicare.a acestei ocupaţii şi implicaţiile interetnice şi interzonale pe care
le-au genera( deplasările repetate .ale oşenilor în satele agricole din câmpia Sătmarului. Deocamdată, cercetarea noastră s-a limitat la cunoaşterea
ocupaţiei dintr-unul din satele oşene cele mai cunoscute, Târşolţ, dar,
pentru a avea o 1imagine cât mai fidelă .a f.enomenului oeroetat vor trebui
întreprinse investigaţii şi în celelalte sate oşene specializate în practicare&
cărauşitului şi cultivarea pomilor fructiferi.
Pentru cunoaşterea numeroaselor aspecte ale acestei ocupaţii pre:
cum şi a celorlalte fenomene pe care le-a implicat, am procedat Ia anchetarea locui tarilor mai vârstnici din s:at care .au practicat ani îndelungaţi
ocupaţia, precum şi a locuitorilor mai tineri ale căror informaţii au fos t
deosebit de preţioase pentru delimitarea aceşteia în zilele noastre. Ne-am
folosit de asemenea de chestionare lansate în satele Târşolţ şi Aliceni,
In Bixad şi Cămărzana, •unde practicarea ocupaţiei a cunoscut o am2 Victor Păcală, Monografia comunei Răşinari, Sibiu, 1915, pg. 280; vezi şi
Liviu Bote zan, Aspecte ale antrenării gospodăriilor ţărăneşti în econoniia de măr
furi între 1785-1820, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din Cl u.j,
vol. XIX, Cluj, 1976, pg. 153-154; Alexandru Borza, Cercetări etnobotanice în Ţara
Oaşului, în Anuarul Muzeuhii etnografic al Transilvaniei (in continuare A.M.E.T.)
pe anii 1962-1964, Cluj, 1966, pg . 249- 266; Teofil Frâncu - George Candrea, Românii din Mu,nţii Apiiseni, Bucureşti, 1988, pg. H.
a Ion, Velcea, op. cit„ pg. 13.

https://biblioteca-digitala.ro

221
are deosebit<.'i. Am determinat astfel pa r ticularităţile ocupaţiei, cadrul
co-economic favorizant, importanţa şi semnificaţia legăturilor interice şi interzonale ce s-au stabilit în mod firesc între cărăuşii oşeni
locuitorii satelor din Câmpia de vest. Cercetările de teren au evident măsura în care legăturile economice stabilite pe această cale au fost
durată şi g r adul lor de integrare în cadrul culturii populare locale.
De un deosebit interes se vădesc a fi datele privitoare la aspectele
cifice ale cultivării pomilor fructiferi precum şi cele privind producţia
fructe şi cota destinată comercializării. Pe lângă aceste aspecte, am
erminat modul de efectuare al transporturilor, pregătirile de drum
modul de asociere al cărăuşilor, traseele frecventate cu precădere, etae de drum, locurile de popas ,Şi cele de adăpat, de hrănit sau odihnă
nimalelor de tracţiune.
Alte aspecte ale cercetării noastre privesc modul în care cărăuşii
n Târşolţ îşi „împărţeau" satele ,şi se asociau în vânzarea fructelor,
um era strigată marfa", stabilirea preţurilor pentru diferitele categorii
fructe.
Condiţiile

improprii de locuire a depresiunii oşene - masiv îmla mijlocul secolului trecut, având terenuri întinse înmlăş
nite sau supuse periodic inundaţiilor - , au determinat de timpuriu . pe
cuitori să evite câmpia şi să prefere locurile situate la limita de conact dintre câmpie şi deal. Fără a face o notă deosebitoare de la această
.onstatare generală, satul Târşolţ ocupă un loc distinct: se află aşezat
ntr-un „bazinet .care ocupă cursul mijlociu al .pârâului Lechincioara, sub
arma unui culoar închis la nord de poartă Cămărzana, iar la sud de
ealul Belavar a" 4 • Datele geografice amintite prezintă o deosebită imortanţă deoarece condiţiile de relief specifice şi climatul local de tre.ere se află într-o strânsă interdependenţă cu ocupaţia locuitorilor. Având
vegetaţie hidrofilă, supusă periodic inundaţiilor, lunca Lcchincioarei
' fost improprie practicării agriculturii şi dezvoltării aşezării. în consecinţă, satul s-a întins la poalele. „Măgurii", răsfirându-se sub presiunea
demografică şi pe colinele învecinate. Abia în timpul din urmă datorită
progreselor înregistrate în desecarea mlaştinilor şi după îndiguire<\ malurilor pârâului, se constată dezvoltarea satului şi de-a lungul şoselei spre
Cămărzana , respectiv spre Boineşti, mai ales după amplasarea în această
zonă a sediului administrativ, a sediului C.A.P.,. a şcolii etc. Satul propriu-zis însă a rămas în continuare risipit pe colinele învecinate de la
poalele Măgurii deşi terenul este greu accesibil, iar uliţele sunt înguste
şi cu p ante r epezi. Caracterul răsfirat al comunei a fost remarcat şi de
A. Szirmay, autorul primei monografii a judeţului Satu Mare, publicată
în 18105. Terenurile agricole situate în Lunca Lechincioarei sunt şi astăzi
puţin productive şi nu pot satisface necesarul de cereale pentru locuitorii satuluiG. Suprafaţa arabilă redusă - în medie fiecărei gospodării îi
ădurită până

Ibidem, pg. 37.
Szirmay Anton, Szatmar varmegye fekvese, tărteneti es polgari esmerete,
II, Buda, 1910, pg. 329.
6
Spre deosebire ele autorii citaţi la nota 1, Szirmay A., op. cit„ pg. 329,
apreciază că la acea dată „harnicii locuitori ai comunei cultivau porumb în cantităţi suficiente" (!).
4

5
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Fig. 2.

Căruţă

cu loitre

şi coş

fân, în târg la

de nuiele având la spate

Negreşti.Qaş,

„şarogla"

pentru

jud. Satu Mare.

r~vine mai puţin de 1 ha teren arabil reprezintă o altă cauză pentr
deficitul de cereale. In aceste condiţii pomicultura a devenit ramura ce
mai importantă a economiei locale7 . Specializarea locuitorilor in culti
varea pomilor fructiferi a fost în schimb înlesnită de condiţiile de relie
~i climă favorabile: climă caldă şi umedă cu optim caloric în perioada d ·
vegetaţie, cu soluri podzolice de pădure bogate în substanţe nutritive
la care se adaugă expoziţia favorabilă a terenurilor situate „la adăpostul
paravanului vulcanic"8 . Aşa cum arată şi I. Velcea, insuficienţa pro~
ducţiei cerealiere în zonă a determinat şi „deplasările sezoniere ale
populaţiei apte de muncă către alte regiuni" ale ţări noastre. 0 In lumina
celor arătate mai sus nu este întâmplător faptul că satul Târşolţ, alături
de Aliceni şi Cămărzana, care au şi cele mal reduse suprafeţe arabile,
au furnizat şi numărul cel mai mare de cărăuşi şi de muncitori sezon ieri10.
Având o suprafaţă a hotarului de 3 579 ha. şi un număr de pest€
3 OOO de locuitori, satul Târşolţ se numără printre cele mai mari aşezări
din Ţara Oaşului. Densitatea medie de locuitori pe km 2 depăşeşte de
asemenea media zonală de 66 loc./ km 2 în 1962 (faţă de 76 loc./ km 2 în
1 fon Muşlea, op. cit., pg. 124 precizează: „Cu toate că pământul Ţării
Oaşului nu este prea roditor, totuşi nu este sat în care să nu se facă agricultură. Se cultivă mai ales porumb, dar şi grâu, secară, ovăz, cartofi, fasole şi

"floarea soarelui".
s Ion Velcea, op. cit., pg. 116.
9 Ibidem, pg. 111.
10 Ibidem, pg. 82.
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acelaşi

an din Târşolţ) 11 . Totodată, această aşezare se numara şi prinţre
cele mai vechi din Oaş. In documentele medievale prima menţiune datează din 1492, când aparţinea de cetatea Seini 12 . O sută de ani mai t ârziu trece în stăpânirea cetăţii Satu Mare împreună cu celelalte sate
oşene: Tur, Negreşti, Boineşti, Lechinţa, Cămărzana, Racşa, Trip, Bixad
şi Călineşti. !n anul 1626 satul Târşolţ apare în legătură cu plata urlei
dări specifice pentru satele din zonă: „tretin-:i" din vitele mari' 3 •
In ceea ce priveşte evoluţia numărului locuitorilor, statisticile vremii atestă faptul că satul Târşolţ s-a numărat întotdeauna printre cele
mai populate comune oşene. În prima statistică de acest gen întocmiUi
în anul 1786 din ordinul împăratului Iosif al II-lea, numărul locuitorilor
era de 87014 • în anul 1810 satul cuprindea 900- 950 de locuitori15, iar în
anul 1822 este atestat cu 981 de suflete 16• Până la sfârşitul secolului al
XIX-lea, satul cunoaşte o sporire rapidă a numărului locuitorilor: în
anul 1900 populaţia satului Târşolţ număra 1 600 locuitori din care 1 490
români de religie greco-catolică şi 116 evrei 17 . În anul 1910, după cunoscutul recensământ al populaţiei întreprins de autorităţile austro-ungare,
satul avea un hotar însumând 5 736 jug, număra 360 de case (cu menţiunea că toate erau din lemn) şi 1 677 locuitori dlntre care 70 evrei şi
41 unguri (!) 18. în anul 1920 în sat trăiau 1 547 români, un singur ungur
şi 131 evrei. Numărul caselor la acea dată era de 373, iar hotarul măsura
doar 5 688 jug. cadastrale 19 . Populaţia satului a crescut constant şi după
această dată, chiar mai rapid decât în anii dinainte de primul război
mondial datorită condiţiilor de viaţă mai bune precum şi organizăriii re-<
ţelei de asistenţă sanitară. Astfel în anul 1936 în Târşolţ locuiau 1 879
locuitori2°, iar în 1956 numărul lor depăşeşte 2 7002'1 • în anul 1977, la
data cercetării noastre satul avea 3 050 locuitori în exclusivitate români.
•f

u Ibidem, pg. 77.
Maksai Ferenc, A kozepkori Szatmar megye, Budapest, 1910, pg. 218.
1" Alexandru Doboşi, Contribuţiuni la vechimea românilor sătmăreni, extras
.din Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj, vol. XI, Cl uj, 1937, pg. 22.
14
G. Barbul, Populaţia judeţului Satu Mare la 1786. Date statistice. Extras
din Buletinul Institutului român din Sofia, An 1, Nr. 1, Bucureşti, 1941, pg.
H

205- 206.
15 Szirmay A., op. cit„ pg. 329. La acea dată satul avea 217 case. Indicele
demografic aplicat .în mod curent, de 5 persoane unei familii, se dovedeşte a
nu fi aplicabil în cazul nostru. Calculând numărul locuitorilor după indicele amintit, la acea dată, în Târşolţ ar fi trebuit să trăiască peste 1085 de locuitori, cifră
exagerată în comparaţie cu cea din 1822 când satul avea doar 981 locuitori. Chiar
dacă admitem pierderi severe de populaţie fo perioada marii foamete din anii
1814-1817 care s-a abătut asupra celei mai mari părţi a Transilvaniei, inclusiv
în Q.aş. Indicele amintit nu este operabil nici pentru recensământul din 1910,
an în care la Târşolţ existau un număr de 360 de case şi 1677 -locuitori. Indicele
corect pare a fi 4,3 locuitori într-o familie.
i,; Dariu Pop, Mărturii strămoşeşti, note paleografice pe margini de cărţi.
bisericeşti, Satu Mare (f.a.), pg. 143.
17 Czirbusz Geza, Az avasscig es nepe, în FOldrajzi lcozlemenyek, Budapest,
1900, pg. 231.
lb Borovsky Samu, Sza.tmăr vcinnegye, A
Magyar orszăg vărmegyei es vă 
rosai kozponti . .. , Budapest, (f.a.), s.v. Tartolcz
Târşolţ.
10 C. Martinovici N. Istrate, Dicţionarul Transilvaniei, Banatulu.i şi · a
celorlalte ţinuturi alipite, Cluj, 1921, s.v.
~u Dariu Pop, op. cit„ pg. 143.
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După

cum am

arătat, condiţiile

locale au fost

puţin

favorabile dez-

voltării agriculturii, în schimb solurile podzolice de pădure 22 având un
conţinut ridicat de substanţe nutritive 20, au fost favorabile dezvoltării

culturii pomilor fructiferi. Cu toate acestea pomicultura s-a dezvoltat
sporadic - apreciază I. Velcea în studiul său de geografie fizică şi economică a zonei - , în cultura pomilor fructiferi au predominat prunii,
,,deoarece aceştia sunt mai rezistenţi la amplitudinile termice", iar o
parte din soiuri avea o producţie slabă" 24 • !ntradevăr, la data cercetării
noastre multe „ogrăzi" de pomi arătau într-o stare jalnică, iar num eroşi
pomi erau pe jumătate uscaţi, copleşiţi de insecte. De asemenea n-au
existat nici în acest sat preocupări sistema tice pentru ameliorarea soiurilor înainte de anul 1920 când s-a constituit un centru de cultivare a
pomilor la Sein i, jud. Satu Mare. Cu toate acestea în Târşolţ numărul
pomillor în anul 1962 depăşăea 33 OOO, iar producţia lor se ridica La 939
tone2"3• In anul 1977, din cauza condiţiilor nefavorabile, producţia de
fructe a fost doar de 700 de tone. Cifra este totuşi remarcabilă şi constituie un argument important pentru dezvoltarea ocupaţiei.
Pe specii, în sat există 8 600 meri, 3 608 peri şi 14 288 pruni, 1 350
nuci 26• Incepând cu anul 1959 suprafaţa cultivată cu pomi fructiferi a
cunoscut o creştere continuă, ajungând în 1977 la peste 300 ha din cele
2 500 cât însumează hotarul satului, în schimb s-a redus proporţiona l
suprafaţa

terenurilor arabile. In aceste

condiţii,

practicarea

cărăuşitului

cu fructe, ca reflex a creşterii importanţei cultivării pomilor fructiferi în
cadrul economiei locale , a fost unul din răspunsurile de adaptare ale
locuitorilor la mediul puţin favorabil cultivării cerealelor. Cărăuşitul cu
fructe a fost de asemenea favorizat de dezvoltarea căilor de comunicaţie
şi de orientarea lor spre sud şi sud-vest, de apropierea relativă faţă de
satele agricole din Câmpia Sătmarului şi a Carcilor.
Existenţa surplusului de cereale în sa tele agricole a fost o condiţie
esenţială în antrenarea locuitorilor din Târşolţ în practicarea cărăuşitu lui /
cu fructe 27• Factorii geografici şi economici am i n tiţi au contribuit astfel
la specializarea locuitorilor din Ţara Oaşului , a celor din Târşolţ, cu deosebire. în cultivarea pomilor fructiferi, în schimbul compensatoriu cu
satele agricole din Câmpia de vest. ln lumina acestor constatări vom
încerca să vedem şi influenţele reciproce ce au avut loc ca urmare a
practicării· cărăuşitului.
21
22
23

2·1

Ion Velcea, op. cit., pg. 77.
Ibidem, pg. 58-59.
Ibidem.
În „bazinetul Cămărzana, datorită orientării de la nord la suci a văilor,

cultura pomilor fructiferi a luat o amploare şi mai mare, pomii fiind cultivaţi
pe ambii versan ţi în condiţii deopotrivă de favorabile". La Târşolţ, doar unul
dintre versanţi avea această expoziţie. I. Velcea, op. cit. , pg. 116; cf. şi Gh. Focşa,
Ţara Oaşului, vol. II, Bucureşti, 1975, pg. 160.
i:; Ion Velcea, op. dt., pg. 117.
26 In cal.culele noastre nu am inclus pomii răzleţi aflaţi la Târşolţ în număr
de peste 8 200.
27 Schimburi asemănătoare de produse au avut loc şi prin intermediul târgurilor. Cf. şi Liviu Botczan, op. cit., pg. 153 precum ş i Romulus Oşianu, Cdteva
probleme referitoare la cultivarea pomilor fructiferi în Transilvania, în A.M.E.T.,
voi. X, Cluj, 1978, pg. 110-115.
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Specializarea locuitorilor din Ţara Oaşului în cultivarea pomilor
fructiferi şi antrenarea acestora în comercializarea fructelor pe pieţele
oraşelor apropiate a fost semnalată de Ioan Buşiţia la mijlocul secolului
trecut. Astfel, într-o relatare referitoare la călătoria sa întreprinsă în
anul 1869 în satele Bixad, Negreşti şi Prilog şi publicată în revista „Familia", se aminteşte că una din „ocupaţi unile principa le ale oşanului este
cultivarea pomilor" şi că „pieţele oraşelor Marmaţiei, toate de aici sunt
prevăzute cu struguri şi alte poame peste tot anul" 28 .
La începutul secolului nostru, I. A. Candrea, după ce aminteşte că
„oş&nul se îndeletniceşte m a i ales cu munca câmpului", notează că „veniluri bunicele (acesta) mai are din prune, mere şi nuci de o calitate
rccunoscută"29. Două decenii mai târziu, I. Muşlea în prima cercetare
folclorică mai amplă asupra zonei, după ce aminteşte faptul că . oşenii
ob~in venituri însemnate din „bogatele lor r ecolte de legume, termen sub
care oşenii cuprind diferi tele fructe ...", constată că „înainte de război
(primul război mondial) fructe:ie, mai a•les prunele însemnau pentru
oşeni cel mai important venit a l anului" 3o, pentru comercializarea c<irora
ei aveau legături chiar cu negustori din Germania. O constatare asemă 
nătoare găsim şi la Vasile Cernea autorul pr imului studiu „geogr afic şi

•

J

Fig. 3.

Căruţă

cu loitre,

Târşol ţ,

jud. Satu Mare.

Ioan Buşiţia, Ţara Oaşului, în Familia, Nr. 12, 1869, Pesta.
I. A. Candrea, Graiul în Ţara Oaşului, Bucureşti, 1907, pg. 7; Vasile Nctea,
Ţara Oaşului, Bucureşti , 1940, pg. 24.
30 Ioan Muşlea, op. cit., pg. 124; Idem, 'Ţara O~ului, în Transilvania, An 72,
nr. 4, 1941, pg. 276; Tancred Bănăţeanu, Portu l popular din Ţara Oaşului, Bucureşti, 1955, pg. 20.
28

29

15 - S tudii

şi

comu n!cllri, IX-X
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etnografic" asupra „Românilor din Ţara Oaşului" 31 . Vasile Cernea ·accentuează importan ţa cultivării pomilor şi a cărăuşi tului în viaţa locuitorilor:
„De multe ori se pot vedea oşeni care pleacă cu căruţele încărcate ru
poame, întocmai ca moţii cu ciuberele, spre regiunile de şes, unde le
vând p e bucate. Prin acest fel de schimb (ei) pot compensa în parte lipsa
cerealelor ... "32. Chiar dacă autorul n-a insitat asupra acestui aspect al
ocupaţiei şi nu aminteşte nici satele din care proveneau cărăuşii amintiţi, este prima menţiune bibliografică a importanţei practică rii cărăuşi
tului pentru locuitorii din zonă precum şi amănuntul deosebit de interesant al valorificării fructelor în satele de câmpie prin schimb contra
cereale, suplinind cel puţin în parte necesarul pentru consum.
Importanţa ocupaţiei se reflectă în două
strigături culese de
prof. Ioan Mişca din Târşolţ:
l35.nişorii nu se fac,
Stând la Hei m pe prag;
Ci pe loitra carului,
Pe drumul Sătmarului.
Pleacă oşanu-n ţară,

Să

dea prune pe săcară.
Vai de viaţa lui am.ară!

Desigur, cărăuşitul este în strânsă degătură cu dezvoltarea culturii
pomilor fructiferi, cu producţia anuală de fructe. La Târşolţ, se întruneau amândouă aceste condiţii: existau un mare număr de pomi şi o
producţie de fructe considerabilă.
Pomii fructiferi în ucest sat sunt răspândiţi în număr mare atât în
grădinile (denumite „ogrăzi") din apropierea caselor, cât şi în „hotar"
(extravilan), dar ponderea cea mai însemnată o deţineau pomii cultivaţi
sistematic în grădini. Pomii răzleţi sunt relativ puţini faţă de cei aflaţi
în alte comune oşene. Livezile cu pomi aflate în hotarul satului sunt
numite „terti" şi se deosebesc după soiul pe care-l adăpostesc: „terti de
pruni", „terti de meri" etc. Sunt bine îngrădite şi păzite~ 3 . într-o asemenea livadă Gavrău Ioan de exemplu avea 40 de pruni, 22 de meri, 9
nuci, 2 cireşi mari şi un „pomiţar" (dud). Fructele acestuia din urmă nu
se comercializau, ci se d ă deau ca hrană pentru găini sau gâşte.
Un număr însemna t de pomi sunt cultivaţi şi în „heghiul" cu viţă
de vie răspândiţi fie în cuprinsul acesteia, fie pe lâgă gardul viu numit
„prisacă " ~ 4 •
31 Vasile Cernea, Romdnii clin 'Ţara Oaşului. Studiu geografic şi etnografic.:,
in Revista personalului regiei publice comerciale Intreprinderile electromecanice
municipale, Timişoara, An. II, decembrie, 1940, partea I-a; Ibidem. partea a II-a,
An. III, ianuarie-august, 1941, pg. 33.

32
33

Ibidem.

La Certeze, locuitorii - de asemenea vestiţi cultivatori ai pomilor frucpentru grija ce o aveau faţă de livezi au fost porecliţi: „Trage
dreangă" (=clopot), pentru că „cu dreanga spariu păsările de la cir~e", I. A. Candrea, op. cit„ pg. 5.
a4 Dumitru Irimieş, Forme şi mijloace de apărare a recoltelor - Paznicii de
nînip, in A.M.E.T„ vol. IX, Cluj, 1977, pg. 256- 257, nota 39; D. Irimieş, Forme
şi mijloace de apărare a recoltelor gardurile de 1.arină, vol. X. Cluj, 19'.8.
pg. 95-97 şi nota 23. P entru alte aspecte ale cultivării pomilo1· în Transilvania,
Yezi R. O'jianu, op. cit„ pg. 112-116.
tiferi

şi cărăuşi,
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Fig. 4. „Soapră" pentru căruţă din Cămărzana, jud.
achiziţionată şi transferată în Secţia în aer liber

Satu Mare,
a Muzeului
etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca.

Dintre soiurile cultivate, proporţia cea mai mare o formează şi
prunii. Numărul lor însă pare să fie foot mult mai mare în trecut
când prunele crude, da mai ales cele uscate au constituit sursa cea mai
însemnată de câştig a locuitorilor din sat. în acest sens informaţiile de
tere11 şi cele bibliografice sunt deosebit de semnificative, aşa cum am
arătat mai sus. Dar, alături de pruni, în „ogrăzi" se găsesc şi un număr
mare de meri, peri, cireşi „în varietăţi locale, rustice, cu denumiri de

astăzi

15.
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Fig. 5. Veletean Gheorghe. unul dintre cei mai cunoscuţi
cărăuşi din Târşolţ, jud. Satu Mare. Foto: Dumitru Irimieş,
1977.

factură latină"~5. Dintre soiurile de pruni, cea mai mare răspândire o
aveau în trecut prunele „bistreţe'~ 36 , precum şi cele „roscoşe". Astăzi,
soiurile acestea „bătrâneşti" sunt înlocuite în tot mai multe cazuri cu
soiuri noi cum sunt cele „bistriţe" sau „nemţeşti", mai productive, dar
mai puţin rezistente.
Dintre soiurile de mere vom am.iilti întîi pe cele „bătrâneşti" cultiV1ate cu deosebire în trecut: cormoşe, oarzăne (despre care se spune că se
coc „după cireşe minten; sunrt primele mere bune de mâncat", de aici şi
termenul de origine latin.ă cu aceaşi semnificaţie. Se cultivau :apoi mere
băciuscane, lăzăreşti, ·Căucean (soi dispărut}, m ere dulci, rotilane („me.re
mari, de toafQ.llă; era· soiul de mel"e oel mai căutat"), mere zineşti (sau
zlireşti, după.o altă pronunţie locală). Este un soi bătr.âne.s.c aflat şi el pe
cal:e de dispariţie, deşi, .fiind un soi de iarnă, merele se puteau păstra in
bune condiţii până la sfârşi.tul anotimpului rece şi valorificate primăvara,
„când se vindeau pe un preţ bun". Un alt soi foarte căutat erau merele
bu.cove. ·
·
Dintre soiurile mai noi amintim: merele sou..vare, ionatane, ca1 e
s-au răspândit în zonă abia după 1920 prin activitatea Camerei agricole
35

Al. Borza, op. cit., pg. 251; R. Oşianu, op. cit., pg. 112-116.

30 ·Ibidem.
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din Seini, iar scopul îmbunătăţirii soiurilor UooaJ.e şi de ·cultiv.nr·('} siste-;
matică a pomilor fructiferi având după cum am arătat, bogate tr adiţii
în zonă. Dintre soiurile noi mai amintim pe oele parmene şi gordon -car~
cunosc în ultimul timp o căutare mai mare37•
Varietăţile „bătrâneşti " de pere au de iasemene:a denumiiri specifice:
pere urseşti, roti"late, tomnatece, dulci, oarzăne (oe se coc deodată cu pru-

.„
„'

Fig. 6. Femeie purtând un coş pentru transportarea fructelor, Vama, jud. Satu Mare. Foto: Dumitru Irimieş, 1977.
:n Gh. Focşa, op. cit„ pg. 162, indică do:ir soiurile n oi de mere. Pentru soiurile vechi, „autohtone", vezi şi R. Oşianu, op. cit., pg. 112, n ota 21.
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nele „mistreţe") , pere roşii, iernatece, cordeşti (un soi de pere „mărunte,
ca perele sălbatece" din care probabil că şi provin), pere scurte-n coadă
(pere mici, „rotunde, ca o nucă şi foarte dU!lci"), şi pere coadeşe (denumite astfel pentru coada lor foarte lungă).
Nucii cultivaţi la Târşolţ erau de asemenea de mai multe soiuri:
oarzăni, mari, iernateci (soiul a dispărut din păcate deşi a dat în trecut
producţia oe.a mai mare), nuci pietroase (denumite astfel pentru coaja
lor foarte tare, „îs cele mai prăpădite"), nuci lungăreţe.
Dintre varietăţile locale d e cireşe, o mai mare răspândire a veau
cireşele dronţoşe (d,e iluna mai), aubuţe, şi cele maioşe care erau şi cele
mai timpurii. tntimul soi a fost .adus în zonă după 1920 de la pepen.iera
Camerei :agricole din Seini.
Producţia de fructe cunoaşte variaţii însemnate de la an la an în
funcţie ·de mersul vremii şi de starea pomilor. Variaţii mari se înregistrau şi din cauza soiurilor vechi, neameliorat.e. Astfel, deşi soiurile
, ;bătrâneşti" .amintite erau rezistente ];a intemperii şi insecte, aveau o perioadă de repaos mai lungă, uneori de câţiva ani, perioadă în care dădeau
producţii slabe sau nu produceau deloc. Cu toate acestea, dat fiin<l numă
rul mare de pomi, erau obţinute cantirtăţi însemnate de fructe. Astfel
Petco Grigore după pomii din „ograda" sa, sau Bumb Ioan din Aliceni
obţineau în mod curent o producţie de un vagon de fructe.
Pe întreaga comună Târşolţ, prioducţia de fructe estimată în 1977
a fost de asemenea sub.stanţială: de peste 700 de tone. Din aceasta, aproximativ 800/o a fost destinată vânzării (prin cărăuşit sau prin valorificare

Fig. 7.

Casă

veche

compu să

din „casă,
Foto: D.

tindă ş i cămară", Târşol ţ,
Trimie.ş,

1977.
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Fig. 8.

Casă

cu

două incăperi şi

tindă mediană, cu prispă parţială, Târşolţ,
Irimieş, 1977.

jud .

Satu Mare. Foto: D.

I.L.F.), iar restul rămânea în gospodărie pentru consumul propriu . Pc spepro:lucţia cea mai m :ire o dăd eau merele, din care peste 900/o era
destinată vânzării, dar 1a p~re, în anii cu producţii mari, procentul destinat vâ:nrzării era şi mai mare, de peste 950/o. Prunele, deşi au cea mai
mare căutare în sateil•e .agri·co1e· din ·câmpie, S·e vând doar în prop-O'l"'ţi·e de
40-500/o. Aproximativ în aceaşi proporţie se vând şi cireşele38 . Pr·ocentul
cii

Datele privitoare la numărul pomilor şi producţ.ia de fructe au fost obde la Consiliul popular al comunei Târşolţ. Cf. Ion Velcea, op. cit., pg.
116- 1]7. Satul Târşolţ n u este specializat î n producţia de cireşe şi vişine cum
greşit indică I. Velcea, op. cit., pg. 116. După informaţiile noastre locuitorii din
acest sat „s-au ferit" să cultive astfel de pomi şi să le comercializeze fructele.
Intre satele oşene cu adevărat specializate în producţia de cireşe, pot fi menţio
nate Bixad şi Certeze, care au un climat local mai favorabil, iar accesul la „drumul
ţării" era mai u şor. Locuitorii din <Bixad de exemplu, vindeau cireşe mai cu
seamă la Sigh et, pe bani, spre deosebire de târşolţeni care şi-au vândut fructele
prin schimb pe cereale. De asemenea aceştia din urmă au frecventat mai puţin
târgul de la Sighet, deşi se ştia că „bi xădenii" realizau sume considerabile din
vânzarea cireşelor in târguri. Aşa de pildă, pentru anii de după primul război
mond ia l, „pe o căruţă de cireşe" ei au obţinut în jur de l 000-1 200 de lei, în
timp ce un meşter oarecare era plătit cu 20-30 de le i pe zi, ia r o vacă cu l.îpte
se vindea cu 2 000-2 500 lei. După cedarea Ardealului de nord în urma odiosului
dictat ele la Viena, au torităţile maghiare instalate în zonă au rechiziţionat toate
s urplus urile de fr ucte. In anii din urmă tot ma i multe fructe sunt valorificate
prin întreprinderile d e stat de legume şi fructe, dar şi pe piaţa din Satu Mare,
„vizitată" periodic de cără u şi i din Bixad. Piaţa din Sighet a decăzut după cel
de al doilea război mondial.
Modul de transportare al dre.şelor este identic la Bixad cu cel practicat;
şi descris mai sus, de către cărăuşii din Târşolţ. Informaţiile privind modul de
3li

ţinute

https://biblioteca-digitala.ro

232
d~

. 14
prune mai mic destinat

vânzării

se

expli:că

prin f.aiptuJ.

că

in ultimii

ani o cantitate tot mai mare este rezervată pentru „borhot" şi d.istil.aTea
ţuicii „de prune", care iastf.el .a devenit un n<>U articol de schimb (sau de

vânzaTe,

caz).
i
Cărăuşitul cu fructe nu a avut întotdeauna amploarea constatată de
noi în ultimii ani, relevată şi de informaţii1e bibliografi.ce ·amintite. lnforrmţiile de t-eren sunt în acest sens concludente. Ar fi greşit deci să judecăm fenomenul cărăuşitului din 1trecut prin prisma practicării O..ui din
;ultimii 20-30 de ani şi îndeosebi m efectele pe plan ul legăturilor interzonale. Nu numai modul d e comercializare şi de folo.sire a fructelor a
fost diferit faţă de timpul' din urmă, daT înainte de 1920, o bună parte
din soiurile cult ivate astăzi şi care au o mare căutare nu existau. Orientarea traseelor şi chiar modul de valorificare a fructelor a fost dif·erit.
De asemenea modul de p:r.acticare a căTăuşitului din trecut trebuie considerat în illi..unina stării drumurilor şi a mijloacelor de transport.
;
Dintre diferitele categorii de fructe oomercializat.e astăzi, merele
şi cireşele n-.au avut căutare în satele agricole decât d1n anîi de după
M area Unire. Intre fructele vândute înainte de primul război mondial
proporţia cea mai mare o av:eau prunel e uscate, fructele crude fiind vândute mai cu seamă pe piaţa oraşelor Satu Mare şi Ca.Tei. Perioada de
a vânt a cărăuşitului cu fructe coinc1de cu generalizarea şinei metalice
pe roţi şi ferecarea carelor. „Nici drumuri n-au fost mai de mult, ne
~une unul dintre inf.orma-tori, drumul de Ila Sighet s-a făcut sub Franz
J osef, fax linia ferată îngustă datează doar de vre o 70 de ani. Până .atunci
n-.am avut nici drumul de ţară de la Neg~ti la Cămărzana". Merele
cormoşe şi oele zineşti erau vândute îndeosiebi pe piaţa din Satu MaTe
fiind cump ărate de „cafari" - speculanţi aflaţi în târgurile şi pieţele din
nordul Transilvaniei - care :apoi ~e ire vindeau cu câşrtig pe pieţele oraşelor din Ungaria şi Germania. „Cafarii" cumpărau mer.ele cu „sacul"
sau chior „<:U carul" şi le plăteau întotde auna în bani: un sac de mere
se vindea cu 1,5-2 zloţi. Restrângel"le:a pieţii în oraşele amintite şi încetarea ace.5tui gen de comerţ în anii de după primul război mondial a
d eterminat reorienta:rea cără'U şilor :spre satele agr icole din Câmpie. Imbunătăţirea soiurilor de mere şi cireşe după anul 1920 da_torită activităţii
Ca.merei agricole de la Seini .a fost re1emenJtul hotărâtor .care a contribuit Ila reorientarea comerţului c u fructe al oşenilor. Noile soiuri, mai
productive , m ai mari ş.i mai frumoase au avut implicit şi o căutare mai
mare, fiind cu de-osebire solicitate în satele agricole. De ase menea, nu
to~i locuitorii din Târşolţ au a vut poo.i'bilitatea de ia-şi valorifica fructele
pe piaţa oraşelor din. vestul ţăr'ii deoarece mulţi dintre ·ei sie îndatoraseră
la bănci sau la cămătarii din sat, sau nu dispuneau de cai şi mijloace
de tra_!11Sport adecv.a te. In contul datoriilor contractate, unii loC'uitori îşi
vindeau produsele <lirect din sat speculanţilor sau cămătarilor la preţuri
de1izorii. Toate elementele iarnintite .au acţionat restrictiv, reducând numărul: c elor care au practicat efectiv cărăuşitul cu fructe. Astfel, din cele
după

1

efectuare n cărăuşitului în Bixad au fost obţinute d e la Cheşcheş Gheorghe şi
Doda Dumitru, ambii din Bixad, n. 1910, respectiv în 1902, cunoscuţi cărăuşi,
care au practica t ocup aţia de copii încă din anii de dinain tea primului război
mondial.
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peste 300 de familii câte erau în Târşolţ în perioada dintre cele două
mo.nd1ale, aP'roximativ 200 îşi vindeau fructele direct cămăta
rilor, uneori cu anticipaţie pe câţiva ani ( !). Circa 20-30 îşi duceau
fructele pe piaţa oraşelor amintite, şi abi.a restul · de 70-80 gospodari,
care ave.au cai şi căruţe, îşi valorificau fructele prin cărăuşit. Câţiva locuitori, fără mijloace de transport, ofereau fructele celor care „plecau m
ţară" pentiru vânzare. Potrivit înţelegerii, pentru „litera" de mere preluată de cărăuş, acesta trebuia să aducă proprietarului „ 6 copâi de mă
lai", cantitate ce reprezenta jumătate din câştigul obţinut în ţară39 •
De obicei, fruct·eile erau vândute 1a SC'l..trtă vreime după recoltare,
din necesităţi financi are, dar ŞÎ pentTU că unele soiuri „nu stau", ClÎID
su.~t cireşele, şi trebuiau valorificate în cel mai scurt tim'p. Alte}e în
schimb, cum sunt prunele uscate40, merele, nucile puteau fi vândute. în
orice împrejurare, „când avioam timp", „după ce terminam culesul porumbului" ·sau alte ~ctivităţi gospodăreşti mai urgente. Cel mai frecvent,
cărăuşii plecau în luna octombrie deci la scurtă vreme după recoltarea fructelor - , fie în timpul iernii când drumurile erau îngheţate şi
„se putea. umbla mai uşor". Luna no1embrie er:a ocolită deoarece î..n
această perioadă clima ·este instabilă, drumurile desfundate de ploi fiind
mai grele.
·
Pentru drumuri lungi deobicei se folosea căruţa trasă de doi cai.
„Niciodată n-am folosit boii sau vacile în drumurile noastre, deoarece
sunt .animale grele şi le dor picioarele la drumuri lungi".
Pentru efectuarea transportului în bune condiţiuni, 1a caru.1 cu
loitre i s-a adaptat un ·coş împletit din nuiele de răchită sau „loză". Mai
demult în.să, ne avertizează informatorii nu existau în sat asemenea
coşuri, ele s-au răspândit abia în perioada dintre cele două războaie
mondia1·e fiind confecţionat de către meşteri anume, clin Seini .. Qu timpuil. meşteşugul conf<OC'ţionării coşur.ilor de nuiele a fost deprins şi de
câţiva locuitori din Târşolţ, ·c um a fost Gavrău Gheorghe, zis Jâboc sau
Ştefuţ Vasile. Aceşti.a, :au ajuns an de an să producă un număr tot mai
mare de coşuri „:ia coonandă" din sat sau din satele din îmµrejurimi, conţribuind ast:Eel 1a răspândhiea lor4 1• Coşurile er.a:u confecţionate toamna
dup ă ce cădeau frunzel.e de pe „hinteuţc" (crenguţe), că „atuncea nu se
rump, şi coşul nu scade".
războaie

Informntor, Pop Vasile, n. 1901; Cordoş Gheorghe, ambii din Târşolţ.
!n trecut prunele e:-au uscate pc „lese". ln timpul clin urmă, pentru uscarea prunelor se foloseşte tqt mai mult „bujdeiul" (numit ,,burdei" )a Cămăr
zan a), acea instalaţie de uscarea fructelor frecventă în zonele învecinate şi cu
deosebire în zona Lăpuşu lui.
41
Jiri Trejbal, Stt5arny ovoce na Slovensku, (II cast), Zbornik Slovensf(eho
Narodneho M11zea, LXVIII, Ethnografia, 15, 1974, pg. 111 şi fig. 28. Căruţele din
Slovacia folosite pentru transportarea fructelor aveau o construcţie asemănătoare
cu cele din Târşolţ. Fig. 28-30 din lucr. cit. înfăţişează modul de confecţionare
a coşurilor de nuiele în Slovacia. ln celelolte sate oşene, cu excepţia satului Târşolţ, folosirea coşurilor a fost sporadică.
O constatare interesantă privitoare la apariţia coşurilor de nuiele, independent de practicarea cărăuşitului, deoarece „corelaţia nu implică întotdeauna
cauzalitate", la Holand Pressat, Analiza demografică, Bucureşti, 1974, pg. 18. Cu
toate acestea, răspândirea coşurilor de nuiele la Târşolţ a fost determinată de
practicarea cărăuşitului cu fructe. Cf. Frederic Dame, !nce1·care de terminologie
poporană romdnească, Bucureşti, 1898, pg. 12.
33
•0
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Pentru drum, căruţele era'U echip1ate cu câte un lămpaş (felinar),
cu o videră (găleată) pentru adăpatul cailor, cu o „cergă cu fân" aşezată
peste fructe. In cazul parcurgerii unor trasee mai lungi, din echipamentul unei cămţe nu iipsea - mai a les 1n trecut, sfredelul, „dişeul" {dalta),
un „plencaci" (bardă cu coada scurtă) şi chiar material lemnos pentru
repararea roţilor. In uJ.timii douăzeci de ani sunt folosite în exclusivitate
„căruţele cu ştraf" a vând roţi cu anvelope de cauciuc în locul roţilor de
lemn şi „raf" din fier. Şi aoositea sunt triase de doi cai42•
Pentru transport, merele erau puse în saci de cânepă, iar prunele
se puneau direct în coş, după ce au fost curăţate de crengi şi erau înlă
turate cele putrede.
Spre deosebire de cei din Bixad şi Oerteze, cărăuşii din Târşolţ
"n-au prea umbLat cu cireşe", deoarece le socoteau „o marfă slabă", precum şi datorită greutăţilor ce le aveau de întâmpinat în transportarea
lor. Totuşi, cei care au efectuat şi :asemenea transpOII"turi, aşterneau pe
fundul coşului un strat de fân peste care aşezau o „cergă" şi în aceasta
puneau cireşele. Fructele erau apoi 1acoperite cu o alită cergă. Deasupra
încărcăturii, pe o Joitră fixată „de-a lungul caruluia se punea „cerga
cu fân" 43 •
Aşa cum am arătat, prunele era u vândute in stare uscată. Cele
crude, se vând imediat după cules, în luna septembrie. Merele au fo.st
vândute atât toamna, 'Clupă cules, cât şi în toată perioada de ia-mă.
Nu am identificat în aioest sat construcţii anume pentru ·d epozitarea
fruct.el.or pe timpul iernii. Cu toate acestea merele au fost păstrate în
bune condiţii pe ·toată durata a:notimpului rece şi oferite apoi spre vânzare făTă să se degradeze. Pentru depozitarea merielor se proceda astfel:
în grădina din apropierea casei, pentru ca locul să fie uşor de supravegheat, se delimita cu ajutorul a două grinzi un spaţiu larg de 1-1,5 m
în care s e aşternea un pat de frunze uscate şi fân peste care se puneau
42
Pentru terminologia dife ritelor părţi componente ale carului la 1900, vezi
Eugen Barbu!, Az avasvideki nyelvjaras, Budapest, 1900, pg. 56. Cf. şi Gheorghe
Focşa, Ţara Oaşului, Bucureşti, 1975, vol. II, pg. 181-184. Privitor la alcătuirea
carului în trecut, sunt semnificative informaţiile oferite de Pop Vasile, din Târşolţ. Acesta ne mărturiseşte că: „n-a apucat, dar a auzit de la bătrâni că mai
demult carele n-au fost ferecate, că roţile aveau colaci de mesteacăn în locul
!alurilor şi a rafului de fier, iar leucile erau prinse la loitre cu gânj". Iar mai
departe, acelaşi informator ne spunea: „Carele n-au fost aşa de durabile ca cele
de azi, dar nici drumuri de piatră n-au fost. Mai demult drumul de ţară arăta
ca şi cele de hotar (adică nu erau pietruite). Carele aveau o şaroglă dinainte şi
una dinapoi, iar loitrele erau confecţionate tn întregime din lemn. N-au fost n ici
coşuri de nuiele". Cf. Frederic Dame, op. cit., pg. 12; Ion Feresnadu, Ce povestesc bătrdnii despre traiul de acum trei sferturi de veac, în Comoara Satelor,
l V, martie, 1926, Nr. 3, pg. 33, informaţie din Baia, Fălticeni: „Carele erau mai
m ari decât acum şi legate numai cu gânjuri de mesteacăn şi pe roţi era obadă
de lemn. Când pornea după fân in Ţara de Sus, puneau odabă de două şchioape
de groasă şi când se întorceau era .numai de dou ă degete.". Despre starea drumurilor, în general despre starea căilor de comunicaţie de dinainte chiar de l!JOO
vezi Ştefan Buzilă, Monografia comunei Poiana-Sdniosif, Bistriţa, 1911, pg. 17. Sofronie Liuba - Aurelie Jana, Topogr:afia satului şi hotarului Măidan, Caransebeş.
18:?5, pg. 105, Ioan Georgescu, Prin. România, F, Ardealul, Sibiu, 1922, pg. 92.
4 3 „Cu cireşe am mers numai până la Livada şi Ciuperceni şi în alte sate
de pe drumu' ţării". Iar mai departe acelaş'i informator ne mărturisea: „Cu cireşe
n-am mers mai departe (de cele două localităţi amintite), deoarece la drum lung
se înfocau" (adi că se înfierbântau şi se alterau, nemai putând fi vândute).
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fructele „în straturi", după care se acopereau cu frunze şi fân. De aici
erau luate apoi pe timpul iernii cantităţile ce urmau a fi transportate.
Intrucât majoritatea transporturilor de mere se .e fectuau iarna exjs,.
tând pericolul îngheţării lor pe drum, cărăuşii ţârşolţeni au utilizat un
mijloc inedit de protecţie. Astfel, sacii de cânepă în care urmau a fi puse
mer-ele, erau stropiţi cu apă şi lăsaţi afară să î.ngheţe pe timpul nopţii:
a bia după aceea merele se puneau în saci iar aceştia în căruţe. Gheaţa
depusă pe saci, ne asigură toţi informatorii consultaţi, constituia un btm.
strat izolator împotriva gerului: „sacul era îngheţat, dar merele nu ni
s-au stricat de frig niciodată", conffrmă Gavr'ău Ioan, unul din cărăuşii
cei „mai umbLaţi" din sat.
Desigur, numărul de „drumuri" efectuate de fiecare cărăuş şi câş
tigul propriu-zis depindea de cantităţile de fructe disponibile, _pl"E!(:Um şi
de varietăţile transportate. In anul 1925 de pildă, Gavrău Ioan a: ~ec
tuat un „drum" cu cireşe în luna mai, două drumuri cu prune crude şi
un altul cu mere în luna octombrie, ail:ţi 'locuitori din sat însă, care au
dispus de cantităţi mai mari de fructe, di.ni recolrta ;proprie sau preluate
pentru vânzare de Ja cei care nu aveau mijloace de transport, au efectuat în iarna aceluiaşi an şi in primăvara anuului următor 10-15 drumuri, din care doar două sau tliei cu dreşe în luna mai. Restul transpOrturilor s-a efectuat cu mere, pere, nuci. „Au plecat şi 50 de căruţe odată•,
ne spune acelaşi informator.
Rareori au plecat singuri la drum. De regulă, cărăuşii din Târşolţ
au fost însoţiţi de unul sau doi copii „mai mărişori" (băieţi sau chiar şi
fete), capabili să se descurce şi singuri după ce deprindeau cunoştinţele
necesare pentru efectuarea transporturilor în bune condiţii precum şi
tehnica „strigării mărfii". Faptul acesta nu este lipsit de o anumită semnificaţie pe celă lalt plan, al stabilirii unor legături mai strânse între tinerii din cele două zone.
Cărăuşii plecau de obicei în grupuri formate din câte 3- 4 căruţ~
sau chiar mai multe, „după cum se potriveau", şi tot astfel parcurgeau
cea mai mare pa rte a traseului, pentru a se ajuta la nevoie în depăşirea
porţiunilor grele. Abia în satele de destinaţie se dispersau, cutreierând
uliţele individual sau în grupuri de cel mult două stau trei căruţe.
Din Târşolţ, se pleca întotdeauna noaptea, „după răsăritul Găinuşii
pe cer" (constelaţia Pleiadelor), sau după ce aceasta ajungea de o „rudă
(de car} pe cer" deasupra orizontului (adică aproximativ ora trei dimi_.
neaţa. Un prim popas avea loc la Tufoasa în punctul de ramificaţie a drumului spre Căaineşti, „dincoilo de Oraşul Nou". Dar, căruţele trase de doi
cai sau cele care aveau în cărcături mai mici, făceau primul popas doar la
Livada\ In această din urmă localitate locul de popas il constituia o fântână „cu halău" pentru adăpatul cailor.
Locul se găsea la umbra unui
stejar uriaş, multisecular, în trunchiul căruia era fixată „din vechime"
o icoană pictată pe lemn .
De la Livada traseul continua fără alte opriri până la Satu Marc.
„Dacă treci de Livada, spun informatorii, treci în ţară". Dar, cei care
mergeau mai departe, spre Carei de pildă, făceau şi alte popasuri la Doba
şi Boghiş „de unde ne împărţeam pe sate câte doi sau trei de fiecare sat,
altfel nu reuşeam să ne vindem marfa". La reîntoarcere, popasuri asemă-
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Fig. 9.

„Casă

cu

şobdie", Târşolţ,

jud. Satu Mare. Foto: D.

Irimieş,

1977.

nătoare, pentru hrănitul sau adă patul cailor erau la Mujdeni, iar pe diferitele trasee, ele se stabilieau potrivit distanţei parcurse într-o zi, care
nu depăşeau de regulă 30 km.
:
Cu deosebire au fost frecventate satele din jurul oraşului Carei.
Astfel, satele Domăneşti, Căpleni, Urziceni, Berveni, Fetea, Doba, Boghiş,
J.ancu:leşti (azi înglobat oraşului Carei), Sanislău, au fost străbătute pe
fiecare uliţă de la un capăt la altul.
De la Carei, un traseu frecventat cuprindea satele Tiream, Venţendin, Portiţa, Irina, Văşad (în apropiere de Marghita), ultimul sat reprezentând limita extremă atinsă de cărăuşii târşolţeni. Un aflt traseu
care avea ca punct de plecare oraşul Carei trecea prin Petreşti, Pişcolţ
spre Valea lui Mihai. Un altul era orientat spre s.atele Craidorolţ, Moftinul
Mic şi Moftinul Mare, Pişcari." Dincolo de aceste sate nu ne-am prea
dus, satele de acolo fiind cercetate de că răuşi din părţile Băii Mari, care
veneau tot cu fructe" (inf. Veletean Gh.)
De la Satu Mare, un important punct de plecar e, cărăuşii târşol
ţeni se îndreptau cu deosebire spre satele Lazuri, Botiz, Dorolţ, Dara,
P etea, Peleşul Mar e, Micula, Ardu d, Boghiş.
N-au fost ocolite nici satele situate de-a lungul Someşului. Astfel,
fo::irte căutat a fost satul Odoreu, dar de aici. cărăusii trebuiau să treacă
Someşul pe un pod umblător la Potău spre Culciul Mare, Culciul Mic şi
Că:răşeu. De la Cărăşeu, So meşul era treC'Ut din nou „pe La Apa" .
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Desigur, pentru vânzarea fructelor au fost preferate satele situate
în imediata apr opiere a celor două mari oraşe, Carei şi Satu Marc, însă
în unele împrejură ri au trebuit să străbată şi trasee mai lungi spre Marghita sau Va[ea lui Mihai „ca să nu ne înt·o1a1r cem acasă cu marfa" (inf.
Gavră u Ioan).
P e lângă pieţele celor dou ă oraşe şi parcurgerea satelor din împrejurimi menţionate, în p erioada de dinaintea Primului război mondial,
cărăuşii târşolţeni au frecventat şi unele localităţi situate în nordul Ţării
Oaşului cum sunt: Vise (Jisc în pronunţia cărăuşilor oşeni}, Bustyana,
precum şi Sarasău şi Sighet, în nord-est. Dintre localităţile situate la ·Vest
de Carei au fost cu deosebire „cereetate" satele din Valea Nyirului, cum
erau Nyi:regyhăza, K isvard.a, Mateszalka - looalităţi aflate pe teritoriul
R. P. Ungari;\; Ce.i care mergeau ~}lrie Nyîr, ne spune inf. Pop Vasile~ du~
ceau aproape în exclusivitate prune uscate pe care le vindeau numai pe
bani, fie în locali tăţile amintite, fie la târguri. Explicaţia este simplă:
dista nţele erau mari iar cC?realele erau foarte greu de transportat.
In schimbul propriu-zis de fructe contra cereale un moment foarte
important er.a „strigatul mărfii", prin care se materiali zează conţactul
inte rzonal. Din momentul în car e intra în sat, cărăuşul oşan „începea
să-şi strige m ar fa": „Hai la mere (la pere, la n uci, la ce era"). Dacă satul
era locuit de o populaţie mixtă, „marfa" era strigată şi în limba maghiară,
„aşa mai tău, cum ne pricepeam", după un tipar de cuvint~ învăţate de
la cei mai „umblaţi", şi de acasă, de la bătrâni.
·
Atât fructele oferite cât şi cerealele primite în schimb erau măsu
rate cu „copâia". Prunele uscate se dădeau „schimb pe schimb", adică

Fig. 10.

Şură

de

îmblătit, Cămărzana,

jud. Satu Mare.
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o copaie de prune pentru o alta de grâu sau porumb. Pentru prunele
crude s-a folosit o altă unitate de măsură : „dica" (vica), căreia locuitorii
din Târşolţ îi spunea „miarţă ", ce cuprindea 12 copâi. Prunele crude aveau
deci un preţ sensibil mai m ic decât prunele uscate : asftel 3 „clici" de
prune. verzi se dădeau pentru două de grâu. Prunele uscate „le dădeam
pe un preţ mai bun", deoarece „cu ele aveam mai mult de lucru, trebuiau alese, uscate pe leasă sau în bujdei". Acelaşi raport de 1/ 1 respectiv 2/ 1 era şi între prunc şi „mălai" (porumb). Schimbul de fructe şi
ovăz era socotit de asemenea avantajos pentru că răuşi : 2 copâi de ovăz
pentru una de prw1e usca te. Foarte bine erau vândute şi nucile: două
părţi de „mălai frăcat (sfărmat) pentru una de nuci. Un preţ sensibil mai
mic îl aveau perele, mai ales soiurile de. vară „care nu stau". Locuitorii
satelor din Câmpie preferau în primul rând prunele uscate, cele crude,
merele şi nucile. Or, categoriile de fructe care aveau căutare se reflectă
şi în răspândirea diferitelor soiuri de pomi cultivaţi în Târşolţ. Putem
vorbi deci de o economie sătească profilată, argumen tată de cererea de
produse în satele agricole.
In cadrul schimbului de fructe, cărăuşii din Târşolţ a u preferat
întotdeauna cerealele: iar dintre acestea pe primul loc se situa grâul,
urma porumbul, secara şi ovăzul, adică tocmai produsele agricole deficitare în sat. Rareori schimbul a avut loc pe cartofi - puţin apreciaţi în
satele oşene. De asemenea, ei nu şi-au dat „bucuroşi" fructele nici pc
bani, totuşi în anumite situaţii acceptau şi plata în bani, portivit unei
tocmeli: 4-5 lei copâia de mere. Aproximativ acelaşi preţ îl avea şi
copâia de grâu. Avem de a face cu o echivalenţă natural ă fructe-cerealebani determinată de echivalenţa în muncă. Fructele egalau în valoare
preţul grâului prin aceea că erau transportate cale lu ngă pe drumuri
grele. Pe lângă criteriile amintite, preţul produselor antrenate în schimbul
de mărfuri, cunoştea variaţii de la un sezon la altul, fiind determinat şi
de abundenţa cerealelor, sau dimpotrivă. Astfel, plata în produse, care
este forma cea mai veche de plată se leagă tocmai de existenţa acestor
surplusuri zonale. Din totdeauna, comunităţile „au dat" ceea ce le prisosea din bunurile lor pentru a o bţine în schimb produsele deficitare.
Schimbul de fructe - cereale are tocmai acest caracter de schimb complementar bazat pe specializarea economică a două zone învecinate. Fenomenul nu este singular pe teritoriul patriei noastre. Schimburi asemă
nătoare au avut loc permanent între r egiunile de deal şi munte cu cele
de câmpie. Datele istorice şi etnografice cunoscute sunt în acest sens
concludente. Reţeaua de târguri din care s-au dezvoltat majoritatea oraşelor transilvănene se întinde ca o salbă la limita de contact dintre câmpie, deal şi munte. Evoluţia, dezvoltarea lor ulterio ară a fost în bună
măsură determinată tocmai de modul cum a funcţionat acest schimb interzonal.
Desigur, în vânzarea produselor lor, cărăuşii oşeni au întâmpinat
ţmmeroase probleme şi dificultăţi legate de starea drumurilor, ruperea
toţilor sau chiar a osiilor de cărută datorită în:ărcăturilor mari transportate etc. Au existat şi alţi factori care au îngreunat schimbul acesta interzonal. Astfel, în anii „slabi", adică în perioadele când la câmpie se înregistrau producţii slabe de cereale (din cauze diferite, secetă cel mai
adesea), cărăuşii oşeni întâmpinau dificultă ţi deosebite în vânzarea fruc-
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telor lor. „Rar puteam vinde mai mult de un talger (farfurie) de fructe
.în schimbul uneia de mălai", ne spune unul din informatori, Pop Vasile,
referindu-se la asemenea perioade grele. In asemenea cazuri, raportul
faţă de grâu era inversat, de 1 la 2 sau chiar de 1 la 3, iar într-un sat
cantitatea de fru cte vândute nu depăşea 40-50 kg.
Cu toate dificultăţile întâmpinate legate de starea precară a drumurilor în trecut, de riscurile legate de vânzarea propriu-zisă, pentru fiecare transport de fructe, de aproximativ 5 „măji", (maja are 100 kg.),
rezultau în medie 400-500 kg. cereale. Dar, nu în toţi anii şi de multe
ori nici chiar în acelaşi sezon, câştigul nu a fost identic, acesta atârnând
de mai mulţi factori, aşa cum am arătat mai sus, totuşi şi în condiţii mai
puţin favorabile se obţinea o bună parte din cerealele necesare consumului. De multe ori, cantităţile de cereale erau mici, în anii „buni" însă,
surplusurile era u atât de mari încât prisosul se depozita sau - cum se
întâmpla de cele mai multe ori - era revândut în sat.
Deşi în mai mică măsură, cărăuşi tul cu fructe se practică şi în zilele
noastre atât în Târşolţ, cât şi în celelalte sate oşene. Fructele continuă
să fie „vândute" prin schimb, cără uşii urmând aproximativ aceleaşi trasee şi străbat aceleaşi sate. Doar mijloacele de transport sunt mai bune, far
că ruţele cu „ştraf" suportă încărcături de circa 10-12 măji (1 0001 200 kg.). De asemenea starea drumurilor este alta. Drumurile „de ţară"
sunt în întregime asfaltate aşa încât şi transporturile se face în timp mai
scurt. Pe lângă fructele tradiţionale, acum „se vinde" şi ţuică de prune.
Deşi în anul 1977, din luna octombrie până în primăvara anului următor,
cărăuşii din sat a u efectuat peste 150 de transporturi de fructe în satele
din Câmpie, doar o mică parte din locuitori, de aproximativ 50/o mai practică această îndeletnicire. Ceilalţi îşi valorifică surplusul de fructe prin
„Aprozar" şi centrele de colectare a fructelor răspândite în fi ecare comună din Oaş. La târgurile din Negreşti şi Oraşul Nou, precum şi la
Livada sunt. vândute periodic mici cantităţi de nuci sau de mere.
Continuarea practicării cărăuşitului cu fructe şi în zilele noastre
asigură conservarea legăturilor economice interzonale stabilite p e această
cale, precum şi perpetuarea şi chiar amplificarea influenţelor r eciproce,
potenţate şi de celelalte posibilităţi de contact, stimulate de mijloacele
moderne de comunicaţie. Schimburile economice care au loc între cele
d ouă zone constituie mijloace de influenţare etnică şi interzonală care
nu sunt de neglijat şi totodată antrenează şi schimburi de populaţie. în
acest sens rolul Ţării Oaşului este de cea mai mare însemnătate.
P entru a în('clege modalităţile de influenţare etnică exercitate prin
intermediu1 r.ărău.şii~ or ·1?-nL voim :analiza în ceJe ce urmează ·câteva .aspecte lega te ele prezenţa acestora în satele de câmpie.
In general, cărăuşii reuşeau să-şi vândă produsele în 2-3 7.ile. Totuşi, în unele situaţii ei erau n evoiţi să· cutreiere zile în şir u liţele satelor, iar seara să „se ducă de mas" (în gazdă) la familii cunoscute. De
multe ori. li se răspundea „ninci hegy" {nu-i loc), alteori erau lăsaţi să-şi
adăpostească frU'ctele pe· timpul nopţii doar în :s.c:himbul unui coş de mere
sau de pru.ne, de aproximativ trei copâi. „Era scump dormitul", apreciază ·
Gavrău Ioan. „Unii ne lăsau să dormim în casă, alţii însă ne fericeau loc
numai în şură sau în grajd ală turi de vite", ne spune acelaşi informator.
Pentru hrănitul şi adăpostul cailor se mai plătea un coş de mere.

r.
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ln satele frecventate <'U regularitate, mulţi cărăuşi S€ „bucurau de
omenie". Erau primiţi „în gazdă" uneori şi din dorinţa de a sta de vorbă
cu ei, de a le asculta poveştile: „ei (cărăuşii) erau oameni umblaţi, ce-au
văzut multe". Intradevăr, seara până târziu, se discutau subiecte dintre
oele mai dive rs1e, de ia c.e•le ireferitoacr e la „mersul târgurilor" până la mă
surile autorităţilor de odinioară. Ei povesteau întâmplări de pe drum
petrecute în alte sate sau ţinuturi despre care ei înşişi nu ştiau decât din
auzite. Desigur, existau şi anumite teme de discuţie preferate. Ele priveau problemoe legate în.deosebi de „mersul târgurilor", modiiidhiile intervenite în data ţinerii unora dintre ele, despre mersul lucrărilor agricole, preţurile diverselor produse sau a vitelor. Se transmiteau în acest
sens cunoştin ţe pozitive despre oameni şi animale sau produse, despre
rotaţia culturilor şi mijloacele de îmbunătăţire a lucrărilor agricole, mai
b una valorificare a resurselor economice locale, despre unelte şi noi procedee de lucru, despre eficacitatea noilor maşini agricole etc. Nu intâmpllitor, după purtarea unor asemenea discuţii un cărăuş din Târşolţ, Bud
Ioan (decedat în 1977), şi-a cumpărat în primii ani de după cel de al doilea război mondial, a săpătoare şi o semănătoare, contribuind astfel la
răspândirea în sat a acestor unelte atât de importante în sporirea productivităţii muncii: „cu ele aveam să semănăm mai bine, nu risipeam seminţele, iar săpatul mălaiului se făcea mai uşor, pe rânduri" ne aprecia
informatorul citat. In scurt timp unelte asemănătoare au fost procurate
- pe aceaşf cale - ş! de către ceilalţi locuitori din sat, iar „căuacii"
(fierarii) din sat au învăţat să le repare şi chiar să „le facă din nou". Un
alt informator, el însuşi vestit cărăuş, şi anume Pop Vasile, care a întreprins numeroase „drumuri" şi înainte de 1918, şi-a adus din satele din
câmpie pluguri şi grape din fier cumpărate pe fructe pe care apoi le-a
r evândut în sat „pe un preţ bun". Pop Vasile a fost primul locuitor din
Târşolţ care a folosit plugul în întregime din fier in locul celui tradiţional
confecţionat din lemn având doar cuţitul şi brăzdarul din fier.
Pe măsură ce părţile se antrenau în discuţii şi ajungeau să se cunoască mai bine, s-a stabilit între ei şi legături mai durabile, reciproc
avantajoase. Gavrău Io.an de pildă, avea legături strânse cu mai mulţi
locuitori din Căpleni cărora le vindea „prune crude" în cantităţi mari
(„câte 3 mierţe de prune petru 2 de grâu, plus o pâine de grâu de la
ţărean".) Pe lângă fructe cărăuşul amintit îi aproviziona cu lemnele de
foc necesare pentru iarnă, satul Căpleni fiind lipsit de păduri. Intâlniri
între oşeni şi „ţăreni" aveau loc frecvent la târgurile din Satu Mare sau
la cele din Livada sau Oraşul Nou. S e întâlneau de asemenea la 15 august cu prilejul sărbătoririi hramului mănăstirii de la Bixad. Frecvent,
pe durata „Sărbătorii " .. ,ţărenilor" )i se oferea, din r-eciprocitate, cazare
în casele lor. Schimbul de informaţii continua astfel „la noi acasă".
1n Târşolţ sunt cunoscute şi alte exemple d e legături stabilite între
cărăuşi şi locuitori din satele din Câmpie. Astfel, prin intermediul cărău
şilor s-a transmis şi generalizat
nou procedeu de recoltare a cerealelor, cu coasa. Inainte de primul război mondial grâ ul se recolta şi în
Târşolţ ca şi în celelalte sate oşene, cu secera. „în satele din ţară, am
văzut cum se taie grâul cu coasa, şi era mai uşor" ne spun e un informator. Recoltarea se desfăşura mai rapid. „De la ei (adică de la locuitorii
din „ţară") am deprins obiceiul de a ne secera grâul cu coasa, că tot ni-l

un
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Fig. 11. Cuptor pentru copt pâine folosit

prunele,

Târşolţ,

şi

jud. Satu Mare. Foto: D.

pentru uscat
1977.

Irimieş,

mâncau paiserile până-i! tăiam cu sec.ara" ne spune un rutul. Într-adevăr,
generalizarea recoltării cerealelor cu coasa s-a petrecut prin anii 1924-25
prin intermediul cărăuşilor. Pentru aceas tă operaţiune, coasei obişnuite,
de iarbă, i se fixau două cârlige legate de mâner cu ajutorul cărora spicele puteau fi mai uşor culcate în brazde .
Un alt domeniu în care am înregistrat anumite influenţe, fără ca
<i;oestea să fi .avut ampl~rea şi consecinţele celor prezentate, este acela al
ar hitecturii. „Casa cu şobdie" , pare să fie un asemenea împrumut arhi16 - Studii

şi comunicări,

IX-X
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tectonic. Este un tip de casă cu tind ă şi prispă pe una din laturi care s-a
anii dintre cele două războaie mondiale, are acoperişul în
învelitoare din ţiglă. „Şo bdia" este un orificiu practicat în
unul din „fundurile casei", de obicei în cel dinspre uliţă şi folosit pentru aerisirea şi luminarea podului. Case de acest tip s-au răspândit doar
în sectorul de sat ce s-a dezvoltat de-a lungul şoselei - dovadă concretă
a răspândirii sale relativ recente - şi mai puţin în vatra veche unde au
rămas în mare numă.r reprezentat tipul tradiţional de casă compusă din
trei încăperi (casă, tindă şi cămară), tărnaţ parţial pe una din laturile
construcţiei şi acoperiş în patru ape şi învelitoare de paie. R ăspândirea
limitată a noului tip reprezintă un indiciu asupra puterii tradiţiei arhitectonice în zonă.
O altă construcţie indicată de fiecare dintre informatorii noştri ca
fiind originară din satele de câmpie, este şura cu grajd44 • Tipul acestei
cons trucţii deosebit de utile în satele din câmpie însă nu s-a bucurat de
răspândire în Târşolţ şi nici în satele învecinate, deoarece şurile acestea,
mari, specifice zonelor joase, nu s-au dovedit funcţionale şi nici uşor
arnplasabile în condiţiile locale de relief. Tipul de „şură lungă", „şură
întoarsă", „şură codrenească", de asemenea nu s-a răspândit în sat, acest
timp fiind cunoscut doar într-un singur exemplar. In schimb, porţile mari,
ornamentate ale acestor şuri au găsit un teren favorabil, răspândindu-se
la majoritatea şurilor construite în timpul din urmă. Şura lungă nu s-a
răspândit nici în celelalte sate oşene. Doar în Tur este semnalată în câteva exemplare 45. Explicaţia constă în următoarele: construcţiile amintite
sunt specifice satelor de câmpie, sunt adaptate condiţiilor economice şi de
r elief locale; în ele erau adăpostite cerealele şi fânul recoltat, carul, că
ruţa şi alte unelte gosp odăreşti. Or, şurile acestea, fiind construcţii mari,
foarte încăpătoare, sunt greu de amplasat în relieful frământat al majorităţii aşezărilor oşene, inclusiv acela al satului Târşolţ. De asemenea, în
satele oşene cultura cerealelor n-a cunoscut niciodată ampiloarea celei din
satele de câmpie, iar grâul, putin cât se cultiva, nu se depozita în şuri.
Nefiind funcţionale, construcţiile gospodăreşti împrumuta te nu s-au
integrat culturii populare locale, rămânând , - acolo unde au apărut - ,
elemente singular<.', fără ecou în arhitectura populară.
ln planul culturii spirituale am înregistrat puţine influenţe intm·zonale. Faptul, cred este foarte semnificativ, modificările în folclor fiind
mult mai greu de perceput. Dintre acestea, cea mai sigură - dar şi cea
mai recentă - pare a fi obiceiul de a se oferi la nunţi daruri în bani. în
mod tradiţional şi în Oaş, ca şi în alte zone, de ex. în munţii Apuseni,
se obişnuia ca la nunţi să se dea tinerei perechi animale (oi, miei, dite un
viţel etc.) sau produse. Noul obicei s-a încetăţenit doar în anii din urmă
prin intermediul aceloraşi cărăuşi.
Ca urm~re a practicării ocupaţ iei, a întâlnirii dintre tineri, prin
intermediul cărăuşilor târşolţe ni s-au încheiat câteva căsătorii în satele
Od.oreu. Boi:rh iz şi Vezen1in. Ştefu ţ Ma1·i:1 din. Tâ rşo'lt. se pare„ că a fost
prima fa tc1 din acest sat care s-a mărita t într-un sat din „ţară " . Cnzul
s-a petrecut în felul u1·mător: Conform practicii cunoscute a cărăuşil or
răspândit în
două ape şi

Gh.
s Inf.

H
4

Focşa,

Ţântaş

op. cit„ pag. 330, 332.

Dumitru (zis Boderean) din Tur, jud. Satu Mare.
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d1n Târşolţ ca un copil să-şi însoţească părintele, Ştefuţ Maria a plecat
cu căruţa la Boghiz. Acolo a <"Unoscut un tânăr cu care s-a căsătorit după
ce în prealabil părinţii mirelui au „fost pe vedere la Târşolţ". Cu toate
acestea, asemenea căsătorii nu s -au înch eiat deci1t în cazuri foarte rare,
da torită în primul rând atitudinii conservatoare a oşenilor, care nu-şi
dădeau buc uroşi fetele din sat. Numărul căsă toriilor a crescut abia în
anii din urmă, un număr din ce în ce mai mare d e oş eni stabilindu-se în
satele din apropierea oraşelor Carei şi Satu Mare 46 • Unul din acestea este
Boghiz.
Intre împrumuturile de termeni înregistrate, sunt de menţionat
suprapunerile de termeni din terminologia carului şi a căruţei - deci în
practica ocupaţiei - , în terminologia plugului şi a unităţilor de m ăs ură,
constatate de E. Brabul în studiul său asupra limbii locuitorilor din Oaş,
p1:1blicat în anul 190047 • Pe lâ ngă aspectele semnalate de autorul menţio
nat, deplasările repetate ale cărăuşilor târşolţeni în satele maghiare au
contribuit la vehicularea unor termeni în ambele sen:suri, care privesc
momentele propriu-zise ale „strigatului mărfii", la schimbul şi măsura
tul fructelor sau a cerealelor. Prof. Ioan Miş ca din Târşolţ, care a practicat în tinereţe cărăuşitul cu fructe, ne relatează şi un alt aspect al· aceluiaşi fenomen. Cărăuşii au contribuit la răspândirea unor termeni româneşti în satele maghiare. In unele sate, ne declara acelaşi informator,
„locuitorii unguri nu cunoşteau alte cuvinte româneşti decât cele referitoare la fructe, preţ, schimb" etc.
O altl1 direcţie din care am înregistrat anumite influenţe interzonale,
determinate de practicarea ocupaţiei, precum şi de alte cauze ·economi-ce,
sunt legăturile sta bilite cu r egiunile nordice din imediata vecinătate a
Ţării Caşului locuite de o populaţie ruteano-slovacă. Legăturil e economice
şi culturale cu această zonă par a fi fost mai vechi decât datele culese
de la informatori şi nu s-au limitat numai la schimbul reciproc de produse. Datele oferite de A Szirmay în monografia judeţului Satu Marc
şi publica.tă la 1810 referitoare la anu mi-te mod.ele de cusături pe care
„harnicele fe_f!lei din Că mărzana" le-ar fi prelua t de la Visc"8 par a fi
un argument în acest sens. Desigur, leg11turile cu această localitate pot
fi şi mai vechi decât începutul secolului trccut 49 , menţionate de A Szirmay, şi au continuat şi după această dată şi chiar după Ma rea Unire şi
constituirea graniţei de nord a ţării. Din informaţiile noastre rezultă că
•6 Date semnificative privind raportul dintre sot şi oraş în condiţiile existente în Transilvania din acea vreme, determinate de schimburile permanente de
popul aţie au fost publicate de către Sabin Manuilă în perioada d intre cele două
războaie mondiale, cum sunt: Sabin Manuilă, Evoluţia demografică a oraşelor şi
minorităţile etnice din Transilvania, Bucureşti, 1929; Idem, Demografia rurală a

Rom:lniei,

Bucureşti,

1940.

Eugen Barbul. op. cit., pg. 42-56. Cf. şi glosarul de cuvinte maghiare
.intrate în limba localnicilor până la acea dată, răspândite şi prin strigături, cum
s unt cele referitoare la unele elemente ale mijloacelor de transport, cărăuşit şi
căi de comunicaţie. CMîva ani mai târziu, I. A . Candrea, op. cit., pg. 4, referindu-so la particularităţile arhaice ale graiului oşenesc constată „izolarea aproape
completă a acestora (a oşenilor) de locuitorii altor regiuni", de „lipsa lor de contact cu ungurii", fapt, ceea ce a făcut „ca limba lor să cuprindă mai puţine elemente ungureşti decâ t aceea bunăoară a vecinilor lor din părţile Sătmarului în
care elementele maghiare au intrat în număr considerabilu.
48 Anton Szirmny, op. c!t. , pg. 328.
41
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târgtl'l'ile de Ila Vise şi Tec€u au constituit tradiţionale de desfacere a produselor zonei, îndeosebi a prunelor uscate şi a merelor. !n perioada dintre
cele două războaie mondiale şi după constituirea graniţei s-a practicat
un intens trafic de frontieră ilegal cu spirt, carne, fructe în schimbul
cărora oşenii îşi procurau produse finite ca bocanci, postavuri, bumbac,
năfrămi şi ţesături colorate care au intrat in portul devenit specific în
acea perioadă, şi chiar după război, până astăzi - , femeiesc din întreaga
Ţară a Oaşului. în acea perioadă fructe „n-am prea dus", ne spune inf.
Gavrău Ioan, pentr u că erau greu de transporta t, „nu ne era la îndemână" să trecem (cu ele) peste deal" .• totuşi „câte un om tot mpi ducea
un coş de prune uscate în spate". Fructele transportate în acest mod
erau vândute întotdeauna pe bani, :în coroane, echivalenţa fiind de 1 coroană . pentru 7 lei. De la târgul din Vise erau c;umpărate „oale, blide
de smalţ (porţelan), găleţi cu flori, smălţuite şi ornamentate cu flori).
ln cadrul micului trafic de frontieră fructele au ocupat un loc r edus
deoarece aveau o valoare mică faţă de celelalte articole de contrabandă,
a veau un volum mare şi erau greu de transportat „în spate". în consec inţă, după primul răzb oi mondial, cărăuşitul cu fructe a fost orientat
cu precădere spr e satele din câmpie, schimbul fiind favorizat <le existenţa unor căţ de comunicaţie. mai lesnicioase.

'In concluzie, aspectele prezentate legate de cunoaşterea nemijlocită
fructe aşa cum a fost practicat în satul Târîn strânsă relaţie în condiţiile locale climatice
şi de relief care au favorizat dezvoltarea culturii pomilor fructiferi. În
cele de mai sus am prezentat o serie de aspecte legate de asemenea de
modul de transportare a fructelor, de traseele şi satele frecventate. Imprejurările în care au avut loc întâlnirile cărăuşilor cu locuitorii satelor din
câmpie prezintă o importanţă vădită pentru celălalt aspect al temei: stabilirea unor contacte interzonale şi mijlocirea influenţelor reciproce. Intr-adevăr, însăşi condiţia cărăuşitului a presupus stabilirea unor asemenea
contacte. Este un aspect de cea mai mare insemnătate care s-a desfăşurat
in partea de nord-vest a ţării noastre având consecinţe etnodemografice
importante. Contactele interzonale îşi au originea în necesitatea obiectivă
a realizării schimbului de produse între zonele agricole de la câmpie pe
de o parte şi zonele de deal sau munte deficitare în produse cerealiere pe
de altă parte. Contactul economic interzonal a generat şi schimburi semnificative în plan cultural între locuitorii celor două zone. Dar, cără'.1şitul
cu fructe a fost numai una din căile prin care s-a mijlocit asemenea contacte şi influ enţe50 . Or, p entru a a vea o imagine corespunzătoare a fenoocupaţiei cărăuşitului cu
şolţ din Ţara Caşului sunt

a

pg. 17, 21; Tancred Bănăţeanu, Portul popular di n
pg. 20.
50 Pelerinajul organizat periodic la mănostirea greco-ca tolică de la Bixad
a constituit de asemenea un bun prilej de contact intre locuitori. Mulţi dintre cei
care veneau in p elerinaj au fost gă zduiţi la Bixad precum şi in satele învecinate
'în casele oamenilor cunoscuţi prin intermed iul cărăuşilor. Legături economice
şi culturale de mare amploare s-au stabilit şi prin intermediul târgurilor. Date interesante privind locul desfăşurării şi amploarea participării locuitorilor din satele
oşene precum şi cei din zonele învecinate, varietatea prod uselor aflate in târgu-

•O Ion Velcea, op. cit.,
Ţara Oaşului, Bucureşti, 1955,
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menului discutat, trebuiesc cercetate şi celelalte cai ce au condus la
stabilirea unor contacte interzonale precum şi ponderea - fără îndoială
- diferită a lor. De asemenea, vor trebui stabilite şi domeniile în care
s-au exercitat anumite influenţe interzonale, deoarece în arhitectură, de
exemplu, mai legată de ocupaţii şi de mediul geografic, precum şi în
ţesuturi, a dăinuit o vreme mai îndelungată linia tradiţională. Elementele
noi ce au apărut în aceste domenii „sunt rupte cu totul de creaţiile spedfice ale zonei, fiind cu uşurinţă identifioate"51 •
Datorită condiţiilor improprii de dezvoltare a agriculturii în Ţara
Oaşului, locuitorii au fost nevoiţi să-şi extindă relaţiile teritoriale în
primul rând spre zona de sud-vest producătoare de cereale, dar, extinderea activităţii oşenilor „în afara locului lor de baştină" , aşa cum pe
bună dreptate arată şi Vintilă Mihăilescu în prefaţă la studiul lui Ion
Velcea, n u „implică subestimarea Ţării Oaşului ca unitate teritorială
econom ică. Aceasta rămâne realitatea principală fără de care n-ar fi existat Oaşul, nici oşenii ... 11 • Or, aşa cum am arătat, influenţele interetnice
şi interzonale semnalate au fost puţine şi minore ca semnificaţie, iar
unele sunt de dată relativ recen tă. Ele nu reprezintă nici pe departe
importanţa celor întâlnite în alte zone5 Z. Numărul mic şi importanţa redusă a împrumuturilor înregistrate pe de o parte şi perseverenţa cu care
a u fost păstrate în zonă o seamă de modele arhaice culturale şi economice,
argumentate de expresia atât de cunoscută: „de m-or ţine cu secară /
oşenia-i a mea ţară /, De m-or ţine cu ovăs / Oşenia nu o lăs", îşi are
explicaţia în primul rând în particularităţile zonale geografice şi culturale, in caracteristicile psihosociale ale locuitorilor acestei străvechi
ţări româneşti care este Ţara Oaşului.
LISTA DE INFORMATORI

Bura Ioan (a lui Sopruţ), n. 1928, Aliceni, jud. Satu Mare.
Calin Gheorghe, n. 1926, Cămărzana,
Calin Ioan, n . 1902, Cămărzana.
Cheşcheş Gheorghe, n . 1910, Bixad.
rile organizate în Ţara Caşului, care antrenau în mod firesc şi schimburile culturale, la Gh. Focşa, op. cit., pg. 198--203, 211. 10 espre rolul târgurilor din Vise
şi Teceu în raporturile economice şi culturale cu Caşul, vezi Tancred Bănăţeanu,
op. cit., pg. 20.
s1 I. A. Candrea, op. cit., pg. 4; Ion Muşlea, Cercetări folclorice în Ţara Oaşului, fn Anuarul Arhivei de folclor, I, Cluj, 1932, pg. 118; Tancred Bănăţeanu ,
op. cit., pg. 20; Ion Velcea, op. cit., pg. 14; Tancred Bănăţeanu, Arta populară din
Nordul Transilvaniei, Casa creaţiei populare a judeţului Maramureş, 1969, pg.
236--238. în zona Oaşului au pătruns astfel „năframa de mătase, chischineul",
care înlocuiesc năframa albă cu ornamente cusute, şorţul de mătase, fu sta, guba,
(care au pătruns în Oaş adusă fiind de meşteri gubaşi)" etc. Cf. T. Bănăţeanu,
Arta populară din Nordul Transilvaniei, 1969, loc. cit.
52 Prof. dr. I. Suciu, Probleme medico-sanitare (în Ţara Caşului), în Napoca
U niversitară, an IV, nr. 2, 19 77~ pg. 11, publică datele preliminare ale unei cer·cetări efectuate asupra a 28 OOO de oamenf. Conform anal'izelor specifice, indicele
biochimic de neam din Ţara Caşului este de 3,30 de orl mai ridicat decât în cazul
celorlalte grupuri româneşti , „ceea ce poate fi consecinţa unor caractere perpetuate din generaţii pr in căsătorii în aceeaşi regiune fără un nmestec prea mare
din afară".
'f1 ~/f.tfi'!J
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MUŞLEA

FRUIT CARTING TRADE
AMONG THE PEOPLE OF THE VILLAGE
(OAŞ COUNTY)

TARŞOLŢ

(Su.mmaty)
•

I

Lying in a depression area properly sheltered by gentle summits and having
a mild climate, the Oaş County was always l.ooked upon as a region partic ularly
propitious for f ruit tree growing. Under the circumstances of aJrriculture being
insufficient for providin:!' livîng necessities, fruit tree and ani mal growing have
been the preponderant elements of the area economy. The carting of fruits and
their sale in the villages of Sătmar ancl Carei Plains as well as in the markets
of the neigh bouring towns (Satu Mare a nd Carei westward, Vise and Teceu to
the north, Sighet to the East) have become a reliable method of complcting the
short agricultural farm produce. The a uthor Hmited his analysis to a single,
wellknown village, namely Târşo!ţ.
In view of researching fruit carting în Târşolţ the author made use of
direct investigation. Thus he inquired old peoplc of the village who practised
the trade for many years, as well as younger inhabitants whose information
contrîbuted to t he knowled ge of some contemporary aspects of the problem. The
author also used a questionnaire sent to several inhabitants of Târşolţ and Aliceni
ascertaining in this way the peculiarities of the t rade in Târşolţ, the favourable
phisico-geographical frame, the importance and significance of interethnical and
interzonal relations established between the carters and the people living în the
plain villages. The author had also in view to what extent the economic relations established in this way have .been of long standit'lg and to what extent thc
reciproca! influences have been assimila tcd to the local folk culture 0r ·they • remaincd singular, ephemeral cases.
For a better unders tanding of the trade a nd of its collateral phenomena,
the author a nalyses in his work the specific aspects of fruit tree growing in
Târşolţ as well as of fruit production and its share meant for sale. Then there
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are presentccl the means of carting, the way they would be preparecl in view of
doing the transport under the best conditions, thc way the carters used to
associate with one another. There are presentecl the routes preeminently followed ,
the course stages, the halting, watering or feeding places. Other aspects refer
to the way some carters used to „share" the villages and associate in fruit sale,
in choosing the routes and villages, the way in which they sold the fruits ancl
puffed the waries, how were the prices fixed for different categories of fruits.
There are also mentioned some data concerning the individuals' behaviour, the
way thcy used to discuss, which were pa1·ticularly significant when crossing villages of Hungarian populatlon. The circumstances under which the meetings
between carters and buyers took place arc important for the other aspect of the
subject-matter, namely the interzonal relations und the reciproca! influences occasjoned by them.
Fruit carting trade originated from the objective necessity of performing
products exchange between agricultural areas on tbe one hand, ancl the hilly or
mountaineous areas showing a deficit in cereal plants, on the other hand. The
interzonal economica! relations also led to cultural exchanges between the people
of the respective areas. The author shows that fruit carting of the Oaş people
has been only one of the ways that contributed to such contacts and influencec;.
The Iatter ones have been nu merous and have had a differing importance.
Moreover, in var ious sectors of traditîonal life the influences have had a different
w eight. In architecture, for instance, which is to a greater extent dependent on
occupations and geographical environment, as well as in textile production, the
traditional line held out for a longer period. The new elements occurred in thei;e
com!Partments are detached from specific creations of the arca, being ea5i ly
identifiable.
Finally, the author shows that the few interethnic and interzonal influencrs.
ldentified in the rural way of life are of minor significance. The perseverancc
of holding out a series of archaic cultural and economic patterns has to be firstly
explained by the zonal· peculiarities including the geographical ones as well as
by the psychologkal-social features of the people.

LIST OF PICTURES
1. Waggon w ith ladders and wattle used for fruit transport, standing in the market

olace of Negreşti-Oaş, Satu Mare district.
2. Waggon with ladders and wattle, and a special prop !or hay („şarogla"), standing
in the market place of Negreşti-Oaş, Satu Mare district.
3. Waggon with ladders. Târşolţ, Satu Mare district.
4. Waggon shed ln Cămărzana, Satu Mare district, at present being rebuilt in the
Open-Air Museum of Transylvania in Cluj-Napoca.
5. Gheorghe Veletean, one of the best-known carters in Târşolţ, Satu Mare district.
Photo by Dumitru Irimieş , 1977.
6. Woman bearing fruit basket. Vama, Satu Mare district. Photo by D. Irimieş,
1977.
7. Old-!ashioned house composetl of living room, entrance hall and larder.
Satu Mare district. Photo by D . Irimieş, 1977.

Târşolţ,

8. House composed of two rooms, parlour and hallway. Târşolţ, Satu Marc district.
Photo by D. Irimie.5, J977.
9. Pent roof house in Târşolţ, Satu Mare district. Photo by D. Irimieş, 1977.
10. Shed for threshing. Cămărzana, Satu Mare district.
11. Bread k iln also used for fruit drying. Târşolţ, Satu Mare distl'ict.
P hoto by D. Irimieş, 1977.

,···
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VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC
AL MUZEULUI JUDEŢEAN SATU MARE
IN EXPOZIŢIA DE BAZA
DANIELA OLTEAN
ZOLTAN TOT1l

Anul 1992 a fost pentru Muzeul judeţean Satu Mare un an deos ebit de rodnic, deoarece el a însemnat repunerea instituţiei noastre în
circuitul m uzeistic naţional, după o lungă p erioadă de r eorganizare. Cele
p atru (4) secţii ale muzeului, artă, arheologie, istorie şi etnografie şi-au
d eschis larg porţile pentru toţi cei care doresc să cunoască istoria acestor
ţi n uturi sătmărene.

Atunci când am organizat secţia de etnografie, am încercat să expunem tot ceea ce este caracteristic celor trei zone etnografice ale judeţului nostru: Ţara Oaşului, Câmpia Someşană şi Codru, folosind în acest
scop cele mai deosebite obiecte din zest rea noastră etnografică, zestre
făurită de-a lungul anilor cu ajutorul colecţionarilor, a iubitorilor d~
artă şi cultură populară şi bineînţeles a muzeografilor care au achiziţionat de-a lungul anilor o mare parte din patrimoniul nostru etnografic.
Expoziţia de bază , amenajată la etajul al II-lea al Muzeului judeţean, cuprinde 6 săli având următoarea tema tică :
SALA 1 - Port
SALA 2 - Agricultură
SALA 3 - Creşterea animalelor
SALA 4 - Meşteş uguri ţărăneşti
SALA 5 - Activităţi casnice
SALA 6 - Arhitectură. Interioare
Primă sală din expoziţie .(Pl. XXIV /1-2), am dedicat-o costumului popular, deoarece considerăm că portul este cel care exteriorizează
cel mai mult caracterul etnic al unui popor, este cel care dă notă distinctivă , specifică fiecărei zone etnografice.
Am expus aici în patru vitrine costume populare din Ţara Caşului,
jnclusiv din zona Ugocea, şi anume:
- Costum femeiesc din Ţara Caşului, localitatea Bixad
- Costum oărbătesc din Ţara Caşului , localitatea Certeze
- Costum femeiesc şi costum bărbătesc din Ugocea, localitatea Turţ
Pentru Câmpia Someşană am repartizat 4 vitrine în care sunt
expuse costume populare aparţinând naţionalităţilor maghiare şi ger~
mane (şvăbeşti), precum şi un costum de femeie bătrână. Repartizarea
s -a făcut astfel:
- · Costum femeiesc şvăbesc, localitatea Petreşti
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Costum
Costum
Costum
Costum
Costum

bărbătesc şvăb esc, localitatea Petreşti
femeiesc maghi ar, localitatea Bogdand
bărbătesc maghiar, localitatea Bogdand
de copil maghiar, localitatea Ardud
bătrânesc de femeie, localitatea Someşeni.

Zona etnografică Codru este reprezentată prin 3 costume expuse
trei vitrine:
Costum femeiesc din Codru, localitatea Homorod
Costum bărbătesc din Codru, localitatea Cuţa
Costum de fată din Codru, localitatea Solduba

Alături de aceste costume, în patru vitrine sunt expuse dopuri.
pene, zgărzi, cununi de mireasă, străiţi şi chimire oşeneşti, toate laolaltă
aducând un plus de culoare şi frumuseţe acestei săli.
A doua şi a treia sală (Pl. XXV/1, 2, XXVI/I) reflectă principalele
şi ce~e mai v:echi ocupaţii ale băştinaşilor ce ilocuiesc în extr€-nUtate<1
nord-vestică a ţării noastre: agricultura şi creşterea animalelor. La acestea se adaugă c<lteva din ocupaţiile auxiliare: pomicultura, viticultura,
albinăritul, pescuitul.
Sala a doua cuprinde câteva din principalele unelte folosite de ţă
rani la munca câmpului: plug de lemn cu brăzdar de fier, grapă de lemn
cu dinţi de fier, furci de lemn, greble de lemn, coasă, seceri, îmblăcie,
piue mari pentru cereale, maşină de toca t păioase, măsuri pentru cereale şi alte obiecte folosite pentru prelucrarea şi păstrarea produ.s elor
agricole. Toate acestea au fost achiziţionate de pe întreg cuprinsul judeţului, r eprezentând toate zonele etnografice.
Sala a treia prezintă una din ocupaţiile de bază ale ţă ra nilor ce
locuiesc în aceste ţinuturi: păstoritul, r eprezentat prin cele mai specifice obiecte şi accesorii folosite de păcurari şi văjnicari. Sunt prezente
obiecte confecţionate în ma re parte din lemn, cum ar fi: cupele pentru
măsurat laptele, bărbânţe , cofe, fontare pentru caş, linguri de păcurari,
găvane. !n următoarele trei vitrine sunt expuse căldări pentru muls, putini, străgetorii, şi piese de îmbrăcăminte specifică păcurarilor.
Un obiect deosebit este lemnul întors, un fenomen vegetal anormal şi rar întâlnit care era păstrat în gospodăriile ţărăneşti cu scopul
de a îndepărta forţele magice.
in această sală prezentăm şi alte îndeletniciri ţărăneşti practica te
în judeţul nostru şi anume: viticultura, pomicultura, albinăritul. Am expus 2 prese d e struguri din localităţile Şandra şi Homorodul de Jos (Câmpie şi Codru), coşuri pentru cules struguri, butoaie, sărăoaie, reprezentative pentru centrele de viticultură de la Beltiug, Hăteşti, Homoroade.
Valea Vinului, Halmeu, unde se cultivă soiuri de viţă de vie cunoscut e
sub denumiri ca nova (1lb), roial (alb), Izabela (negru), delavar (alb cu roz).
Tot aici sunt expuse cţ1teva obiecte folosite in pomicultură: culegător de fructe.\ l easă pentru uscat . fructe , coşuri din scoarţă de tei şi
cireş etc., precum şi la albiniirit: co~niţe din trestie şi răchită, presă pentru faguri, captator de roiuri, a fumă tor.
Sala a patra (Pl. XXVI/ 2) este sala m eşteş ugurilor, căci meşterii
ţărani sunt cei care au modelat argila, au prelucrat lemnul, au făcut plu-
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gurile, au făurit primele unelte şi instalaţii care au stat la baza dezvoltării tehnicii şi industriei.
In patru vitrine prezentăm ateliere de tăbăcar, dogar, fierar, cu
ustensilele aflate în dotarea acestora. Creaţia artistică populară în lemn
are ca exponate reprezentative renumitele lăzi de zestre specifice zonei
Codru şi scaunele cu motive anti~opomorfe achiziţionate din Ţara Oaşului.
Un loc aparte în această sală îl ocupă olăritul, ponderea cea mai
mare revenind vestitului centru ceramic de la Vama (Ţara Oaşului) unde
s-a produs şi se mai produce şi azi una din cele mai frumoase ceramici
din România. în 12 vitrine am expus blide, oale, hârgauă, ulcele, oluri
de nănaş , precum şi câteva obiecte specifice c~nitrelor ceramice de îl.a
Satu Mare, Carei şi Tăşnad. Am alăturat acestei colecţii o roată de olărit,
precum şi unelte folosite la modelarea şi ornamentarea ceramicii.
în sala a 5-a (Pl. XXVII/I) este prezentată una din cele mai intense
activităţi casnice, prelucrarea fibrelor textile, alături de variatele ei produse care trebuiau să satisfacă numeroase cerinţe, între care pe primul
loc se situa confecţionarea îmbrăcămintei, precum şi realizarea ţesătu
rilor folosite în locuinţa ţărănească, toate acestea devenind cu timpul
unul din cele mai importante domenii de manifestare a artei populare.
Din seria uneltelor folosite la prelucrarea fibrelor textile sunt expuse: dou;~ tipuri de meli ţe pentru cânepă, (meliţă simplă şi meliţă dublă), călcător de fuioare, piepteni de diferite forme, furci de tors cu talpă
şi cu roată, vflrtelniţe, r:;iş chitoare, sucale.
!n evoluţia tehnicii ţesutului apariţia războiului orizontal a avut
un r ol deosebit, produsele textile fiind mai numeroase şi mai complexe.
Acest tip de război este prezent şi în expoziţie alături de o frumoasă colecţie de textile de port şi de casă, reprezentativă pentru ţinuturile oşe
neşti şi codreneşti: şterg uri, desagi, spăcele, pindilee, căm ăşi, pieptare,
toate fiind rodul muncii şi fanteziei creatoare a ţărănci lor noastre.
Tot în această sală sunt expuse câteva din obiectele de uz casnic,
folosite frecvent în gospodăria ţărănească: călcătoare, durgalauă, maiuri
pentru rufe, lingurare, blidare, râşniţe, prese pentru cartofi.
Ultima sală (Pl. XXVII/2) prezintă elemente specifice arhitecturii
populare din judeţul Satu Mare şi anume: ancadramente de geamuri cu
fier forjat, ferestre cu leban, stâ lpi de ţârnaţ cu frontar sculptat, diferite tipuri de stâlpi strunjiţi şi ciopliţi, ancandramente de uşi precum şi
un ghizd de fântână (draniţă) octogonală, construită din bârne.
Atmosfera şi ambianţa prezentă în casele ţărăneşti, am încercat să
o prezentăm prin amenajarea a patru interioare caracteristice zonelor
Codru, Oaş şi Câmpie (maghiar şi şvăbesc) (Pl. XXVIII/1-2; XXIX/1)
Piesele de mobilier, obiectele de uz casnic, textilele decorative, icoanele pe sticlă, crează laolaltă o imagine care are puterea de a ne purta
în lumea din care provin.
Pe peretele frontal al ultimei săli sunt prezente câteva obiecte de
cult: prescurare, sfeşnice, cruci de lemn, rozarc, veşminte bisericeşti,
iar în final o troiţă de lemn, datată 1946.
La ieşirea din ultima sală, pe un coridor lung de 50 m sunt înşi
ruite cele mai reprezentative lăzi de zestre din colecţia noastră etnografică. lntr-un intrând al acestui coridor este expus un teasc de struguri de proporţii monumentale, prove nit din localitatea Halmeu. Acest
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teasc, construit în totalitate din lemn. datează din anul 1796. (Pl.
XXIX/2).
Toa te aceste obiecte expuse în secţia de etnografie vin spr e a dovedi ' pr iceperea prelucrării diverselor materii prime, armonioasa repartizare a culorilor şi motivelor decorative, talentul creator şi capacitatea ţă
ranului nostru de ·a îmbina utilul cu frumosul. Expunând această zestre
etnografică am încercat ca măcar o părticică din viaţa satului şi ţăranului
nostru să poposească şi aici. Ne dorim acest lucru cu atât mai mult cu
cât această viaţă se stinge încetul cu încetul, lăsându-se acaparată de
civilizaţia urbană. De aceea păstrarea acestor creaţii specifi ce artei şi
culturii populare româneş ti capătă un rol major, atât de bine remar cat
de G. Oprescu care spunea încă în a l doilea deceniu al veacului nostru:
„Toate aceste obiecte' d e artă na ţională constituind cel mai însemnat al
nostru titlu de nobleţe, se pierd. La mulţi dintre ţărani a dispărut înţe 
legerea şi iubirea pentru preţioasele „vechituri", car e se aruncă la gunoiu şi se înlocuiesc cu produsele industriei moderne. (...) In aceste condiţiuni, rolul nostru este clar indicat. El devine o adevărată îndatorire
naţional ă; păstrarea a tot ce a mai rămas" . 1
Această expoziţie doreşte să ducă la îndeplinire acest rol, precum şi
acela de valoriiicare ~ât mai judicioasă a creaţiei populare şi de popularizare a valorilor aflate în patrimoniul nostru etnografic.

LA VALORISATION DU PATRIMOINE ETHNOGRAPHIQUE
DU MUSJ?.:E DU DEPARTAMENT DE SATU MARE
DANS L'EXPOSITION DE BASE
(Rcsume) ·
Cet article comprend le mod d 'organisation du secteur d'ethnographie du
Musee du Departament de Satu Marc, la maniere dont on a valorise notrc collection
et)mographigue.
. 11 y sont' exposes des objets caracteristiques aux troi.s zones ethnograpţllqu~s
du departement (Ţar.a OaşuJui, Câmpia Someşană et Codru), leur repai:titi.on
etant cn 6 salles Ies suivants themes:
·
~alle

SGille
Salle
Salle
Salle
Salle

1234 56-

le port (costumcs populaires)
agricullure
l'elevage des animaux
metiers paysans
activiles dans· la maison
arhitecture; interieurs

Exposant cet heritaje ethnographique on a essaye de foire reviore ici,
meme une partie seulement, la vie du villaje, et du paysan et de prouvers '><>n
talent createur et artistique.

1

G. OPRESCU, Arta

ţărănească

la români,

Bucureşti,
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ARTĂ
DESPRE PROGRESUL SAU CRIZA TEHNICII
ŞI TEORIEI ARTELOR
SCHIMBARILE STILURILOR ARHITECTURII
ŞI PICTURII

L!.@H BELAI

1. Introducere
Judeţul Satu
geografică variată

Mare din .secolul al XVIII-XIX-lea, era o unitate
care cuprinde zonă muntoasă, de dealuri şi de câmpie: 1, cu diferite mater iale de construcţie locale, care determină structura construcţiilor, cea în cununi de grinzi, în paiantă, şi zidărie portantă din pământ bătut sau chirpici; 2. cu variatele scopuri funcţionale
al adăpostirii care depind de cerinţele ocupaţiilor schimbătoare după zone,
potrivit istoriei şi obiceiurilor diferitelor etnii şi m es.eriî de păstori, agricultori, orăşen i, în sistematizarea habitatului, în arhitectura populară şi
cultă a locuinţelor şi bisericilor, co ncepţia lor estetică, stilisti că etc. Am
studiat influenţarea, şi autonomia artei - de către progresul din !istoria
civilizaţiei tehnice al €COnomiei, şi evenimentele loca.le ale istoriei politice, asupra culturii artistice populare şi culte, asµpra răspândirii stilurilor arhitecturii şi picturii pe întregul teritoriu al Europei. Aceste foarte
răsfirate probleme teoretice şi a multoc elemente luate din viaţa concretă,
am încercat să-l sintetizez filozofic prin ·legile generale ale progresului şi
stagnării, de exemplu în unele epoci este' paralelă evoluţi a econoIT'JCă şi
creşterea cantitativă a constru~ţiilor, dar calitatea artistică, creşterea valorică în sfera culturii şi umanului se opune progresului, este in<;?gală cu
ea. Concentrarea excesivă a industrializării a provocat criza urbanistică
şi ecologică , creşterea cantitativă economică paralel cu o degradar e calitativă a vieţii. Repetatele renaşteri ar tistice, ale progresului laic, ca cea
din Italia, Ţările de Jos şi cea burgheză modernă, au fost întrerupte de
curen te manieriste, istori te, ca până în fine nu fost destrămate prin ficţiuni formaliste-abstracte, mai ales în pictură. La o schi ţă a câtorva secole din istoria arhitectur ii şi picturi, studiul progresului necesită o sinteză interd isciplinară a unei istorii inova te a tehnicii mai ales pictură
- folosirea datelor d in estetică, urbanistică, sociologia habitatului, teoriile ştiinţifice ecologiste şi mişcările lor politice-democr atice.
2.

Construcţia

de

lo cuinţe şi

biserici în arhitectura

la începutul secolului a l XVIII-lca la Satu Mare, construcţia de loera la nivelul arhitecturii populare. Au rezistat aici deselor inun·numai casele de paiantă cu schelet de grinzi, / 1.I.53/ - vezi la

cuinţe

daţii

populară şi cultă
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Note - la fel cum era menţionată în zona vecină de peste frontieră
„Nyirseg" /2.484/ care îm preună cu o parte a Maramureşului 'şi a Să
lajului, făcea parte din judeţul Sa tu Mare în secolul al XVIII- XIX-lea.
Ţinut geografic foarte variat care înco njoară oraş ul, fundalul său istoric,
am avut ocazia să studiez acest vast teritoriu a l fostei regiuni Maramureş, în anu l 1962, la recensământul monumentelor de arhitectură, a fost
pentru mine o revelaţie. Am găsit aici o mare varietate de locuinţe, ale
diferitelor etnii şi biserici de lemn, artă populară română. Intr-o lu-
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crare de metodică a tipologiei /3. 207-208/ am promis că aici voi studia
progresul tehnic, prezentând paralel arhitectura populară şi cea cultă,
apariţia teoriilor artistice şi răspândirea stilurilor -- inclusiv şi pictură în toată Europa.
Cele trei tipuri principale de locuinţe - care au o tradiţie milenară
- s-au format în cele trei zone geografice (II) munte, deal, câmpie potrivit cu însuşirile materialelor de construcţie locale, (traduc aici articolul /4. 874/).
(I) Casa din cununi de grinzi: este răspândită în secolul XVIIIXIX-lea în zona muntoasă a Gutinului şi Maramureşului. Varianta veche
este construită din bârne de brad necioplite, iar cea nouă din stejar cioplit. La ultima, pe una sau pe două laturi casa ar~ prispă cu stâlpi, intrarea este printr-o tindă neîncălzită, situată între camera de locuit şi
că:mara, per·eţii sunt net€'Ilcuiţi în exterior, pr·O'tejate de streşini late şi
acoperiş în patru ape, şindriluită, cu pante înalte, repezi. La Cuhea (18).
(II) Casa cu paiantă: este indigen ă în zona dealurilor în Oaş, Codru
şi în Lăpuş, precum şi în Sălajul vecin. Prispa nu are stâlpi, baza zidului
este protejată cu o umplutură de pământ de cca. 70 X 50 cm. Planul casei
seamănă cu anteriorul. Pereţii sunt tencuiţi pe ambele feţe, şi acoperişul
de paie (jupi) deseori este în p atru ape, sau cea de la câmpie are la fronton o pan tă teşită.
(III) Casă cu fronton: s-a răspândit pe câmpie, construită din pă
mânt bătut, chirpici sau cblrămidă, are prispă cu stâlpi, sau fără, depinde
de starea materială a beneficiarului. 1n plan tinda cu cuptor este intercalată între două camere de locuit, acoperişu l de paie are o teşitură
mică „kontyteto (în 1. maghiară) /9.II.675/ La Vetiş (ll) şi Ady Endrc,
casa memorială (8).
La întâlnirea celor trei zone amintite, s-au amestecat caracteristicile tipurilor de locuinţe, formându-se patru tipuri rurale de tranziţie.
(IV) La marginea zonei muntoase s-a răspândit tipul de casă construită din cununi de grinzi tencuită numai în interior. Planul cu prispă
fără stâlpi şi învelitoarea de paie în patru ape, înaltă, seamănă cu cea
din paiantă de la dealuri. Asemenea casă se găseşte la Surdeşti. (20)
(V) P e o fâşie a zonei deluroase, veci nă cu m unţii sunt două variante: cea de la Racşa (16) este constru ită din cununi de bârne subţiri de
fag, frasin sau gorun, cu îmbinări ieşite din colţurile zidului, pe ambele
feţe tencuită, cu prispa fără stâlpi şi acoperiş înalt învelit cu paie, în
patru ape, în plan seamănă cu casele de paiantă. Varianta ele la Bixad (15)
este mai veche, diferă de anterioara în plan, având prispa cu stâlpi şi o
tind ă neîncălzită pc jumătatea casei, pc cealaltă jumătate este o singură
cameră.

(VI) in zona dealurilor, ve cină C'U cftmpia, de exemplu la Certeze
(14.VI) şi Ilba (19.VIa) este tipul de casă cu fronton, înşiruită, construită
din cununi ele grinzi, având prispa cu stâlpi pe cele două laturi ale casei, au acoperiş cu vârf teşit, şindriluit. Planul este identic cu anteriorul.
(VII) Pe câmpie în v ecinătatea dealurilor, de exemplu la RemeteaOaş (13.) sau la Oraşul Nou (12.Vlla.) s-a răspândit o variantă a casei cu
fronton înşiruită, şarpanta din jupi de paie la v[1rf are pinion. În tindă
are cuptor. Prispa este pe una sau pe două faţade a casei, cu stâlpi sau
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iăr~i. Proporţiile sale diferă faţă de tipul III. în mărime, din cauza· scheletului de paiantă.
Dintre tipurile de mai sus majoritatea aparţine etniei române, cu
excepţia tipului III. şi VII. care sunt ale etniei maghiare.
(VIII) Este un tip de casă nemţească, cu acoperiş „în c;l.ouă ape"
ca la Ardud, cel din Baia Mare (2.VIIIa) a re pinion deasupra frontonului.
.
(IX) La Satu Mare (1.IX.IXa) şi la Viile Satu Mare (10.IXb) populaţia mag hiară a construit case înşiruite, cu şarpantă în. patru ape şin
driluite, cu prispa pe una sau pe ambele faţade, ori cu stâlpi, ori făr.ă la
săraci. Şarpanta în patru ape era pentru a-l deosebi de casele nemţeşti.
Casele erau construite de dulgheri, zidari germani lucrau din an.u l 1740;
ia Teghea, marcau cărămizi.
(X) Legate de evoluţia caselor orăşeneşti dau câteva exemple cu
parter: La Satu Mare str. Cuza Vodă nr. 6., fosta casă memorială Petofi
construită la înc~putul veacului al XIX-lea, acum demolată. Dintr-un
antreu central despărţit cu un ;perete de la bucătărie, erau alimeqtate
sobele „oarbe" ale camerelor alăturate, având coş comun, cu afumător.
Dintre cele trei camere comandate, cea mică era probabil a guvernantei,
comunică cu bucătăria. În curte era locuinţa bătrânilor, o cameră bucă
tărie, antreu. Şarpanta era în patru ape. Cu un plan asemănător, mai
modest, pentru două generaţii pe str. Ady Endre nr. 3. (Xa) era o clădire
în stil baroc. La Satu Mare casele contemporane erau de tipul IX.IXa, şi
cele nemţeşti cu acoperiş în două ape.
(XI) Casa cu tinda centrală între două camere era în veacul al
:XIX-lea amplasată şi de-a lungul trotuarului având trei ferestre şi prispa
spre curte. Antreul era frecvent despărţit de bucătărie cu o arcadă şi
perdea.
(XII) Ca o modernizare a tipului anterior, la începutul secolului
a l 20-lea structura de zidărie portantă modifică planul cu un zid median
:în locul „meştergrinzii" dublând lăţ imea casei. Când cuptorul a fost eliminat cu gătirea în bucătărie pe plită metalică, au cuplat canalizarea şi
apa cu baia, aşezate spre curte. Pe faţada principală erau dormitorul,
sufrageria şi antreul, ultimul câteodată era dinspre ter asa din curte. Casa
era numită „cu două camere şi confort" în 1. maghiară „osszkonfcirtos".
Când era construit independent avea şarpantă în patru ape, dar pe careva colţ al faţadei s-a înălţat peste streaşină un mic fronton cu fereastra
podului, casa putea fii cuplată cu vecinul. Răspândirea ei în sate elimină arhitectura populară. Această întrerupere a progresului arhitecturii populare locale de locuinţe, s-a extins şi asupra arhitecturii populare
a bisericilor de lemn. (Continuarea traducerii urmează mai jos). La un
număr de 23 biserici de lemn construite în secolul al XVII-lea, după un
secol de avânt în veacul a XVIII-lea s-au construit încă 34 biserici. În
prima jumătate a secolului XIX-lea însă s-au construit numai 6, iar în
a doua jumătate am găsit numai 4. In continuare se f5c:-au şi la sate biser ici de cărămidă, asemenea cu arhitectur a cultă a ora şelor. După ocuparea judeţului de către monarhia habsburgică în anul 1711, au început
favorizarea catolicismului în detrimentul protestantismului, se înfiinţează
episcopia din Satu Mare. Contele Karolyi Sandor comandant al principelui RakO.czi, după încheierea armistiţiului începe din anul 1712 co·l o-
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nizarea în judeţ a populaţiei catolice germane (şvabi) în număr mare.
O parte a populaţi ei rutene şi române au fost convertiţi la greco-catolicism. lnfiinţarea măn~s tirii bazilitane a cauzat jertfirea Vicarului Isaia
în anul 1689, reuşind construirea la Bixad numai în secolul următor împreună cu o biserică în anul 1774; biserica românilor este din anul 1760
şi a rutenilor de la Carei din anul 1734, al lor, apoi a maghiarilor la Satu
Mare în anul 17 40 refăcută în anul 1903, în P-ţa Eroilor revoluţiei, pe
locul unei biserici greceşti din anul 1600-1703 iar românii au construit
biserica în anul 1799-1803, în locul ei pe str. 1 dec. 1918 au construit
greco-catolicii actuala biserică în anul 1934.
Bisericile de lemn păstrate ca monumente, - exemplare cu renume
mondial - , numai în două rare cazuri continuă tradiţia bizantină in arhitectură, planul trilobat, transmit unele elemente de stil romanic şi gotic. Am studiat amănunţit tipologia lor, această lucrare este amintită
în bibliografia sintezei pe ţară a tipologiei de prof. G. Ionescu /5.36/.
ln judeţul Satu Mare răspândirea lor - ca şi la casele de locuit - s-a
făcut continuând tradiţia după modelele mai vechi, în jurul diferitelor
centre de prototipuri, formând variante convenţionale dar şi câteva care
continuă progresul tehnic prin inovaţii ingenioase, capodopere ale unori
dulgheri. Stilul gotic, al renaşterii şi mai ales barocul au avut o înrâurire
asupra sculpturii de lemn postbizantine, îndeosebi barocul a influenţat
pictura populară a bisericilor de lemn, zugravii Hodor Toader şi mai ales
Ştefan din Fişeşti în a doua jumătate al secolului al XVIII-le; comunicate întâi /6.53,54) apoi, / 7.89/, /8.57 /. Influenţa stilului baroc şi al renaşterii s-a răspândit şi în bisericile protestante, plafoane, mobilier, cu
ornamentaţie populară maghiară, şi amvoane de piatră a lui Sipos David,
aflate la Nadişul Hododului (1753). Hodod (1754), Apa (1759), Săcăl ă
şeni (1760), Tăuţimăgherăuşi (1781). Din cauza excesului în preluarea elementelor de stil baroc, se consideră pierdute trăsăturile de bază a stilului
postbizantin, - mai ales la zugravul Ştefan - producându-se un eclectism similar cu cea din arhitectura cultă a epocii. Pînă în primele decenii al secolului XIX-lea în bisericile de lemn pictura murală a fost
făcută de pictori ţărani localnici, apoi încep să lucreze tot mai des pictori proveniţi de la oraşe, posedând brevet de meşteri, ceilalţi după anul
1802 trec la pictarea icoanelor de sticlă şi vânzarea lor la târguri, am
identificat numele şi operele lor.
Din arhitectura cultă a secolelor XI-XII s-a păstrat - după o restaurare radicală - biserica în stil romanic la Acâş, iar la Căpleni şi Sighetul-Marmaţiei bis ericeşti complet reclădite. In număr destul de marc
s-au păstrat biserici mici în stil gotic cu tavan de grinzi tencuit. Bisericile gotice mari aveau nava boltită din cărămidă, - care s-au prăbuşit
până în secolul al XVIII-lea, la Tăşnad din 1476, la Ardud din 1482,
la Ieud din 1364, la Baia Mare din 1406, la Satu Mare până la 1798, ultimele trei au fost complect demolate. La Baia Mare în jurul pieţii, din
casele contemporane cu biserica amintită, s-au păstrat subsoluri şi pa rtere cu ancadramente de uşi gotice, însă etajele lor a u dispărut, presupun pentru că erau din schelet de lemn în paiantă, cu zidărie neportantă, perisabilă din chirpici. Asemenea construcţii gospodăreşti, din paiantă cu contravântuiri în diagonală pe toată întinderea zidului, caracteristic germană, a fost şi vechea Monetărie. Este posibil că introducerea
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paiantei a fost făcut de colonişti saşi, sau de către călugări benedictini
de origine franceză, deoarece rădăcina cuvintelor paiantă „patics", (potici) este înrudită cu cea franceză „palan~on". In aceaşi piaţă s-a păstrat
casa în stilul renaşteri, al mamei regelui Matei Corvinul (Szilagyi E.) cu
faţada schimba tă. Stilul a fost folosit mai ales la conacţ!le aristocraţiei ,
parţial păstrat la castelul-cetate din Medieşul-Aurit. .
Economia judeţului a luat avânt după anul 1711, prima dată în· mineritul aurului şi a sării. Este reconstruită Monetăria de stat din Baia
Mare, (1734) Statul înfiinţează reşedinţele exploatărilor de sar~ la Coş
tiui şi Ocna Sugatag, (1777). Transportul pe Someş a sării traversează
oraşul Satu Mare, care profită de un venit considerabil din vamă. Devine
oraş bogat, fiindcă pe piaţa lui se schimbă mărfurile breslelor orăşeneşti
cu ale agricultorilor din ţinutul întins din împrejurime. Piaţa Libertăţii
din Satu Mare a · primit forma sa dreptunghiulară între anii 1711-1723,
după demolarea zidului cetăţii, care atingea colţul sud-estic, păstrându-se
din cetate, un hambar de grâne unde au iscălit armistiţiul. Demolarea
s-a petrecut paralel cu secarea, îndiguirea Someşului între anii 17121723, braţul râului care despărţea cartierul „Nemeti", au unificat oraşul.
Regularizarea complectă a r âului s-a încheiat în anul 1777. In oraşul ferit
de viituri construcţia de locuinţe - s-a început din cărămidă de mână,
şi după anul 1894 de la fabrică, în a doua jumătate a secolului au început
să lucreze zidari germani, până atunci nici nu era breslă de zidari, lucrau la case dulgheri. / 1.II.12/ Albia secată a Someşului din oraş a fost
parcelată cu case şi străzi. P e latura vestică a pieţii, pe colţul sudic s-a
construit un han cu un etaj, „Zoldfa-vendeglO" (1771) iar pe colţul nordic o clădire de locuit cu un etaj, a familiei Losonczi apoi Berencei Kovacs. Pe latura nordică la mijloc a fost clădită Primăria veche „cu turn",
(1777). Pe locul acestor trei clădiri este azi: Casa-Albă, hotelul-Aurora,
şi hotelul Dacia. Pe colţul estic al laturii nordice s-a . construit vechiul
sediu al Poştei-telegraf, mai târziu transformat în han, care a găzduit
şi pe poetul PetOfi, clădire existentă şi azi. Pe latura sudică, colţul vestic se ridică „Casa cismarilor" (1830) pe colţul estic (lângă hambarul amintit) casa de locuit a familiei Vecsey (1791) azi Muzeu, iar la mijlocul laturii, Parohia catolică (1896). Până la sfârşitul secolului al XIX-lea în
jurul pieţii, şi în străzile principale, după ce au fost canalizate, instalate
cu apă şi curent electric (1891) s-au construit clădiri mari cu două etaje,
de închiriat. Avântul economic a oraşului se datora nu numai industrializării capitaliste, începută după legea din anul 1872, dar mai ales din
comerţ de import, se înfiinţează Camera industrială şi Comerţ cu sediul
str. I. Maniu - str. Ştefan cel Mare. schimbând breslele în asociaţii a
micilor meseriaşi. Au înfiinţat Fabrică de morărit, cu aburi (1875), Fabrică de cărămidă (1894) cale ferată (1869), gară (1899), podul de fier
(1890), primăria nouă (1890), Tribunal (1896), teatru proiectat de arh.
Voit Arnold (1889) şcoala reformată (1890), bănci, case de credit; episcopia catolică construieşte locuinţe pentru preoţi (1822) claustru de călu
găriţe (1839-1842), Parohia (1896) etc. Familii de comercianţi îmbogăţiţi
din importul mărfurilor industriale construiesc case masive pentru închiriat. Avântul dezvoltării economice în câteva decenii ridică în oraş un
grandios şantier cu un volum cantitativ foarte mare, însă calitativ rezultă decădere, o inegalitate între viaţa culturală şi artistică a întregii
17'
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de unde preluăm stilul arhitecturii - şi nivelul progresului
tehnice. Unilateralităţile acestei opoziţii în cultura europeană
a secolului, a fost criticat de Lukacs Gy., Hermann I. şi M. Florian.
Cu imperiul habsburgic după pacea din anul 1711 au venit maeştrii
austriaci şi italieni, care au răspândit stilul barocului t ârziu. Catolicismul este răspândit prin mănăstiri şi biserici, la Căpleni / 1711 / Baia
Mare /17 17 / Baia Sprie / 1734/ Sighetul Marmaţiei / 1775/ în stil baroc, la
fel şi castelele aristocraţiei , contele Wesselenyi la Hodod /1763-1776/
contele Teleki Sandor la Coltău (găzduieşte în anul 1845 familia PetOfi)
contele Vecsei la Livada (azi Casa agronomului).
La Satu Mare prima biserică a fost construită de protestanţi, in
anul 1712, demolată în anul 1786, pe locul ei arhitectul Preilich Zsigmond a r idicat biserica reformată „cu lanţuri" în stil baroc, /1788-1807 /
actualul monument 31.B.005. Este situată în piaţa Păcii într-o mică gră
dină împrejmuită cu lanţuri groase de fier. Faţada vestică cu un singur
turn, este vizibilă în axul străzii I. Maniu. Capătul opus al navei este
semicircular, nava are patru intrări înspre toate punctele cardinale. Dimensiunile turnului la bază, 7.10x7.l0 m. înălţimea până la streşină
40 m . Ancadramentele, pilaştri şi cornişele turnului sunt şi azi cele originale. Dimensiunea exterioară a navei, 56,14X18.00X 11.38 m ancadramentele exterioare şi interioare au fost preluate de pe turn, cu ocazia r enovării din anul 1955 făcut de către arh. T6th Kâlman, au desfiinţat rândul
de ferestre mici iniţial existente. A mai fost o renovare radicală, r ep arând urmele bombardamentului, executat de către Fodor G. în anul
1945- 1947.
La Carei biserica reformată /monument 31.B.021/ a fost proiectată
de către arh . Pithauer J6zsef în anul 1752-1 792, cu ocazia renovării
din anul 1960 arh T6th K. stilul baroc puritan-simplu, a fost „înbogăţit"
cu elemente mai accentuate la ancadramentele exterioare şi interioare.
Biserica catolică împreună cu mânăstirea ordinului piarist, alipit, a fost
proiectat in stilul barocului austriac de către arhitectul vienez Rozenstingl F. în anul 1769- 1779, /monument 31.B.019/ construit de contele
Karolyi J6zsef, din piatra demolată a cetăţii Ecsed (Ungaria) al principelui Rak6czi. Este un monument excepţional de frumos, făcut în concepţia barocă iniţială, originală din timpul contrareformei, folosind efectele atractive ale fastului şi bogăţiei, care contrastează cu simplificarea
barocului, rezultate din puritanismul liturgiei reformate. Nava elipsoidal ă a biserici catolice este legată cu o uşă cu mănăstirea, ornamentarea
interio ară a navei concură cu biserici mai mari de la oraşe. Pe capătul
vestic are un singur turn, prăbu11it la cutremurul din anul 1834, refăcut
de că tre arh. Ybl Mikl6s în anul 1857-1860.
Palatul episcopal din Satu Mare {mon. 31.B.006) a fost terminat
în stilul clasicist în trei etape, aripa vestică {1807), cea estică (1815), faţa
da principală intercalată la sud {1834), continuând aripa estică (1859 şi
1893) aceste date au fost găsite în arhiva episcopală în proces-verbal
în limba latină „Conscripcio 1822" comunicată de guvernatorul eparhiei
Sipos Ferenc arhivar. Clădirea în formă de U are un etaj, lungimea faJ
ţadei principale este de 90 m, a celei vestice 40 m. In interiorul acestei
aripi . s-au păstrat urmele vechiului coridor de intrare. înspre curte pc
Europe -
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ambele nivele sunt coridoare închise cu intrările în camere. Parterul
are boltire cilindrică din cărămidă de mână , la etaj tavanul de ·grinzi
este tencuit. Tipul de faţadă este moştenită din barocul târziu, simplificat cu ancadramente clasiciste drepte, înpărţind cu pilaştrii câmpurile,
în ax e5te scos în rezalit intrarea principală şi deasupra o sall.ă mare ou
trei ferestre, faţada ei cu un timpan la acoperiş, are lăţime de ·16 m.
Este o clădire frumoasă, bine proporţionată.
Biserica catolică situată la Satu Mare piaţa Libertăţii mijloCQl fa,..
turii estice, iniţial a fost mică şi cu un turn, construit în anul 1789- 1797,
în repetate rânduri a fost lărgită, terminând actuala Catedra lă (monument 31.B.003) în anul 1828- 1837, iar faţada cu cele două · turnuri a
fost proiectată de către arh. Hild J 6zsef (1858), considerată de către prof.
arh. G. Ionescu cea mai reuşită faţadă a clasicismului Ardelean. Dimen.:.
siunile turnului la bază este 7.40X7.10 m înălţime până la balcon 45 m
lungimea interioară a navei şi a sanctuarului 54.60X12.60 m diagonala
cupolei centrale 12.30 m. La întretăierea în cruce a navei, sunt alipHe
două apside laterale semicirculare, acoperite cu jumătăţi de cupole, în
axul întretăieri cu nava principală este cupola fără tambur, pe panda11tive. Acoperirea exterioară este elipsoidală, cuprinzând laolaltă cele' trei
cupole interioare, rezultând acoperiş în cupolă cam disproporţionată.
Deasupra altarului este o cupolă mai mică , nava este împrejmuită cu
cornişe late, întrerupte cu pilaştri şi arcuri mari. La intrarea principală
in navă perechi de stâlpi sTuSiţin corul cu orga, in ·exiierioc sunt şa.s.e stâlipi
mari cu capitel compozit, susţinând un timpan. Intre amvon şi navă
este o balustradă şi aJ.tantl! din marmoră, in re.st sunt imitaţii. Colateral
balustradei sunt câte o sacristie, alipită de exteriorul sanctuarului, şi etajată, are câte un portal din exterior frumos cu stâlpi şi timpan. Freş
cele interioare din cupolă sunt pictate de către Riedl Jânos, au fost de::;tul de însemnate dar restaurările le-au devalorizat. Arhitectura sa .iriterioară este asemănătoare cu catedrala din Szombathely (Ungaria) / 9.II.
356/ proiectată de arh. Melchior Hefele în stil „baroc clasicist<c, considerată cel mai monumental interior din Ungaria, datorită raportului
între lăţime şi înălţime, deformată la Satu Mare.
S-a construit la Satu Mare piaţa Libertăţii colţul sud-estic, În stilul
istor.ist neogotic casa familiei Vecsei (azi monument 31.B.002) în anul
1791-1842 sau 1846, în vecinătatea curţii sale este clăd irea t.mde s-a încheiat pacea în anul 1711, de altfel clădirea este neimportantă . Parţerul
are boltire mănăstirească, etajul cu tavan de grinzi tencuit. Ancadramentele faţadei principale sunt ogive de piatră.
Familia contelui Teleki a construit la Pribileşti un castel neogotic.
Familia contelui Kârolyi a construit la Carei castelul (monument .31.B.
020) transformat în anul 1794 dintr-o cetăţuie, forma actuală proiectată
de arh. Meinig Artur în anul 1894. Situat într-o grădin ă frumoasă, clă
direa este pă trată , împrejmuind o sală de festivităţi central de 18X18 m
în exterior 50 X 57 m având înspre curte două aripi. Parterul faţadei prin:..
cipale are boltire mănăstireas cc1, · iar la celelalte faţade tavan de grin zi
tencuit 1a parter şi :La etaj, în sala footivă grinzile sunt aparonte ct.i casete
ornamentate, pictură populară maghiară , iar în câ teva săli la etaj stuco
baroc. În sala festivă, o scară de lemn interioară circulă cu balcoane deschise împrejll'I'ul sălii, având arcuri în forma mânerului. de coş, la pa1~er
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sunt două şemineuri din marmoră artistice, stil italian şi englez.
sală frumoasă reprezentativă. P e cele patru colţuri exterioare ale

Este o
acoperişului, sunt câte un coif cilindric, unul dinspre faţada posterioară este
un bastion, cu o capelă în el, având interior şi exterior neogotic, la fel
şi fereastra sălii festive de pe această faţadă. Portalul intrării principale
cu arcade în forma m~nerului de coş, susţin un balcon mare deschis care
este încadrat pe două lături , pe faţada principală , cu ferestre în bowendow, -iar deasupra lor pe acoperiş cu coifuri piramidale. Cele două in. trări laterale au trecerea peste un şanţ cu apă, cu câte un pod. Toate
aceste elemente de stil istorist, - după dorinţa scrisă a beneficiarului - ,
·dau castelului aspectul medieval al unei „cetăţi cavalereşti". Este caracteristic amestecul ecletic a stilurilor, având scopul să pară străvechi şi
romantic.
Tribunalul de la Satu Mare (monument 31.B.004) a fost construit
in anul 1894-1896 in stil -n-eoc1asicist, cu un fast bogat fără intenţii
simplificatoare, cu o serioasă raţionalitate, obţin un efect sobru, serios,
demn unui palat de justiţie. Planul îmbunătăţit recent, corespunde funcţiei. Clădirea impoza ntă cu două etaje, format din trei corpuri, este vizibilă în axul străzii Horea. Două curţi interioare sunt împrejmuite cu
două corpuri pătrate de clădiri, au coridoare închise spre curţi, la ambele niveluri, cu in!trări în. numeroasele săli, este o scară principală şi
una secundară, al doilea corp pe faţada estică, alungit spre nord este
aripa clă-ctirii iolo.sită ca penitenciar. Clădire.a oonstruită din cărămizi de
fabrică, are planşeuri la toate nivelurile din boltire de cărămidă pruscă,
intre grinzi metalice. Piaţa Libertăţi împreună cu str. Ştefan cel Mare,
(ansamblu monument arhitectural 31 (001 şi 002) are majoritatea clădiri
'lor în stil istoricist, ·P arohia catolică pe pi a ţa Libertăţii nr. 20 are o faţadă frumoasă în stil neorenesans, celelalte sunt ecletice, amestecă stilurile, probabil după dorinţa micii burghezi orgolioase de bog ăţia 'lor.
Stilul „Arta 1900" s-a răspândit cu o repeziciune extremă între
anii 1855-1920 din Anglia şi Franţa în toată Europa, America de nord
şi J aponia, şi a dispă rut la fel de rapid. In perioada înfloririi stilului este
preluat la proiectarea Hotelului Panonia în anul 1902, de către unii elevi
ai arh. Lechner Odon, azi Hotel Dacia (monument 31.B.001) în stilul
„floral". Este o clădire în formă de U, cu două etaje, pe o parte locuinţe
separat servicii. Faţada principală de lungime 37 m, cea laterală de 77 m.
La parter este u n r esta urant, par tea ei centrală acoperită cu un luminator metalic. Pe faţada posterioară clădirea este închisă cu un corp cu un
singur etaj, în care este sala de dans, azi de concerte. Zidăria cu planşeuri cu boltiri prusace între grinzi metalice, sunt susţinute în sălile mari
ale vechiului r estaurant, cu stâlpi metalici, funcţionalitatea modernă a
planului său, bucă tăria la subsol, încălzirea cu aer de aici, la timpul lor
erau foarte raţion a le şi moderne. A meritat să fie în anul 1962 propus
ca monument, dar d in păcate neamintit în cartea lui P. Constantin. Faţada principală, r estaurantul şi mai ales sala festivă de dans au orna mentaţia populară maghia ră amestecat alocuri greşit cu elemente arhaice indiene, care nu s-a dovedit locul de baştină al ungurilor, arhitectul K6s
Karoly l-a eliminat din stilul „foral". Ancadramentele de uşi şi ferestre,
reliefurile de stucco, piatră artificială, plăcile ceramice, balcoanele, at-
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tica etc. au ornamente inovate original, floral cu ductul linear · „vhalis-·
tic", evitând iraţionalismul inerent„ cu un simetrism raţionalist, concepţiE; ;.
creată de către un arh. renumit Lechner Odon.
· · ·· „
Pe piaţa Libertăţii, latura vestică colţul sudic a fost construit .îri
anul 1911-1912 Casa Albă proiectat de către arhitecţii Foldes Ede · · şi'
Schiber Mikl6s, în stilul „Arta 1900" varianta „geometrizantă" asemăna-'
tor cu împărţirea în câmpuri mari geometrice, placate, al faţadei „Qua-:
drate"-le Palatului Stoclet din Bruxelles proiectat de · arh. J. Hofmaim·
în · anul 1905./11 .16/. Clădirea construită de către primăria Satu Mare, ·
pentru locuinţe închiriate, are două etaje, trei curţi interioare ·sunt in-'·
prejmuite de clădire cu tot atâtea scări principale, şi scara metalică:· se:...'
cundară de serviciu, la toate etajele sunt spre curte balcoane ·deschise:
suspendate, cu intrări la colturi în apartamente cu câte 3- 4 camere. Plan"·;
şeele tuturor nivelurilor stint din · boltiri prusace, cu traverse · metaliee.·
Liceul principal catolic azi Eminescu, a f0st constri.lit' '.in am,ll ' 1911'.
de către proiectant arh. Kotal Alfred, în stilul „Arta 1900" varianta geo-·
metrizantă" asemănător cu Şcoala din Weimar, proiectat de către Van ·
de V.elde în anul 1906/11.372/ Liceul Eminescu are două etaje, clădir~a .
în formă de L. coridoarele ambelor nivele spre curte sunt închise, cu fo-'
trări la clase şi câteva săli mari. La parter pe extrema unei laturi, ·sunt ·
birourile, sala profesorală şi locuinţa directorului, pe extrema opusă q · dă:..
dirii este sala de gimnastică şi locuinţa portarului. în colţul dintre cele
două aripi este o scară largă şi holul ornamentat. în aceaşi variantă a ·
stilului „Arta 1900" la Satu Mare s-a construit: „Asociaţia micilor · me:..
seriaşi" în anul 1911, azi Cinema Popular. „Fabrica de pâine<c azi Inter- ·
natul Liceului Kolcsej, colţ str. Caişilor-N. Stănescu, „Internatul Pazmany" colţ str. Zudphen-G„ Grigorescu, „Şcoala Comercială" azi Spi-·
talul vechi, construit de către Erdelyi G. pe piaţa Eroii revoluţiei, şi două
clădiri de focuit Grădina Romei, str. Traian.
La locuinţele urbane fără etaj, au fost asimilate în secolul XIX-le~1
r ezultatele arhitecturii populare, încât la finele secolului se răspândeşte
tipul de casă „cu două camere şi confort" dominând nu numai oraşul ci
şi satele. După eliberarea de sub fascism (1945) pentru adăpostirea populaţiei înmulţite încep construcţii de blocuri, pe terenurile virane ·stt. Traian, str. Cuza Vodă colţ cu G. Lazăr, str. Ştefan cel Mare colţ cu str. Mar-·
seileza (pe locul breslei cojocarilor). Populaţia dublată faţă ' de cea din
anul 1944, este cazată în cartiere noi, cu blocuri prefabricate · tipizate,
cu un confort minim, provocând uniformitate excesivă , până la nedeose- ·
birea ·blocurilor, străzilor, cartierelor şi chiar a oraşelor. S-a pierdut sti-·
lul naţional, şi în criza urbanistică locatarii acestor cartiere s-au înstrăi.:.·
nat de natura virgină şi mai ales de la viaţa socială, pentrucă în. aceste
„cartiere .dormitoare" locatari abia îşi cunoşteau vecinii, se duşmăneau„
nu aveau nici timp nici spaţiu la întruniri. Congresul Uniunii Intern aţio-:
nale al arhitecţilor din anul 1981 de la Va rşovia într-o declaraţie, şi discuţii au condamnat „tehnologiile grăbite" industrializarea excesivă, nimi- ·
cirea tradiţiilor sociale şi estetice naţionale a diferitelor etnii şi popoare,
uniformizarea stilului internaţional „paraşutat" în toate ţările. /50.62,64 /.
Când protestul arhitecţiilor contra nimicirii tradiţiilor naţionale a fost
răspândit în publicitatea mondială, a stârnit o indignare generală dis- ·
trugerea tradi ţiilor etnice a satelor din România, silind săteni să locu-
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:ias~<l .ip blocuri cu
i3ucureşti în . zilele
dictatura ceauşistă.

confort minim. Mulţimea populaţiei din Timişoara şi
16-22 decembrie 1989, s-au răsculat şi au înlăturat
S-a dovedit că problemele crizei urbanistice şi eco'1pgiee; .sunt în mare parte . sociale şi politice, şi mai puţin vor fi rezolvate : pe cale estetică a stilului, cum a încercat curentul postmodern în
afn~~tură . în ţările est-euro~ne instaurarea democraţiei şi a pieţei lib~r~ţe va , asigl]r:a intrepi:-inzătorilor individuali, cu ajutorul proprietăţii
vQr putea construi pentru · ne.voile lor personale, clădiri cu confort dife:reQ,ţic~t nevoilor individuale, încăperi,. ateliere pentru · diferite meserii, co.rnt?rţ, .j9cur.i,, .sport, hobbi, şi servicii speciale, înl~turând uniformitatea.
[)~~ <;asele ş~ serv~ciile cartierelor vor putea servi nevoile tradiţionale
şi pbiceiurile diferitelor etnii, se vor învia stilurile naţionale, iar din interf~ren~ lor se va naşte stilul Arc.lelean, visatul proiect al arhitectului
K<},ş; J{aroly, folosind tot . ce s-a. dovedit viabil din arhitectura modernă
şi· cea _industrializată. în toate ţările contemporane se intensifică activi~tea cluqurilor ştiinţiftce-ecol_ogiste, şi a partidelor politice care luptă
~ntru . înlăturarea crizei urbanistice-ecologice. Menţinerea dreptului la
Ubertatea gândirii şi a cuvântului, a controlului civic, care asigură în!~ţur;area poluării mediului ambiant precum şi degradarea biologică şi
~a culţµrală. Realizarea acestor ţeluri va putea fi asigurată numai de
Constituţii şi Legi despre dreptul la egalitate în faţa legii şi în morala
ci;vică, dreptul la întruniri, la libertatea cuvântului şi presei, a ştiinţei,
~a apărarea proprietăţii, la apărarea colectivităţii etnice şi autoapărarea
,personală, asigurată de lege şi garantată de controlul unor foruri internaţionale asupra constitualităţii. Constituţional va trebui să asigure o
leg.islaţie care împiedică intreprinderile de stat şi particulare să nu poată
b~meficia de profituri din afaceri care provoacă daune în viitor, periclltează prosperitatea vieţii consumatorilor de pe piaţă. Astfel vor asigura
un „progres posibil" preconizat în Raportul Brotland de la Conferinţa
mondip.lă din Rio de Janeiro, 1992.
' 3.

Schimbădle şi stagnările

stilurilor în Europa

Apariţia unor stiluri schimbătoare, şi originea repetatelor renaşteri
realiste laice, îl voi schiţa în raport cu progresul civilizaţiei tehnice generale care îndeosebi în epoca burgheziei moderne determină răspândirea
'lor în Europa - ajungând întârziat şi în judeţul nostru - şi în alte
continente când acestea au atins nivelul economic potrivit. Pe lângă urmărirea legăturii dintre teoriile şi stilurile artistice pe de o parte, şi evoluţia tehnică pe altă parte, evidenţiez şi autonomia celui dintâi.
Întâietatea arhitecturii de lemn preconizată de către Vitruviu, a
fost recunoscută şi de către Goethe în anul 1772. El a dedus din structura construcţiilor din lemn, rolul grinzilor, stâlpilor, pilaştrilo.r, acele
„principii logice" care au fost transpuse în arhitectura de piatră gotică.
['eoria a fost dezvoltată în opera arhitectului Hirt, şi apoi teore tizată de
către Fichte, aprofundată de către Hegel. /12.II.244, 245, 247, 250/. Teorile de mai sus au fost aplicate şi în alte lucrări mai recente, şi în articolul meu „Tip şi funcţiune . . ." traducerea ei urmează /4.874/: Structura din „cununi de grinzi" (IV) apare la noi din neo.litic; prima dată
di n bârne necioplite, deoarece cioplirea necesită topor de oţel. Contem-
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poran cu el este sistemul în cartaţi din grinzi verticale îniipte în pământ.
Asemenea construcţii s-au păstrat la noi numai la anexe gospodăreşti, '<le
exemplu şura la Muzeul-satului din Negreşti-Oaş. Scheletul de grinzi al
paiantei, în judeţul Satu Mare a fost probabil întrodus de colonişti saşi
în secolul al XIV-lea, sau beneditini francezi.
Virgil Vătăşianu a dedus din însuşirile materialului, originea formei rectangulare a caselor construite din cununi de grinzi. Aşezate . on.:..
zontal una peste alta, au o stabilitate bună numai dacă sunt încheiate fa
colţuri în dreptunghi, rezultând camere pătrate. Oprirea dislocării /15.66/
zidului extern se face prin rezemarea lor cu ziduri interioare transyersale, încheiate pe tronsoane scurte, rezultă camere mici. Din cauza pu.:.
trescibilităţii, zidurile scunde sunt ferite de ploi cu streşini j<>ase 'şi 'I~te.
cu acoperiş înalt în patru ape. Pentru uşurarea uscării, exteriorul zidulti.i
nu este tencuit. Au fost făcute ferestre mici, să nu fie tăiate decât douâ
grinzi. Ferestrele aşezate pe două laturi ale casei şi mai ales uşa sunt fe~
rite de viscol cu câte o prispă lată. Virgil Vătăşianu susţine că nervurile
de piatră gotice sunt portante, iar zidăria şi boltirea uşoară sunt um'...
plutură, funcţiile s-au separat la fel ca şi în structura paiantei. Din greu.'..
tatea boltirilor romanice în cruce, au rezultat neajunsuri statice, pe cai:e
au reuşit să-l depăşească cu boltirea gotică cu nervuri. Aceste bpltiri
uşoare, puteau fi executate la o mai mare înălţime, de pe· o schelărle ' ori!.
zontală fixată în pereţi, fără stâlpi verticali. Suprafeţ~le mari de zidări~
neportantă au fost străpunse cu ferestre url.~şe. S-a m ărit spaţiul de ad<'ţ..:.
postire, şi în sens vertical au depăşit de multe ori modulul omenesc, iri
consecinţă se simţeau în inferioritate faţă de înălţimea „cerului". Spaţiul
de locuit s-a mărit şi la tipul VII a. dar mai ales la clădirile cu etaj ' din
paiantă, construite în epoca goticului. Virgil Vătăşianu susţinea că · şi la
construcţiile de beton armat, cu aj utorul stâlpilor şi cununilor portante
şi zidăria neportantă a fost mărită suprafaţa de adăpostire, la dimensiu~
nile blocurilor de locuit şi a Zgârie-norilor. Numai în acel ·caz duc ·la
progres descoperirile, dacă ele elimină limitele structurii vechi şi ne.:..
ajunsurile adăpostirii, deci când structura din materialul nou; înb'Ună,;.,
tăţit perfecţionează adăpostirea şi stilul. Astfel s-a întâmplat în arhi.;.
tectura populară, în cea romanică şi gotică. Când însă vechitil material
şi sistem au fost „tranziţii" adaptate la noile cerinţe, sau se naşte ceva
cu „totul" nou, după aceasta decădea arta greacă, a renaşteri şi cea mol.
dernă.
·
·
;
In cursul evoluţiei milenare a tipurilor de case popufare locale s-al,l
dezvoltat puţin formele lor, tot atât de puţin ca şi viaţa agricultorilol.
Diferitele zone de altitudine cu păduri specifice, favorizau anumite struc7
turi, ori din cununi de grinzi de stejar, ori paianta de fag, ori lipsa lem.:.
nului pe câmpie răspândea zidăria portantă din părnânt bătut, chirpici
sau cărămidă. Când însă obiceiurile conventionale locale determină forme
de „tranziţie", diminuându-se rolul materialului şi inovaţiei, acolo apar
simptomele stagnări şi a crizei. Haser A. spune că separarea materialului şi a formei duce la unila teralităţile înstrăinării. La tipurile de case
populare de tranziţie (IV-VII) şi în arhitectura cultă găsim repetarea
conservatoare a stilurilor vechii şi ecletism. Tipul de tranziţie numit
„casa cu două camere şi confort" au într erupt continuitate progresului
arhitecturii populare locale.
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Ce este cauza acestei crize,

legată

de

tetică?

scop-funcţie şi

valoarea es-

Scopul casei este adăpostirea. Aristotel constată că aceasta deterforma clădirii de locuit, creată de arhitect, deci casa nu este numai
suma ma terialelor de construcţie. Planul locuinţei depinde de program,
ad i că funcţla conformă scopului. Poate fi bine urmărită în arhitectura
populară schimbarea programului de locuinţe paralel cu transformarea
modului de viaţă. Aşezările păstoreşti erau răsfirate, casa păstorească
:cµ o singură încăpere este cea mai simplă, l-am găsit de exemplu la Bi~d (15). Tipul de casă a crescătorilor de animale mai dezvoltat are o
ci.trte specţfi c împrejmuită de către diferite anexe gospodăreşti, numit
,;ocolnic" iar în l. maghiară (akol) este „Baromudvar" răspândit în ju'deţul Satu Mar e în Lăpuşi, în judeţul Sălaj, Bihor şi Hunedoara. Adap'tându-se la necesităţile agricultorilor, planul cu tin~a intercalată între
'două încăperi şi în faţă cu un pridvor s-a răspâ ndit în toată ţara. Situa, ţia ceµtrală a tindei se explică cu funcţia sa complexă. în tindă este antieul . şi bucătăria, locul cuptorului de copt pâine cu coş comun al casei
care serveşte şi ca afumător. Intrarea la pod este din tin dă. Până în secol\11 al XIX-lea toate casele rurale şi cu puţine excepţii şi orăşene, erau
de acest tip. Populaţia română a modificat acest plan, lasând tinda neîncălzită. Prispa cu stâlpi s-a format conform nevoilor agricultorilor, servind la. protejarea uşii şi ferestrelor şi pe lângă aceasta poate fi depozit
te'm porar şi uscătorie. Arcadele pridvoarelor seamănă cu coridoarele deschise şi portic:ul conacelor săteşti renaşcentiste.
·
Schimbarea funcţiei reflectă şi schimbarea denumirii de tindă, care
în limba maghiară este „pitvar" antreu-bucătărie provenit din slavonă,
.pridvor în l. română denumeşte prispa, târnaţ. In arhitectura populară
românească în camera de locuit au mutat un cuptor special, pe care se
poate găti în ceaun, mai nou pe plită în vase şi totodată serveşte pentru
încălzit. Tinda încălzită, cu un cuptor de copt pâine-originală din zona
de câmpie - datorită poziţiei sale centrale şi funcţiei complexe, este mai
.veche. Stabilirea originii acestor tipuri de case este o problemă complicată. Cuvintele târnaţ (tornac) pridvor (pitvar), cămniţă (kemence) în
limbile română şi maghiară sunt de origine slavonă. Ordinul benedictin
de origine franceză în secolul al X -lea avea mă năstire în nordul Tisei,
răspândeau noile metode de agricultură, şi arhitectură, probabil ei au
transmis de la populaţi a atohtonă slavonă denumir ile slavone din agri.cultură şi arhitectură. Stabilirea origini elementelor autohtone al arhi'tecturii de lemn, şi sursa de u nde au fost preluate, necesită multe cercetări. Este cert că sunt anumite car acteristici amintite din cauza cărora
.se pqt distinge clădirile de locuinţe şi biserici al etniilor române, maghiare, germane, ucrainiene etc. Pe lângă acest fapt poate fi deosebit
chiar şi si tuaţia ierarhică socială a beneficiarului din coloraţia veche a
casei aristocraţia şi biserica aveau clădirile vopsite în alb, meseriaşi liberi aveau case galbene, şi iobagi vopseau în culoare albastră .
în cazul aşezărilor de agricultori, la casele aliniate la marginea
drumurilor, casa de tip I. a fost modificată în sens că a fost plasată lângă
trotuar cu latura îngustă a casei, având un fronton şi aco periş teşit. Dacă
se păstrează între trotuar şi casă o mică grădină, se păstrează şi prispa
care protejează ferestrele, sau în zona deluroasă aici este intrarea în pivmină
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niţă, Baia Mare (VIIIa.) Remetea Oaşulu i (VII) Hodod (7). La casele înşiruite lângă trotuar, dispare prispa şi o înlocuieşte o streşină îngustă

sub fronton.
Oare este progres în a rhitectura populară?
Structura din cununi de grinzi şi cea de paiantă au evoluat în cursul istoriei milenare, doar în câteva variante. Statica limita tă a varian-·
tei vechi a fost depăşită cu o inovaţie care o îmbunătăţea - conform
noilor scopuri al adăposti rii - devine o nouă structură. Schimbările în
arhitectură au fost extraordinar de lente, totuşi optimizările duceau la
un progres. Teoriile funcţionaliste atribuie pe. de o parte materialului, pe :
de altă parte scopului un rol deter minant unilater al, din care rezultă la ·
primii un progres mecanic, la al doilea negarea progresului. Progres
este numai atunci dacă noul inovat d epăşeşte vechiul tradiţional în îmbună tăţirea calităţii adăpostirii , realizând o corelaţie între structura-mater ialului şi forma (stil-distribuţie) conform cu scopul cerut de artă şi diferitele nevoi vitale şi gospodăreşti. Această corelaţie depinde nu numeri
de la progresul tehnic dar şi de la geneza generală a artei şi culturii.
Permanenţa valorilor estetice, a idealurilor tradiţionale urmate ca modele, corelat cu variabilitatea lor cauzată de progresul tehnic şi social,
este un proces ireversibil. Creativitatea inovatoare este .liberă numai
at unci când nu sunt determinate „orbeşte" de ·materiale şi de unelte, nici
nu ne acomodăm numai la limitele lor, ci atunci numai dacă conştienţi
de scopurile noastre, că utăm depăşirea limitelor, optimizarea continuă.
Viitorul arhitecturii populare depinde de continuitatea progresului, depăşirea tradiţiei vechi de către inovaţia noutăţii. Diferitele tehnici vecht
de construcţie, şi metodele de pictură, persistă lângă cele perfecţionate
mai noi şi mai bune, sunt menţinute în folosinţă; forma şi stilul adecvat ·
vechi nu pot fi amestecate eccletic cu cele noi. (Am terminat traducerea·
articolului) /4.874 .
·
In toate lucrările mele am căutat să formulez legile evolu ţiei teh- ·
nice ale arhitecturii şi picturii, concepută ca nişte invenţii, având sco.:.
pul să depăşească limitele materialelor, inconvenientele care împiedică ·
r ealizarea ţelurilor artistice şi estetice de stil.
Evoluţia tehnică este dublu determinată, pe de o parte. execuţia de-·
pinde de la anumite ÎnSUŞÎJ:'i a le materialelor de construcţie, pe
altă.
parte proiectarea depinde d e scopurile funcţionale , anume adăpostirea
adică mărirea spaţiului locativ potrivit cu necesităţile modului de trai
amintit /păstoresc, agricol, orăşenesc/ conform unui program al locuinţei
adecvată vieţii. Dialectica progresului tehnic, atât în arhitectură, cât şi'
în pictură, se man ifestă prin inovaţii, când optimizăm vechea ordine
funcţională, cu adaptarea m aterialelor şi sistemelor noi de construcţie,
r espectiv cu metode de pictură, înlătură m /negăm/ tot ceeace limitează
mijloacele vechi în executarea scopurilor estetice şi nevoile stilului. Pentru cr earea stilului nou s-au inventat noile mijloace. In consecinţă, creativitatea nu este o acomodare la determinismul ma terialelor, ci este o
optimizare finalistă, relativ liberă, în care se dezvoltă corelativ atât tehnica, cât şi stilul.
·
Existenţa progresului tehnic în artă a fost accepteţtă de mai mulţi
cercetători (Wolfflin, Pareyson, Francastel) dar· fără să fie recunoscută

ae
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întâietatea materialului şi corelaţia sa dialectică cu scopul. Interdependenţa p e de o parte între acest progres şi pe de altă parte între scopurile
şi stilurile a u rămas probleme foarte controversate. Progresul tehnic este
în centr ul tuturor lucrărilor mele apărute, /13.181/, /6.53//4.874/ şi proiectatele eseuri despre tehnica picturii, şi evoluţia civilizaţiei în corelaţie cu schimbările şi stagn ările în artă.
Am găsit în filosofia greacă puţine, dar impor tante .teze despre
progresul civilizaţiei tehnice, mai multe la Hegel, dar şi la urmaşi săi
~ieg4 Dvorac, Croce polemizând cu materialiştii mecanici Viollet le
<Duc,_Semper. În ţara noastră s-au ocupat cu tehnica printre altele, G. Ionescu /14/ Virgil Vătăşianu / 15/, Gy Sebestyen în Korunk, 1985/2.178 a
scris că la stabilirea epocilor în istoria arhitecturii, tehnica are un rol mai
important, decât stilul , cea ce îndeplinea acest r ol până în prezent. Consideră că ar trebui rescrisă istoria ei în spiritul progresului tehnic. Dacă
putea risipi dubiul mai multor cercetători cu privire la existenţa corelaţiei între schimbarea stilurilor şi a progresului tehnic, ar fi necesar o şi
mai nouă rescriere a istoriei. Gh. Sebestyen scria: „ ... trecera de la lemn
'1a piatră ca material de construcţie . . . s-a petrecut în Grecia, după ce
a fost salvată ·în arhitectura din piatră sistemul cununilor de grinzi şi
stâlpuri, în care se utiliza anterior bine caracteristicile fizice a lemnului,
(de.şi piatra nu rezista momentului de incovoiere, încât grinzile a u fost
scurtate şi stâlpii. duşi mai aproape) arhitectura nouă a preluat elemente
plastice mai vechi, precum a fost observat de că tre Vitruviu, „De fapt
aşa , s-a întâmplat că deschiderea mare a spaţiului interior al bisericilor,
s-a putut acoperi numai cu şarpantă de lemn, astfel dedesubtul steşinci
pe antablament ca denticuli, se repetau ca ornamente. Bisericile egiptene
nu aveau spaţiu interior, era o pădure deasă din stâlpi, din cauza grinzilor .s curte. Când B. Zevi sus ţine că stilul arhitecturii greceşti a fost
determinat de lemn /16.177 / şi nu de piatră, nu ia în considerare limitele
amintite a pietr ei. Virgil Vătăşianu a expus rolul acop eririi: „ ... De soluţionarea din punct de veder e tehnic problema acoperişului depindea de
amploarea spaţiului interior, soluţii care au deschis apoi căi neprevăzute
nu numai pentru ridicarea lăcaşurilor de cult, ci şi pentru întreaga evoluţie a artei de a construi." /17 .I.38/. Acoperişul are rol şi cu greutatea
il.ui, am amintit o consecinţă, dizlocarea bârnelor /18.60/ sub greutatea
acoperişului, limitează mărimea şi forma dreptunghiulară a camerelor,
rezultată din încheierea stabilă în dreptunghi la colţurile grinzilor, precum şi a ncorarea zidurilor externe, cu ziduri interioare transversale. Cu
iŢltroducerea rneştergrind ei cu grinzi transversale peste ea - casa
agricultorilor a devenit d e două ori mai lată decâ t cea pă storească. Acoperişul în patru ape, având p oale, streşini largi, şi pe una sau două laturi pridvorul funcţionează ca o lărgirea a streşinei care protejează de
viscol uşile şi ferestrele, precum apără zidurile exterioa re de intemperii,
dacă ele se limitează cu: „ .. . pereţi cât mai scunzi posibil". L-au depă
şit radical din cauza riscului dislocării cununilor - schimbând sisterriyl de cununi în paiantă , anume între o talpă şi o cunună sunt puse
/cepuit/ stâlpi de lemn cu nut, rezemaţi cu „şesuri" /contravânturi diagonale/ între ele în nut sunt aşezate scânduri cu uluc, sau nuiele, ori
chirpici /vălătuc / zidărie de umplutură neportantă. Prelungirea stâlpilor p ermitea înălţarea mai multor e taje, adică mărirea spaţiului locuibil.
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Separarea rolului portant a stâlpilor, pilaştril or menţinut vertical de că
tre cununi de grinzi a fost transmis din arhitectura de lemn în cea de
pia tră greacă, în gotică, şi în cea modernă de beton armat, mărind suprafaţa de adă postire.
Este caracteristică răspândirea acestor tipuri de locuinţă. Precum
am amintit sunt trei tipuri principale: formate în zonele de munte, de
deal şi de câmpie, unde materialele de construcţii diferă după altitudine
stejarul, bradul, respectiv frasinul, gorunul, precum în lipsa lemnului,
pământ bătut, chirpici sau cărămidă. Diferite sunt şi felul de viaţă ceeace
determină scopurile funcţionale, serveşte viaţa simplă păstorească (într-o
singură încăpere de ex. Bixad/ (15.Va) mai dezvoltată „ocolnic", apoi
casele aşezate pe deal, de-a valma, cu spatele amonte, pe urmă a crescă
torilor de animale şi agriculturi, în sate cu case înşiruite, iar în oraş cu
case servind n evoile diferitelor meşteşuguri şi situaţii familiare, mă
rindu-se continuu suprafaţa locuibilă de la familii mici, la convieţuirea
diferitelor generaţii, apoi pentru nevoile chiriaşilor. Am descris acele tipuri de tranziţie , la hotarele zonelor de munte, deal şi câmpie, a căror
caracteristici se amestecau şi se păstrau ca obiceiuri, uneori stagnând
eclectic, precum s-au răspândit de la oraş la sate, case la parter cu „două
camere şi confort". Răspândirea bisericilor de lemn este asemănătoare cu
a tipurilor de locuinţe de tranziţie, însă cu diferenţa că funcţia rămâne
neschimbată numai nevoile spaţiului de adăpostire cresc. Sunt independ ente de la materialele de construcţie locală, pentru că la construcţii
publice mari se aduce câteodată de la mare distanţă, materialul special.
La studiul tipologiei am stabilit principalele prototipuri care alese din
cele existente mai vechi serveau ca modele în zona apropiată, delimitabilă prin frecvenţa asemănării variantelor. La bisericile de lemn din
jud eţul Satu Mare apar unele elemente ale stilului romanic şi gotic, nu
însă ca structură ale materialelor /de piatră, cărămidă/ folosită acolo la
boltiri - amintite mai sus - şi sunt transpuse în soluţii foarte !ingenioase ale structurilor de lemn, capodopere inventate de către dulgheri:
cum sunt bolta suspendată pe meştergrinda din pod, sau turnul de 45 m
înălţime la Surdeşti etc. Sunt deosebit de apreciate în Europa scrie
G. Ionescu - „ ... Prin adaptarea la materialul din care este construiţ
ca lemn, şi prin prelucrarea cu pricepere şi artă a modelului gotic, necesitatea aceasta din urmă a dus la închegarea în opera meşterilor români a unor forme de o prospeţime şi uşurinţă care nu-şi găseşte echivalentul în arhitectura de piatră a goticului", /5.1977 /2.35/ precum şi
pitorescul şi bine proporţionatul turn, pridvor şi poalele acoperişului
şindriluit. La bisericile de lemn din toată ţară rar este răspândit planul
în forma unui trilob în stil biza ntin, des folosită la bisericile de zid. /5.32/
ba7ilica cu două nave întretăiate în cruce, deasupra cu o cupolă centrală.
Stilul bizantin în pictura eclesiastică, făcută în bisericile de lemn de că
tre ţărani instruiţi, localnici - precum am amintit - s-a păstrat până
în prezent pe teritoriul tuturor mitropoliilor ortodoxe ca stil post-bizantin, care arc diferite şcoli naţionale locale. Stilul din vechiul judeţ Satu
Mare este înrudit cu postbizantinul moldovean, unde figurează Şi imagini care nu au fost luate din iconografia canonică, ci din realitatea politică curentă /luptele cu turcii/, la noi au fost şi mai puţin respectate
canoanele, şi mai mult aspectele ale politicii naţionale. Am mai amintit
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unii pictori

ţărani

au preluat elemente din pictura barocului târziu

austriac apropiindu-se de prezentarea realităţii. Zugravul Ştefan din Fişeşti activ la finele secolului XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea

nu este considerat de ortodoxie postbizantin, pentru că abundă de elementele barocului, totuşi ar merita să-i apreciem excepţionalele inovaţii tehnice realistice (6.51).
Arhite ctura şi pictura bizantină a moştenit la origine - mai ales
în primele secole ale erei noastre - elemente din tradiţiile greco-romane,
următorul studiu caută caracteristicile stilului.
La mai mulţi scriitori români, din primul secol, se găsesc fragmente din teoriile greceşti despre evoluţia civilizaţiei tehnice. Anaxagora afirmă: „ ... datorită faptului că are mâini, omul e cel mai inteligent
dintre vieţuitoare." (19.1/ 2.250/ 102). Discipolul său Dcmocrit şi studentul
acestuia Protagora susţin: „ ... învăţătorul oamenilor ... a fost necesitatea
deprinzându-l . . . cu practicarea fiecărui meşteşug, prin cooperarea mâinilor şi a graiului cu ascuţimea minţii ... " (19.II./1.4901/ lCXCI). Din
citatul lui Aristot.el, despre cauzele evoluţiei meşteşugurilor datorită
„mâinii şi raţiunii" presupun că a dedus dubla determinaţie, pe de o
parte „execuţia" care depinde de materiale şi unelte, iar pe de altă parte
„proiectarea", care depinde de „scop" (adăpostirea) este la Anaxagora
acel: „Nous care mişcă totul" (19.I/2 590, 590/100, 573/46,47) echivalentul
său „causa eficiens" la Democrit" cauza finală", deja este cauză nu
ţeluri, pentrucă şi Democrit intervine probabil în favoarea „nevoilor
materiale", inversând ordinea şi combate rolul „primordial al scopului"
(Nous) (19.1/2.557 /5) preluat de către Marx. Platon într-un dialog cu
Protagoras spune: „meşteşugurile sunt îmbunătăţite" prin generaţii consecutive, (20.I. cp.318, c, 320, b, 323 d, 321, 322/ 1'' la fel cum observase
şi Hesiod şi Empedocle, iar pe urma lor Aristotel a definit: „ ... cele
mai umile meserii . . . se judecă după criteriul binelui sau răului"
(21.104. cap. 996 b „ ... ţinta şi scopul se confundă cu binele ... în domeniul activităţii practice, la lucrurile ce se află .în mişcare .. . scopul ...
se confundă cu Primul Mişcător, iar la lucrurile nemişcate nu poate fi
vorba de un Prim Mişcător. (21.335 cap. 1 059, b) deci - ca şi Marx iată că nu admite finalism în evoluţia naturii neînsufleţite. Consider şi
azi valabil criteriul optimizării funcţionaliste a evoluţiei meşteşugurilor.
·
Platon considera transmisibilă în artă , tehnică şi uneltele, dar nu
putea fi învăţat în creaţia artistică: „talentul ... inspiraţia . .. nebunia
mistică" conduita se putea însuşi din exemple personale, cum de ex. rapsodul Ion a însuşit poezia de la Homer. Adeptul său anonim din sec. I
al erei noastre consideră că nu pot fi învăţate: „ ... îndrăzneala ideii ...
pasiunea năvalnică şi însufleţită" (22/318) precum şi „sublimul ... un
lucru mai degrabă dăruit decât câştigat". (22/319) Combate teza lui Democrit că în afară de muzică, toate artele s-au născut datorită „nevoilor
materiale", Platon şi Aristotel susţin că interesele materiale corup orice
decizie de valoare la toate ocupaţiile spirituale. Anonimul din sec. I, dă
exemplu sentinţa greşită a judecătorului corupt, şi corupţia ca una din
cauzele decăderii imperiului roman. Platon în Republica dă o definiţie
despre „oiheiopragie" meseriile economiei se optimizează prin diviziunea
muncii, profesionismul se îmbunătăţeşte în calitate şi cantitate „produc-
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tivitatea" în viaţa economică, astfel îl citează Marx (23.I.343/; /20.V.
cap. 370 c). Consideră că goana după îmbogăţire corupte cinstea meseriaşului, încât propune limitarea el de către lege. Aristocraţii activau în
ştiinţă şi în artă numai ca „amatori" (iubitori) „filo sofia" (Pitagora) şi
„Filo mousos" (Menandros), dar nu au izbutit să elimine profesionalismul
din învăţământ. Consideră că evoluţia artelor este obligatorie numai profesioniştilor; amatori de ex. în muzică şi pictură pot fi ataşaţi la maeştrii
vechi. Astfel în şcolile ateniene, învăţământul muzical conservator a
ajuns în conflict cu progresele; a fost eliminat şi înlocuit cu desen. Aristotel a acceptat rezultâtele realiste ale profesioniştilor contemporani,
formulând teoria „mimnezis"-ului unde defineşte imitarea naturii, ferindu-l de a fi o copie naturalistă, dacă se caută „verosimilul" (24. cap.
1451 b. 10) „ ... întâmplări care ar· putea să se petreacă ... povesteşte
mai mult ceeace e general". (24. cap. 1451 b. 5) frumosul ideal. Vitruviu
criticând irealitatea unor ficţiuni în peisagistică contemporană, care prezintă antablamente grele pe nişte stâlpi excesiv de slabe, le consideră
false şi dăunătoare, pentru că contravin „dreptatea", realului. Contemporanul său scriitorul anonim amintit consideră că decăderea este generală. ln sec. I. al erei noastre numeroşi scriitori romani (Plinius, Lucreţiu, Cicero, Vitruviu, Quintilian) definesc optimizarea în progresul
artei vechi datorită „ ... întrecerii maestrului de către elev" teorie preluată cum am amintit - de la Platon. Xenocrate a descris astfel istoria picturii greceşti ~ citat de către Pliniu - înşirând inovaţiile lor
t ehnice. A mai scris astfel şi Apolodoros în sec. II. i.e.n. despre evoluţia
artei, iar Arhimede despre a ştiinţei.
Libertatea conştiinţei, dreptul la egalitate antisclavagistă şi limitarea intereselor materiale, al apostolilor în creştinism a fost o moştenire
a dreptului natural şi etica greacă. Legile lui Iustinian au coordonat le~
gile romane cu cele ebraice, a bibliei şi talmudului, recunoscând funcţia
socială a proprietăţii. Meseriile sunt organizate în corporaţii legate de
localitate, la fel sunt legate de moşie muncitorii agrari (colonul).
Numai cine este proprietar de pământ şi de casă în capitală poate
participa în administrarea statului, şi din impozitele ce le plăteşte era
s usţinută curtea imperială şi armata mercenară. După prăbuşirea imperiului roman, imperiul bizantin a prosperat economic, cultural şi militar,
până când treptat a fost ocupat, ultimul a căzut capitala în anul 1453
sub armele turceşti.
Din curtea imperială a pornit prima renaştere în arta laică, a realizat de ex. mozaicurile de la St. Vitale. Au luptat cu şcoala bizantină
eclesiastică din mănăstirile greceşti, şi cu repetate mişcări iconoclaste
pornite de acolo. In erminei prescriu respectarea conservatoare a maiş
trilor vechi şi a iconografiei, nu era permis elevului să încerce depăşi
rea maestrului său, aşa respectă Cernini pe Giotto, Dionisiu din Fuma
pe Manuel Pselinos, chiar şi Ian van Eyck pe Hubert, la semnarea tripticonului din Gant în anul 1437, menţionând că nu este posibilă depăşi.
rea măiestriei fratelui său, când de fapt cu inovaţiile sale a depăşit pe
toţi contemporani ai lui. (25.36/ /26.52/ /27.21) Procedeele şi tehnica
staţionară bizantină au fost răspândite în toată Europa, începând din secolul al VI-lea, după înfiinţarea ordinului St. Benedict la Monte Casino
(518) de unde a pornit noua concepţie progresistă, faţă de tehnicile, me-
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seriile şi artele, au concentrat în mănăstirile benedictene proiectarea,
executarea, pregătirea ustensilelor, a învăţăceilor, manualelor şi atelierelor auxiliare, care ajută construirea şi susţinerea economică a bisericilor.
Mănăstirea (abaţia) benedictin ă de la Cluny în sec. al X-lea a cucerit pentru eclezie o putere politică mai mare precum aveau regii în
epoca respectivă. A doua renaş tere laică s-a p etrecut în Achen, capitală,
unde s-a instalat curtea regală a lui Carol cel Mare. Au „renovat" tradiţiile clasice romane, în arhitectură şi sculptură , formându-se stilul romanic. In ornamentică şi pictură domină încă arta bizantină, contaminat
cu tradiţiile locale. Conducerile benedictine ale marilor şantiere de construcţii bisericeşti folosesc forţa de muncă laică , organizaţi în corporaţii,
instruiţi în meserii, unii dintre ei s-au stabilit în ora şele
hanza, acei
meserişi, care au obţinut libertăţi civice (burgheze) şi împreună cu conducătorii lor aristocraţi, au înfiinţat şcolile şi universităţile laice în EstEuropa, unde învă ţământul în limba maternă locală a preluat funcţia
şcolilor latine eclesiastice.
La construcţia bisericilor romanice foloseau tipul bazilicii romane
(fără navă în cruce) a cărei structuri l-am descris. Suprafaţa navei centrale era limitată de deschidere, acoperită cu tavan din grinzi de lemn,
iar câna au mărit suprafaţa de adăpostire, foloseau arcuri şi boltiri de
cărămidă, greutatea cărora împingea puternic zi dăria laterală, trebuia
susţinut cu câte o navă laterală şi cu o zidări e foarte groasă, ajungând
la aspectul greoi al unor cetă ţi. La biserica Sf. Denise şi Sens din Amiens
(28.24/29.225/11) constructorii benedictini ai abatelui Suger au început
folosirea nervurilor de piatră la boltiri, greutatea cărora se sprijinea pe
stâlpi şi putea fi oprit împingerea laterală, cu contraforturi. Boltirea
uşoară de cărămi dă şi zid ăria nepotantă aveau avantajele deja descrise,
care permitea mărirea şi înălţarea spaţiului interior ale bisericii.
Sculptura, care ornamenta faţada exterio ară ale bisericii gotice din
Chartres. Amiens, Reims, Nauburg, Strassburg, în sec. XII-XIII, a ajuns
la un realism matur, depăşind pictura, care stagnează în schemele bizantine şi în canoanele tehnice descrise în sec. XI- XII de către călugărul
benedictin din Hildeshaim, Teofilus, în care a fost descris şi progresul
în metoda pictării icoanelor în ulei, pe baza cărora abia în anul 1400 au
realizat renaşterea laică, realis tă în pictură fraţii Van Eyck au ajuns la
maturitatea şi au depăşit sculptura gotică. Pictura lui Ducio - legat sever
de iconografia bizantină - modela cu ni şte culori închise, transparente.
Giotto - descris de Cennini - a înlăturat culorile schematice, folosind
toată gama în trei tonuri acoperitoare, făcea colorit şi modelaj mai real,
desenând detalii după natură. Alberti L. B. în anul 1436 transmite în
Italia elemente din metoda lui Van Eyck, modelar ea cu albul (bianchegiare ... relevuzi) extinse până l a reflexe, la „sclipiri", (fulgorem) /29.55/
pictura contemporană italiană încă nu a depăşi t maturitatea realistă
ale sculpturii lui Pisano Giberti şi Dona tello (Lazarev). Reînvie tradiţiile „mimesis"-ului realist când declară nesatisfăcător imitarea naturii: „ ... să nu se mu lţumească să redea întocmai ca în realitate ci le va
dărui frumuseţe aparte" . /30.71 / . Se pronunţă contra concepţiei pictorilor de gen, copierea naturii la unii pictori greci, unde „uimirea" se
obţine cu îngrămădirea cât ma i multor detalii: „ ... oferi mai curând
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celui ce priveş te, decâ t uimire, datorită unei vădite sforţări."
/30. 59/. R ecoma n dă: „ ... sârguinţa îmbinată cu iuţeală", precum şi
„ ... este mai folositor să ne instruim în ceea ce priveşte relieful decât
în materie de desen" /30.74/. Deci continuitatea picturii tabloului îmbinat cu „alla prima, prima mano", schiţat, aplicat în plin în barocul italian, când a reuşit lui Caravaggio ca pictura de gen să fie acceptabilă
ita lienilor prin frumuseţe şi ordine.
Ren aşterea laică în Italia a fost o ru ptură de la pictura eclesiastică
b i zantia n ă (Dante scria că Giotto a depăşit pe meşterul său Cimabue) şi
se depărtează de „grosolăn ia" gotică („Grecii e gotti goffi") reînvie tradiţia realistă vie ordonată, ideală a grecilor încât şi în pictura eclesiastică apare viaţa a ctuală a italienilor, pentru aceasta a fost considerat
naşterea realismului modern burghez.
Rinucini de.Si~ie în anul 1473, şi G . P. Bellori (1672) evoluţia picturii renascentiste italiene, ca depăşirea consecutivă a generaţiilor venite
unul după altul, maiştrii şi elevii: „ ... înălţare şi coborâ re consta tăm
cu artele de la ... Giotto încoace, propăşiseră treptat de-a lungul a dousu1te cincizeci de ia.ni, au început curând să coboare ... " (31.210) şi
G. Vasari crede la fel (31.203). Leonardo da Vinci scria: „ ... E un elev
de nimic acela care nu întrece maestrul", dar tocmai ci n u a avut elev
care l-a întrecut. (31.34).
In culme.a renaşterii italiene artişti mari s-au emancipat din breslă,
unde pân ă atunci au foot înrolaţi împreună cu alte meşteşuguri . Leonardo
şi Michelangelo .au reuşit să fie admisă arta ca „faptul minţii" „cosa
m entale" (32.27 §). ln tratatul său a demonstrat că se poate învăţa despre
artă totul unde cunoaştem legi şi definiţii. Perspectiva unifooa:ră a fost
rezolvată în anul 1420 de către Brunelleschi şi un matematician, conform
geometriei unghiului vizual, descris şi <le către Alberti, Leonardo, Piero
de la Francesca şi reco.nstituit de P.anofski (28.145) aşa este anatomia,
optica culorilor etc. în Academia înfiinţată de el, elevii ascultau probabil numai asemenea disertaţii, fără a participa la demonstrări practice.
Michelangelo la elevii săi aleşi din nobilime, nu ţinea lecţii practice,
detestă „f.eminitatea. migăloasă" a t ehnicii de ulei. Chiar şi Leonardo da
Vinci, care a publicat multe invenţii inginereşti, ţinea în tain ă procedeele
tehnioe ale picturii. Cu Michelangelo s-a început manierismul - despre
care scrie Dvorac - : „ .. . nu-şi au rădăcinile în problemele tehnice, în
probleme de atelier .. ." (33.454) este o: „eternă luptă dintre materie şi
spb:it, balanţa înclină spre o victorie a spiritului ... " (31.211). H auser
susţine: „Miche1angelo şi Tintoretto cu spiritualismul lor se opun făţiş
renaşterii". (34.31) s.unt „ ... anticlasice ... antirealiste" sCTie Frie<llăn
der W. (34.24-25). Tintoretto foloseşte o tehnică de u1ei „academică"
deoarece a părăsit atelierul şi metodele de pictură a lui Tizi.an (35.13)
peste desenul prealabi[ făcut, apJică „imprimatura" transparentă din
culoare brună-întun eca.tă, pesite care modelează cu culori de ulei alb de
plumb, ral"eo<I"i cu tempe-a, saponificarea este cuza întunecării tablourilor sale. Greco, elevul lui Tizian a reuşit aplicarea ambelor tehnici, fiind
la început realist, iar la bătrâneţe excessiv de „spiritualist, neânţe les şi
ne.acceptat, „în S€'colele dominate de ştiinţele DJaturii, de gândire a materialistă, de credinţa în cauzalitate şi în progresul tehnic" (31.111). Tizian,
18 - Studii

şi comunicări,

IX-X

https://biblioteca-digitala.ro

274

22

Veronese, Di.irer, Rubens, Van Dyc'k, Velasquez. şi Rembrandt, cu cea
mai matură metodă d e pictu:ră în ulei au îmbinat rezultatele renaşterii
şi a barocului atingând culmile picturalităţii. In timpul contrareformei,
bogăţia şi fervoarea agitată a tablourilor religioase în stil baroc, atrăgea
publicul, dar este folooit şi la biserici .protestante cu un modest puritanism. Barocul austriac este adus în biserridle din judeţul Satu Mare de
către arhitecţi austrieci şi italieni, se făceau chiar şi portrete la oraşe
pentru burghezie şi în unele familii şi preoţi români, recensate (6.51, 52.).
Am amintit influenţele asupra stilului poot-bizantin, a stilului ba.roc.
In arhitectura şi pictura europeană a dominat stilul baroc aproximativ până în anul 1750, dar în judeţ a durat până 1a finele secolului.
In a doua jumătate a sec. XVIII-lea s>-a născut stilul rromantic în Anglia
şi Franţa. La castelele engleze este reînnoit un stil „istoricist" (11.282)
sau „istorisant" (10.21) ori „istorism" (36.233/ 45), „Historismus" germ.
(36.224/18) neogotic foarte e xcentric.
Francezul J . F. Blondel în jurul anului 1770 urând „rigiditatea"
clasicului, aderă la „gustul gotic" 1a o creaţie mai liberă, este răspândit
în Franţa cu puţin succes de arhitecţii Boulle, Ledou.x şi Leque. Cu succes proiectează în stil neogotic Viollet le Duc în prima jumătate a sec.
XIX-1ea fiind ~eticianul ei, după aderarea da teori·a funcţionalistă,
istoristă germană (vezi mai jos). Paralel este clasicismul istorist. Hegel
susţine că din secolu.I XVII-lea critica franceză şi în gustul publicului
domina acest raţionalism, care în epoca luminii apoi în revoluţia burgheză
din Franţa, este· stilul preferat pe de o parte în pictura istorică - au
preferat scene din viaţa romanilor, personificând politica cotidiană -, pe
de iailtă pa.Tte prefera realismul moralizator despre vi.aţa 'burgheziei. Era
contin.u area tradiţiei picturii de gen, ca peisaje şi portrete de Van Eyck,
Memlin.g, Scorel, Ostade, Tenier, Steen, în Franţa a fost continuat în interioarele 1ui Chardin, Gl'leuz,e şi portrete, sculpturi ale lui Falconet, menţionate în saloane de către D. Diderot, care a conceput o teorie a rea:l.i.Y
mului, potrivit căreia reprezintă viaţa cotid iană a burgheziei, a mediului;
evitând copierea naturii îndreptată spre adevăr, v.:erooimil, generalizare
şi moralizare. Era un protector al inovaţiei tehnice, a frământatelor Cet'oetări care căutau înlocuire.a picturii 1n culorile de ulei, ajuns în criza,
cu enoaustica şi cu pasteluri. (La Tour). Teoria clasicismului şi istoria
evoluţiei artei greco-romane a fost elaborată de către Winckelrnann, publicat în limba germană 1764 şi în limba franceză 1766, apoi este urmată
de L. Lanzi (în anul 1796) şi D'Agincourt (1823) unde culmea evoluţiei
este arta greacă şi renaşterea. italiană. Ei au sădit în teoria şi istoria artei
din Germania evoluţionismul encicfopediştiJ.or, spiritul libertăţii democratice, individualiste şi imboldul lui studierea moştenirii şi caracterului naţional german. Pornind de la Winckclmann, Hamann şi Herder sunt
preocupaţi de moştenirea germană (37.I.143) Goethe caută să dovedească
în anul 1772 origine.a germană (37 .I.180) a goticului. Au pocnit felurite
cercetări folclorice din iniţiativa lui Herder, care: „... a pornit de la caracteristicile naţiunilor, căutând să pătrundă sensul evoluţiei prin prism~
desfăşurării istocice generale a culturii .uman!e" continuată de Schiller şi
A. W. Schliegel (37.I.i50). Aderă ·la acest curent al romantismului 1a mij.;
locul sec. al XIX-lea Al. Odobescu (conferinţă la Paris 1851), susţinând
teoria: „ ... arhitecturii care se bazează pe valorile artei populare naţio-
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na:le" româneşti. Apoi l.a Muzeul
împreună cu Boliac, Papadoglu şi

„

de antichităţi din Bucureşti (1864)
A. Petrescu studiază monumentele
trecutului naţional. Stilul „neo-românesc", stilul naţional în arhitectura
capitalei introduce arhitectul I. Mincu în cadrul tilului „arta 1900" 1n anii
1880-1897, întemeind Şcoala superioairă de arhitectură, îrrl(pveună cu
E. Pangrati, G. Cervhez. I. P. Berindei, P. Antonescu, N . Gica-Budeşti
(10.61), (36.206, 210, 212.).
Neogotica istoristă de la originea ei" susţine libertatea creaţiei şi se
opune Academiei, care reprezenta poilitica veche fată de artă era conservator în învăţământ, frâna inovaţia şi libertatea creaţiei. In romantismul german. ruptura cu clasicismul a .acoeI'lltuat .atacurile contra Academiilor. VioUet le Duc aderând la teoria funcţionalistă a romantismului
german, a orientat arhitectura neo-gotică la servirea funcţionalistă a nevoilor cotidiene, dezvoltând tehnica ei ·cu inrtroduoorea stâlpilor şi grinzilor metalice. Goethe şi arhitectul Hirt au studiat înrudirea strucurii
boltirilor şi stâlpilor de piatră gotioe cu structura arhitecturii de lemn.
Au continuait &hJ.egel A. W. şi Fichte, apoi Schiller şi Heg~l au aprofundat definirea temeiurilor. Toţi romanticii germani aderau la evoluţia
realismului, nu la stagnarea istoristă şi reîntoarcere, susţineau naştere a
realismului modern, pornită din rena şterea din Italia şi Ţările de Jos.
Teoria despre realism a lui Diderot a fost aprofundată de către Goethe
şi Schill:er, ultimul a Teali..zat ooncepţia: „bipolarităţii între opţiuni!le
clasice şi romantice ... naive şi sentimentale ... " (38.144) ale poeziei şi
dramei greceşti şi a lui Goethe, :respec-t iv al Jui Schiller. ln istoria dezvoltării civilizaţiei încontinuu de la origine până azi, s-au „alternat arta
realistă cu cea idealistă", sesizat de mulţi ca o opoziţie, dar „privilegiaţii"
- ca11e au exist.alt şi să sperăm că vor exista mereu - ei văd unitatea
antinomiei (39.431-432). H ermann I. citează de la Kant cum se poate
anula antinomia (40.170): „ ... pe structurile antinomiei ale lui Kant se
bazează faptul că 3a sfârşitul veacului al XIX-lea credea că rezolvarea
problemelor le· dezvăluie opo~dţia" (41.49.51) „ ... unilarteralitatea metafizică" îl preocupa şi pe Lukacs Gy. (42.I.505.511). El ca marxist a studiat că "fn cursul istoriei civilizaţiei schimbările stilurilor de Qa realismul
magic, la. toate treptele reaJ.ismu1ui până 1a cea modernă. a burgheziei şi
proletare (42) iar din punct de vedere ne-maxxist aoeaşi istorie a :reaiismielor a fost criticat de Hauser A. ( 43). La fe1 filosoful M. Florian ca
nemarxist, a criticat marxismul şi pe Hegel pentru „coniundarea contradicţiei şi a opoziţiei contrare"
( 44.I.56), de fapt atacă simultaneitatea
unităţii perechilor contrare, reflexive (44.II.399-400} inJ.ocuind simultaneitatea laturi'lor cu diferenţa lnr în modaliitaJte, s.au intern-extern, demonstrând 1a 40 de ca<tegorii de perechi contrarii, relaţia lor „TeeeSiv.ă"
cu care caută să înlăture acele unilateralităţi găsite în mulţimea de antinomii, exemple luate din lucrări ştiinţifice al sfârşitului sec. al XIX-lea.
Realrismul menţionat în sec. XVIII-lea de către D. Diderot în Saloane, m ai sus amintit, în prima jumătate a sec. al XIX-lea s-au extins în
toată Europa în poezie şi dramă: Goethe, Schiller, în proza romanului :
Walter Scott, Balzac, Dostoievschi, în ilustraţia de carte: Chodowieschi·
(Berlin) Daumi:er (P-.a:tis), pictura de gen: D. Wiliki..e (Angli:a) portreţ·
Ga'j.nsborough Th. (Anglia), Ingres (Franţa), şc<Yli naţion.aJ.te de pictură
isţoiic~, de peisagistică, eclesiastică (Nazareni) se ocupă de problemele
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şi viaţa burgheziei. Cu teoria realismului al lui Prudhon „realismul socialist" pictura la Courbet, în sculptură Meunier se ocupă cu viaţa proletariatului, şi Millet de ţărănime. In saloane au .acces maniera academică
iar cei din expoziţiile independente treptat părăsesc această manieră şi
iau fiinţă „Şcoli .p lain aire" Barbizon, impresionist etc. acest antagonism
J.a sfâl-şitul secolului a ajuns la excese manieriste, antireal~te, expus în
continuare mai jos.
Teoria reaJis.mului studiat de către Schiller, deja amintit, şi de către
Goethe care a scris un studiu despre Diderot, apoi „Simpla imitaţie a naturii ,
maniera şi stilul" (1789), „Despre adevăr şi verosimil în artă" (1798). Hegel îl consideră „o concepţie completă despre realism ... idealizând realitatea eliberează exenţialul de la accide ntal ... " In Estetica aui Hegel
istoria artei parcurge trei cicluri: s~mbolică, clasică şi romantică, născân
du-se şi înflorindu-se, arta egipteană, cca greacă şi cea creştină, precum
şi în Istoria filozofiei pe care l-a întemeiat pe libertatea democraţiei grecilor şi libertatea de conştiinţă creştină, fundamţ'Jltând etica şi dreptul
liberalismului burghez, codificat în Constituţia Revoluţiei franceze, republicane, dair şi în cazul monarhiilor constituţionale. Realismul modern
burghez, născut în renaşterea italiană şi arta Ţărilor de Jos, este tema
preferată a studenţilor lui Hegel din şcoala berlineză. F. Kugler animatorul stilului „neo-romanic {1842) (36.90) C. Schnaase (1834), H. C.
Hotho {1842), G . F. Wagen (1822) dominaţi de apriorismul filosofiei istoriei hegeliene finaliste (18.33). Rivalul său independent în şcoala berlineză K. F. von Rumor (1842) „nu a fost conta.minat de ideal", a prezentat
istoria empirică a renaşterii, iar I. Burghartlt, elev a lui F. Kugiler şi al
istoricului Ranke. din şcoola istorică neo-k.ant1ană (oriticat de Marx). A
preluat de la Hegel iubirea pasionată a libertăţii burgheze, inidividualiste,
scrie o capodoperă d~re personalităţile geniale care au descilis în renaştere calea reailismwlui; în cartea: „Cultura Tena.şterii în Italia" {1860)
şi despre arhitectura lor: „Istoria renaşterii în Italia" {1867). In •a nul 1860
apare teoria stirt;lului „neo-renascentist" scrisă de arrMtectul G. Semper,
profesor universitar ila Dresda, cel mai important prciectant al acestui
stil. El caută să dovedească originea stiluriilor artistice, atribuind întâietat.e
factorilor materiale şi tehnice, urmând teoria empirismului raţionia.list
englez, a materialismului mecanic (33.23.27). Credea într-u n determinism
orb al evoluţiei tehnice neglijând autonomia estetică ai artei, precum şi
fin~lismul creaţiei individuale a valorilor. Degradează la meşteşug arta,
pentru aceasta este atacată teoria sa de către A. Riegl, M. Dvorak şi
B. Croce, la sfârşitul mileniului. In critica lorr au căutat să diminueze
a:'Olul materialelor şi ia tehnicii pentru a putea scoate în evidenţă rolul
finalist al spirituailităţii exagerând autonomia estetică şi origmalitatea
creaţiei valorilor. Croce neagă progresul e.:;tetic în artă, fiind o creaţie
individuală, îl prezintă separată complet de la progresul civilizaţiei
tehnice şi de 1a ordinea gener:ală d e valori, dialectica con,tinuităţii şi discontinuităţii tra:diţtei şi 'ÎIIlO'Vlaţiei în fa.pt este separarea unilaterală ~
unicului de la general, ceea oe a greşit şi istorismw şcolii nedkantiene
amântite. Acest istorism a dominat arhitectura secolului în Eur9pa de
Vest până în jurul anului 1850, în Est până la sfâirşitul mileniului, provocând o stagnare a calităţii artistice „inegiaJă" (57.XIII.174) faţă de progresul economic, este numai o creştere cantitativă în construcţii. La mijlocul
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secolului trecut se naşte în Anglia şi Franţa stilul „Arta 1900" (numit şi
Secession, Jugendstil, Art Nouveau) arhvtectura ei este primul care pune
sbavilă decăderii isto.ziciste şi eclectice, este prima încercar-e de reînnoire
a originalităţii nelimitate. Mulţi consideră că este un sti.J. .antinomic şi
eclectic pentru că a în.cercat unirea elementelor incompatibile, opuse în
cadrul cur·entefor secolului cum era pe de o parte raţionalismul clasicist
(Viollet le Duc, Semper, Şcoala funţionalistă germană şi franceză, Şcoala
din Chicago, miş·oorea eng1ezu1ui M. Moris) pe de altă parte iraţionalis
mul romantic (Mişcarea Prerafaeliţilor englezi, nazarenilor germani, simboliştilor francezi etc.) (10.21). E. Langui şi P. Constanitin consideră că
ea singură s-a desfiinţat şi s-a expus unor atacuri imparabile când
încearcă zadarnic unirea acestor elemente stilistice inconciliabil opuse
antimonic. Totuşi lor le-a reuşit sinteza artelor de diferite genuri ceea ce
corespunde atunci cerinţelor sociale îndeosebi la industrial-design. Decă
derea şi criza gustului burghez ce s-a manifestat în Kitch, atât la oraşe,
cât şi !la sate s.-a revărsat şi asupra artei decorative al „Artei 1900"
(10.14) pe care 1-.au defăimart:. 1n şcoala lui Van de Vclde erau două curente, prima orientaroe era „Florală" sau romantică, un:eori simbolistă sau
poporană cu un duct al 1indei „arbicolă" curbilinie, ondulatorie (10.18) accentuând instin.ctivita.t ea inovaţiei, pe mulţi i-a condus La idaţionalism.
Trebuie ·r ecunoocut ca merit eliberarea arhitecturii de la istoricis.m, datorită unor reprezentanţi ai S!tilul'Ui „Art nouveau" de ex.: Gaudi, iar la
stilul naţional în România I. Mincu etc., in Unigari·a la Lechner O. şi
K6s K.
Arhitectul Horta, A. Perret şi mulţi ingineri utilizând structurile
metalice şi betonul armat la poduri, hale şi clădiri de locuit în blocuri s-au
desprins treptat de la folosirea elementelor arhitecturii vechi. Au fost
acuzaţi (il.264) pentru că în arhitectura modernă iau asimilat din cauza
cofrajului stilul geometrizant, folooind cu exclusivitate formele rigide
rectangulare.
In „Arta 1900", favorizarea geometrizării a dus la desuetitudine,
celălalt curent „Fklral" împreună ou întregul arsenal tradiţional al orna~
menticii. Reabilitarea meritelor sale istorice şi contribuţia sa la naşterea
still.ului modern în :arhitectura s-a înfăptuit la mijlocul veacului al XX-lea
în Ftianţa.
Clădirile din beton 1
armat, făcute de către A. Perret, au primit o
importanţă epocală datorită activităţii şcol'ii şcoţi:ene din Glasgow. Bauha:us şi din Chicago·, s-a format stilul modern de arhiteotur-ă al cărui
precursor a fost Pert'let, care a folosit primul cunlUili şi stâlpi de beUm.
armat, preluând sistemul structurii de paiantă. Arhitecţii americani au
făcut din traverse metalice o reţea de stâlpi şi coroane, structură portantă, separată de la zidăria neportantă, iau înlesnit mărirea consideral:>ilă
a spaţiului locuibil la dimensiunile. unor „blocuri" sau „zgârie nori" cu
·mu.'llte etaje. S-a înoeităţ,enit .acest stil în arhitectura modernă, care armonizează cu mater.iiaiLele noi de cons.trucţii, cu industrializarea şi -tipiz.a.r·ea
construcţiei. Locuinţa mase i populare (45.96.97) ef;te remediul „exploziei"
demografice, supraag1omeră:rii urbanistice. Cu ocazia răspândirii impetuoase a stilului geometrizant, a căzut în desuitudine în uitare completă
stilul floral al „Artei 1900", sau ornamentica clasică.
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în vigo.me - c0inform legifo,r evoluţiei, în cursul
- cân<l se îmbunătăţeşte .eficienţa, depăşitul se perimează.
Th. S. Kuhn sci"ie: „ştiinţa îşi desfiinţează trecutul său ... ,c ontrar artei" ... (46.386) . Arta este independentă de la utilitate, nu este condusă
de „nevoi materia1e" ci <le scopwi estetice, autqnome, dar au nevoie de
une1it€ tehnice dezvoltate cu care pot fi ·realizate. D€Şi tehnica evoluează
nu se perimează, toate metodele ~hi sunt folosite în cursul execuţiei
t.ab1oului în fazele mai sim.ple, la fel cum .a stabil:it şooala de psiho-genetică franaeză (H. Wallon, I. P. P i!aget), învăţarea gândirii la copii şi la
primitivi preceda experienţa activităţii, unde ontogeneza repetă fazele
principale :ale fiJog.enezei (47.29.39). Inovaţiile tonale ale muzicii nu se
perimează, evoluţia nu se distruge cum se face în ştiinţa (42.II.343). Este
cert .că în cursul istoriei arhitecturii şi picturii, rezultatele evoluţiei tehnice nu se perimează, rămân în folooinţă paralel cu sistemele de beton
armat şi materiiailele şi sistemele de construcţie ma'i simp;lie, mai ·ieftine,
de ex. în Africa şi Indonezia este mai prefer.a:bil lemnul şi chirpiciul. Pe
lângă pictur:a de ulei şi azi fofosim toate ce1elrute tehnici mai simple de
ex. în China acuarela a ajuns la un nivel superior.
In continuare schiţez scurta istorie a evoluţiei tehnicii, picturii conform uno'I" legi similare cu cea al arh:itecturii - începând de la realismul magic, trecând peste tlif-eritele etape ,a le renaşterilor laice in ce
fel au ajuns până la realismul burghez şi la criza ei actuală, optimizând
oontinuu uneltele şi metodele de pictură, înlătură limitele celor vechi. A
id001tificat aioes.t rol, Diderot (48.289) şi a stimulat inoV1aţia, care dă posibilitate înfăptuirii unor stiluri noi, realiste la greci şi la burghezie.
ln arta rupes;Ură omuil epocii de piatră pUJtea des1ena numai linii de
contur, pentru că dalta sa ascuţită şi mai aspră decât peretele, era limitată la această unil.art:eralitate. Unealta a introdus desenul în contur,
ceea ce nu exista în natură. Uneltele de desen au fost perfecţionate până
a zi, fiind folosite la desen, gravură şi relief. Trecerea la picitu:ră este
ÎJ11!1esnită de o· nouă unealrtă şi anume oretele (.p astelul natural die orice
culoare) care este mai .moale decât peretele pe care este frecait cu latura,
pictează suprafaţa, iar cu vârful desenează linii, eliminând limita uneil:~i
Vleehi, a progresat şi a înlesnit cu această Wllealtă reali~area realismului
magic aa apogeul picturilor din Las:caux, cu efecte „impresioniste", picturale, Cla'Te îl .animă. Este întâmpJător că în unele grote ascunse s-au
păstrat până azi, pel'.lltru că sunt foarte perisabile, se şterg, putrezesc şi
toiate acestea le limitează. Culorile de clei folosi~ l:a Ta.ssili cu ajutorul
pensulei, pictează cu much ia suprafeţe, .iair cu vârful linia, culoarea. fluidă,
dizolvată cu apă, care după uscair.e.a ei sie fixează, elimi.ru1nd desprinderea
cretelar. Limii'a culorilor de clei solubile a apărut la reumezirea straturilor de culori uscate - chiar şi umezealia cllimei. -1e afectează. Păstr~rea
1br era posibilă numai în zone geografice foarte uscate ia. Egiptului; în
E>uTopa şi China, unde sunrt; ferite de um.ezeajă. Solubilitatea la reumeziil'ea straituriloc este cauza limitării acesteia la pictare fără modelaj,
într-o epocă când relieful „modelat" era vopsit în culori. Pentru clima
Umedă a.u fosit inventate culorile de Vall", care poate fi lucrate nwnai în
.stare umedă pentrucă piota.t pe un strat uscat se cojeşte, stratul de culoare uscată este insolubilă la reumezire. A fooit folosit pe insulele e~e,
peninsula greacă, lnd:i:a, China şi Italia începând cu metode simple fără
O
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pasibiil.itatea modelării. In Grecia şi în India au ajuns ilia modelare cu o
culoore întunecată, ·transparentă, şi în Italia la modelaj ou alb.
Intre timp din EgLpt s-,a răspândiJt în toate ţările amintite tempera de
gălbenuş-curat, în pictura murală „al secco" cu care se tP<>ate rev·e ni pe
pictura uscată şi la nevoie poate fi forată, insolubilizată cu adaos de var.
Folosirea culoriJor .acoperitoare la modelaj era limitată, împiedicată din
cauza schimbării tonurilor in cursul -lucrului, iau putut înlătura inventând
culorile de ceară topită, care nu schimbă tonul în cursul lucrului, au numai
o def.ecţiune şi anume că straturile topite, afectează str.atu.rlle răcite.
Această limitare a fost înilăturară cu ajutorul encausticii făcută la rece,
î.n soluţie cu ballsamul (Faium) şi în temperia . de ceară - ·cu „sarcocol"
(Pompei), tempera de ceară saponificată şi clei (cerra-colla) Bizanţ. Perfecţionarea modelării şi cursivităţii. lu~rărilor cu encaustică, la car.e au
ajuns pictorii greci a permis lui Ape1il!es să ·atingă culmile epocii de înflorire al artei greceşti. ln cursul evului mediu .a to.st inventat uleiul oa
solvent de culori, care l:a rece este maleabilă. .daJr întârirea sa înceată,
această maleabilitate, împiedică fixarea începerii schiţei şi desenuil.ui, a
iuţelii ebooării tabloului. Inlătura'l'ea moliciuni a fost o preocu,pare a
lui. Teofilus, carrie a fost perfecţionat de către fraţii Van Eyck cu rajut.orul
nnui eboş de tempera (cu •e mulsie de ulei) adao.suri .de sicativ, răşini şi
dfiluant, a permis .aoel ·grad de reaolism cu care a întrecut pe toţi contemporanii şi predecesorii să-i. In cursul renaşterii ibaliene au elaborat metoda
compunerii unor scen~ închipuite orânduite şi elaborate pornrit din de.s.e111Ul. fixat într-un „carton". S-au mai e1a:boil"at şi alte remedii c.o ntra moliciunii culorilar de ulei, alte metode de eboşare iute executată pe ~:trat
uscat de către Tizian, Dlircr, Rubens, Van Dyck şi Rembrandt. Greco a
moştenit tehnica lui Tizian, Velasquez şi Frans Hais de la Rubens, în
şcoala veneţiană a introdus începerea schiţată a ehosului cu care Tizian
a depăşit r.ezultatele renaşterii, îmbinându-l G'll mobilitatea vie a barocului. Paralel este o sitagnarie s;m o decădere, care după Tintoretto se
agravează până în prez€'.11.t tot mai mult, după cum o să expun mai. jos.
Perfecţionarea tehnicii în continuare cu noi invenţii va fi posibilă
numai dacă în viiJtor se via naşte dorinţa pentru un realism iubită cu sinoeritartie şi cu inrtenţia continuităţii, tot atunci şi cu intenţia discontinuităţii se caută depăşirea maeştrilor mai vechi. Da.că va veni in viitor iarăşi
o ·epocă în care vo.r fi persoane deosebit de capabile să facă critica unillaterali-tăţilor epocii noastre, putem spera împreună cu Schiller, că ei vor
găsi sinteza aoosrtor antimonii amintite. Criza manieristă cum am amintit la Dvofac - a porint cu ' Michelangelo şi a fost sesizat de către G. Vasari şi G. P. Bellori, prog;resul a înoe.tat, s-au ia schimbat direcţia, sau
este o stag.naire? Leomrdo1da Vinci, Michelangelo şi Raffael, cei trei oorifei pe culmea renaşterii, deşi primul susţinea: „ ... e un elev de nimic
acela oare nu întrece maestrul" (31.34) niciunuil din c:ei trei nu a.v eau
asemenea .elev. Leonardo con.sideră că pictur a ,~te transmisibilă numai
talentaţilor, pe când ştiinţele pot fi lăsate moştenire oricui: „ ... Unicitatea
a.ceasta îi aduce, (de subânţeles, picturii T,B.) şi o mai mare preţuire faţă
de celelalte ştiinţe ,care sunt publicate pellltru toţii. (32.13/'4. §).
De la înooputul renaşterii „scriitorii" au încadrat pictorii în breaslă
meşteşugărească, împreună cu „spiţier1" felceri-farmacişti, ·apoi cu arhitocţii, meserie profesa.tă şi de pictori. Proiectantul domU'lui din Milano
singură

l
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consideră: ,, ... fără ştiinţă nu este artă", este „cosa mentale" (Leonardo.
Michelangelo) (32.27 §). Michelangelo detestă pictur.a Îill culori de ulei
„feminină", favoriza fresca, putea fi o aluzie ma11ţioasă contra ilui Raffa.el,
care căuta să-l piareze, lucrând la frescele „Stanzei", a plagiat din sălile
vecine, monumenit:alitatea bărbăitească a frescei Jui Michelangelo.
In activitatea academillOT: „ ... începând din sec. ail. XVI-lea (49.62)
para]izau creativitatea şi inovaţha artiştilor. In sec. a1 XVIII-Jea D. Diderot semnalizează ex;perî.enţe cu pastel şi encaustică, căutând să îruocuiască metoda de ulei, mult mai perfecte, metode pierdute, cum a recunoscut I. Reynoldsi într-o conierinţă academică din anul 1789.
Re.xwir scria într-o scrisoare: „Manet şi şcoala noastră era încoronarea un.ci generaţii într-un moment în care acţiunea de distrugere (dispariţia tradiţiilor în pictură) începută în anul 1789 se terminase ... trebuie să porneşti ... de la s:i.mplu ca să ajungi la complicat ... pentru noi,
marea căutare a constat în a µiota în modul cel mai simplu cu putinţă"
(51.65); „ ... a înţeles în cele din urmă că ceea ce lipsea era cunoaşterea
materiail.ului pierdut în sec. al XVIII-11.ea" (51.67). Manet a pornit din
pictura lui Valesquez şi Goya: „ ... abandonează începutul cu încetul mijloaceLe predecesor ilor vechi ... " (49.18). Reynolds ex;perimentea.ză reconstl"u.il'ea modelării treptate şi continue a portretului, .asemenea proceda
D. Wilkie la scenele de gen, iar Gainsborough T. la portrete cu peisaj şi
scene de gen în fundal. Constable la peisagii, ia schiţe făcute la faţa Jocului, foloseşte maniera acuarelei „al:La prima", când însă îl finisează în
atelier, foloseşte culorile-locale ş i se pierde prospeţimea schiţei. La francezi modelairea cu ajutorul culori:lor-i1oca1e esite folosită cu măiestrie de
către David şi Ingres (49.98). Primul la care pioturaHtatea tuşelor „tragmentează" culoarea-locaJă este Delacroix (53.84.85). Părăsirea culorii-locail.e: „ ... explică toată evoluţia modernă, impresioniştii sunt mari inovatori ... vrând să se dagaje de latura imitativă, n-au considerat pictura
decât în culoarea ei, neglijând aproape în efortul lor ariţe formă şi orice
linie"' (49.16). Sohiţele Jui Constable .au fost un imbold pentru impresionişti să fragm€!11lteze tuşa, des.pre el a spus Pissaro: „ ... erau mai .aproape
de căutările noias.t.re pirivind plain-air-ul, fomina şi efectele fugitive ... "
(52.108). Peisagistica şcolii din Barbizon şi Manet evoluează către fragmentarea tuşei. Corot, Bastienne Lepage, Puvis de Chavanne au rămas şi la
peisagi.i la cuJo.ri1e-l0ic:ale. Iokind, PL~aro şi Manet oa şi ceilalţi impresionişti abandonează culorca-locală, fragmentând tuşa „division de la
touchc" şi a culorilor, vibrarea reflexelor şi a „efectelor fugitive. . . a
luminii". Au pictat pe fond alb - fără eboş modelat - strălumina ailbul
fonduluI, între tuşe!e fragmentate şi î:nvio·ra color'Ltul. Eu au găsiţ metoda
„alia pri.ma" singur cu care este capabil de urmări•t schimbările, vibraţiile r.eflexelor în plină soare, plănuită, teoretizată de către Leonardo
da Vinci. Spontaneitatea care era necesară la coloritul bun, promt, „valorat", la neoimpresionişti devine un studiu ahstract, aproape ştiinţific
calculată, de ex. Signac (52.85). Păstrarea metodelor tradiţionale în preajma acestor radicali inovaitori, îl preocupa cel mai muilt pe Degas, care
abandonează peisajul şi se menţine la scene figurative. Caută redescoperirea metodelor de piotură viechi, pierdute, deziluzionat de insuccesele
picturii în culori de ulei, trece exclusiv la folosirea pastelului. S-au ocupat
cu .r edescoperirea ve:::hil.or metode cu succes mai mic, Renoi.r şi Cezarule
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(51..65) ultimul în lupta sa fă'ră culor:i-locale, păstrează totuşi cr·edinţa sa
„în modelaI'eia vec1J:i.e a formelor" (49.17). „ ... CeZJanlne găseşte o culoare
.şi CQll'lltrar cu Manet, se străduieşte în căutarea unui de.semn şi a unei
forme distruse de Monet .. ." (49.18). Geometria formei, sesizată de el,
a foot un imbold pentru apariţia cubismului abstr'act, ingineresc. A fost
Ulll pumct nodal al mutaţiei impresionis~, pierderea metodei îndelungate
şi ~ntinuu, al elaborării a tabloului: „ ... Impresioniştii .. . au simţit că
iryijloaoele lor d es.tul de sărace, nu îngăduia marea compoziţie, şi s-au
.m~nţinut la proporţii justificate ... " (49.28). Scrie F. Leger în acord cu
părerea mai sus-amintită al dui Renoir. La grupul Pissaro, J okind şi
.Sis!ey s-a alăturat Monet care într-o sc<risoare defineşte denumirea şco
lii: „ ... Aceşti pictori ... aparţin gru.pului de naturalişti, :având justificata ambiţie de a picta natura şi viaţa. în toată realitatea lor ... " (52,12.6).
De fapt ei -erau real i.şti în pictarea după natură a peisajului şi a vieţii
cotidiene, dar fiindcă erau în dezacord cu varianta sa academkă, friecventă 1a Saloanele de expozi ţii, precum şi de realismul socialista .al lui
Courbet, care favoriza sărăcimea, iim:presioruiştii care pictează viaţa mondenă a bU'rgheziei se consideră naturalişti - deşi era cunoscut sensul său
peiorativ - se nume.se aş.a şi picto•rii Reti şi Ferenczy K. din Ungaria
(54.XXXV.) Nu numai abstrncţia neoimpremonistă a subminat impresionismul, dar şi ei însăşi aveau tendinţă antirea1istă, anume neglijează
prezenitarea materialităţii obiectelor .pe tablou, orice a fost prezentat ca
efect de -lumină şi culoare sub1ectivistică în care se evită „obiectivitatea
impres1ei", oopi·erea fidelă, această ficţiune „subiectiviitatea expresiei" a
t1ransfo·rmat din inter.ior impresionismul din 11ea1ism în .antiTealism, în
„expresionism", manierismul epocii moderne. Teo:retidanul acestui curent
Herwald Walden, sciitor, care în expresionism a sesizat ruptUTa spiritualistă de la materia şi tehnica tradiţiei realismului, el a scris: „... Materialul artei împiedi că, încătuşează artistul ... " (55.1949/11-12.45). Antagonismul diferitelor curente c.are se întreceau în originalitatea totală.
~indeau că crează: „ ... obiecte 111.oi ... 'i mpresii noi, opere cu legi proprii ... " (34.14) . Dvorac nu admitea că manieris mul născut la sfttrşitul
serolu~ui a:l XIV-lea în Iitialia, ar fi: „ ... un fenomen istm-ic delimitabil
la o singură epocă ... de fia.pt ieste un fenomen activ durabil a:l 'istoriei
artei moderne ... efectul său se resimte în toată epoca modernă ... s-a
înv'iat în toate puterile sale în romantism şi cu o vivacitate uimitoare
reapare <lin nou în curent€le artistice contemporane ... " (34.59). Hauser
susţine despre manierism:" .. . cu (el) s-a început .arta modernă în care
este unită sp.i:riitualismul şi realismul, expresioni.smW. şi formalismul intelectualismul şi iraţfonalismul ..." (34.55). „ . .. Arta modernă nu este
i~ea simplă a 1revoiluţi1ei mani:e•ri:ste chiar, că îl depăşeşte în negaire
canvenţionailismului, pentru că peste tot refuză rea·lita:tea matudi, nu se
mulţumeşte cu transformarea formelor din natm·ă, ci le înlocuieşte cu
forme abstracte, î n bună parte fictivă .. ." (34.14) 1n .comun acord cu
Friedlănder W: „ ... Este esenţial in mani·e rism contriariet-abea, aparent
moonciliabilei un1tăţi al antinomiilor ... " (34. 25).
Expr€Sionismul, denumit de cătl'e H . W1a1den în .anuil 1911, „ ... cuprinde cubismul, f uturismu1 şi 1a-rta abstractă apăTute între anii 18851900 ... cu folosi'!'ea culo.rilor dra.maitic acoentuată, forme abrupte, puternic deformate, sunt amprentele frământărilor interioare ale artistului ..."
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(9 .I.672~74) . Această intenţie S-<a extins la unele
că este indiferent iartistului dacă f rământăriil.e lui

curente mai recenste,
întruchipate în ,,subiecticitatea expresiei" cum poarte fi înţeles de s.pectator, este lăsat la che1'mlul „specialiştilor" , care dau explicaţii diferite şi formează un „lobbi"'
ce menţine totul nezdruncinat.
ConBider o epocă a crizei, anii · îin oare &-a născut arhitectura modernă şi curentele de pictură sus-amintite manieriste. Criza urbanistică
a apărut în centrele economice mai dezvoltate, wide industria s-a conoenrtirat masiv ÎIJ1 oraşele cele mai mari. Revoluţia industriială a fost pornită în Anglia , provocat de „spiri t ul" eficienţei, scrie Jouvenel (56.43). De
la universitatea din Glasgow inv€'Ilţia lui Watt „:a doua maşină de aburi"
a revoluţionat indus1ria, adică productivitatea ei, atunci când cu combustia cărbunelui, fabriciil.e au devenit ·i ndependente de la puterea :rnotrică a râurilor · şi au început roncentrarea producţiei în oraşe .. .«
(23.I.392). Când braţele de muncă m număr mare au fost -concentrate în
u zine şi apoi cât mai multe uzine aduse în oraşe a CRESCUT productivitatea „maximizează" număruU. braţelor - şi focurilor de muncă, a aJ.illl€!11tării uzinei ş i a oamenilor, îmbunătăţeşte transpoirtul lor, administrarea,
iruormaţia etc. Eficienţa se optimizează cu REDUCEREA „minimizarea"
densităţii amplasării clădirilor din oraş şi uzină, a lungimii reţelelor de
drum, apă, c:an.:al şi electrice, a •Cheltuielilor coimun ale, dar şi a celoir de
producţi·e se re:nitabilizează, cu 'feduoerea consumului de materiale, energie, timp de luaru, sal.ar, in cadrul proiectări~ fabricării tipizate, standardfaaite şi e:xiecuţia industrializată. Ieftinirea produselor a înil:esinit creşte
rea consumului şi a 'bunăstăirii, dar creşterea popu!laţiei orăşene, densitatea C()lJlSfuucţiilor ş.i drumuri:Jor a mărit :aglomerarea cixcul:aţiei rutiere
şi poluările, pericolele, stressuri şi o sumedienie de „ef ecte neprevăzute"
(57.XX.457). Este subiectul multor studii ştHnţifice despre de~echilibrul
biologic şi eco•logic, mai nou despre sociologi.a habitatului, oare se OCUjpă
de înstrăinarea provocată locartarilor în locuinţe prefiabricate, executate
industrializat, oare elimină conrt:aclul cu natura, relaţiile etnice şi sociale
tradiţionale, vecinii abia s·e ·cunosc, deseori se duşmăine:;c. Lomiinţe1e au
funcţia redusă la dormit, sunt neîncăpătoare pentru viaţa în comunitate
cu vecinii, cu mai mulţi prietena, sau chiar cu familia. In lipsa zilnică a
părinţilor s.aliariaţi, copii Tămân necontro1Jaţi, ştrengărind, se înrolează în
bande dif.erite de huJjg1ain1i, hippi, galerii, bânrtute promiscuitatea sextială
cu boli ca de ex. SIDA etc. avorturi, creşte consumul de dro.guri, C!Iiminalitatea, divorţul la părinţi, astfel descompunându-se viaţa !.a.miliară.
Pe lângă d efectele funcţiona~ şi soc1ale în criza arhitecturii, .au apărut
şi cele estetice, amintit mai sus l a şcoala din Chicago, unde funcţiona
lismul unifateral, ingjneresc-utilitarist e •e clipsat aspectul estetic. La construcţia industrializată din materiale prefabricate - a blocuriloc de
locuinţă din, considerente u tilitariste s-a făcut abr.actizare.a formelor, wriformizarea ~o'l', neglijând ou exces caracteristicile specifice locale, tradiţionale, stiluri a diferitelor naţionalităţi şi etnii - ~şa cum am mai amintit - criticată i1a Congresul din Vairşovia în ainul 198l. Au foi.St uniformizate .până J.a. exces bfocuirile de lo·cuinţie, răspândite în toate oentriele industriale, unde administraţia localităţilor, oficiile şi unităţile ·economice,
e&-€ au făcut investiţii, impun proiectantului acceptarea punctului de vc-
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utilitare, iar unde era regim dictatorial,

specialiştii

erau

neglijaţi şi mai mult.
Creşterea peste măsură
vieţii" ,constată A. Toffler

a oraşelor americane a degradat „calitatea
- ,cauzia ei este pontlerea exagerată a „indicatorilor cantitativi" în economia investiţiilor urban:istice (59.422-423)
(subînţeles în goana după profit T. B). In cercetările sale ştiinţifice B. de
Jouvienel susţirne că deg,riadare.a calităţii vieţii al „amenităţii" mediuilui
ambirullt provine din „cultul eficienţ;ei", a. goanei. după profit, ca un scop
în sine. (56.43). Propune ca remediu eficienţa economică să fie subordonată scopurilor „amenităţii" '(56:103), coosideră :riscantă şi greşită pvoptmerea economistului american K. Galbrait, diminuarea creşterii eficienţei, oprirea oreşterii .puterii productive, deoarece: „ ... ea e atâ,t de
esenţ:iială societăţii ... încât aceasta ar risca să se prăbuşească în cazul
unei asemenea dimifllUări." (56.11.76). Clubul de la Roma în al doiilea raport al său propUJne· „controlul uman" .a;l exceselor în obţinerea eficienţei. (58.XIV, XX.). Şroa1a din Fvank:furj: (Ador.no, Maroouse), au demo.nstr.ait opoziţia antinomică mtre prog!'lesul civilizaţiei tehnice, faţă de
scopurile umaniste. Diminuarea eficienţei a fost subioectul Congresuilu:i Internaţional de Filozofie de la V:arna din anul 1973. Este o problemă mil•einaTă, amintită de către Platon în Republica (cap. 423 a), că îmbogăţirea
exagerată a meseriaşilor dăunează cinstei lor, la fel precum utiil'itarizmul
corupe deciziile valorice. In „Riepuhlica" (cap. 423) propusă de către P1aton: ,, . .. toată lumea dispune de proprietate sau cel puţin este liberă să le
·achiziţioneze, până la o anumită limită, îngăduită de aege". (60.364). Propunerea lui Pl:aton, să limiiteze îmbogăţirea cu 1egi, nu a foot acceptată
de contemporanii săi, <:ă dreptul neîngrădit la proprietate, echivala şi la
ei cu libertatea (62.II.115). Egalitarismul iacobin al ilui Rousseau şi micii
burghezii, doreau să limi teze cu legi propreitatea şi pmfi,tul, dar legiferarea în Constituţie, - proiectată de, către Rdbespierre, care i-a costat
viaţa nu au !reuşit :să-l .Lntroducă. I. G. F1idhte oerea lim1tarea câştigu~
J.u:i: „ ... averea dacă depăşeşte măsura . . . contuirbă activitatea altora şi
libertatea lor ... " {61.14.647). Goana dup ă profit în cadrul progresului actual al in<dUS1triei se opreşte automat în perioada de recesii, oprindu~se
investiţiile, dacă viaţ::a consumatorilor este periclitată de poluări, piaţa reduce creşterea eficienţei, la „progresul posibil" (Brotland) .
1
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BllJLIOGRAFIE

Cifrele puse în paranteză dreaptă sunt cărţile citate mai jos.
Cifrele p use în paranteze curbe sunt trimiteri la ilustraţie.
In paranteză dreaptă, prima cifră este cartea citată, înşirată mai JOS, a
doua cifră romană este volumul cărţii, sau pagini numerotate cu cifre
romane, apoi este numărul paginii, sau la notarea cap. (capitol) este numărul şi cifra de pe adnotările originale. Citatele apărute in limba maghiară, sunt traduse de mine.
1. Szatmâr vârmegye monogrâfiâja, Budapest (Bp.) 1908;
2. Revista „Elet es tudomany", (Bp,), l!l48 aprilis 1; Gonyei S,; A paticstcil
a vasbetonig.
3. Satu Mare, Studii şi comunicări 1969. T6th A.; Metode în cercetarea tipolo·gică etc.;
-

I
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4. Revista „Korunk", Cluj-Napoca 1983/11 T6th D.: Tipus es funkci6 etc.;
5. Monum ente istorice şi de artă etc. (revistă) Buc. 1977/2. Grigore I onescu:
Tipologii specifice ale clădirilor populare de lemn ;
6. Marmaţia I. [Anuarul muzeului], Baia Mare 1969. Socolan A. T6th A.
„Zugravi a unor biserici de l emn etc.;
7. A. PORUMB : Pictura românească în Transilv ania. Cluj-Napoca 1981;
8. A . POP-BRATU: Pictura monumentală maramureşană. Buc. 1982;
9. XXX: Mtlveszeti l exikon Bp. 1963;
10. P. CONSTANTIN: Arta 1900 în România. Buc. (Bucureşti] 1972 ;
11. XXX : Lexicon ilustrat de arhitectu ră modernă. Buc. 1972;
12. HEGEL : Esztetika Bp. 1955;
HEGEL: Prelegeri de estetică. Buc. 1966, vol. II, pag. 65, 66, 69, 72 ;
13. Monumente istorice şi lucrări de restaurare. Buc. 1967 [revistă] T6t h A.
Contribuţii l a tipologia arhitecturii de l emn etc.;
14. GH. IONESCU: Istoria arhitect1Lrii in România buc. 1965;
15. V. VATAŞIANU: Metodica cercetării în istoria artei. Buc. 1974;
16. B. Zevi: Cum să înţelegem arhitectura. Buc. 1960;
17. V. VATAŞIANU : I storia artei europene, Buc. 1968;
18. HAUTECOUR L.: Literatura şi pictura în Franţa, Buc. 1982 ;
19. I. BANU: Filozofia greacă până la Platon, Buc. 1982;
20. PLATON: Opere, Buc. 1974;
21. ARISTOTEL: Metafizica, B uc. 1965 ;
22. D. PIPPIDI : Arte poetice, Buc. 1970;
23. MARX K .: A toke, Bp. 1955;
MARX K.: Capitalul, Buc. 1957, vol. I , pag. 392 ;
24. ARISTOTEL: Poetica, Buc. 1957;
25. C. CENNINI: Tratatul de pictură, Buc. 1977;
26. DIONISIU DE LA FURNA: Cartea de pictară, Buc. 1979;
27. FRIEDLAND,F,R M. I.: De la v an Eyclc la LJ1·eugel, Buc. 1975;
28. PANOVSKI E.: Renaşterea şi renaşteri în arta occidentală, Buc. 1972;
29. GOMBRICH E. H.: Moştenirea lui Apelles. Buc. 1981.
30. L. B. ALBERT!: D espre pictu.ră, Buc. 1969 ;
31. GOMBRJCH E. H.: Noimă şi form<1, Buc. 1981:
32. LEONARDO DA VINCI: Tratatul de pictură, Buc. 1979 ;
33. DVORA C M.: Scrieri alese, Buc. 1983;
34. IIAUSER A .: A modern mflveszet es irodalom eredete, Bp. 1980;,
35. XXX: La mostra del Tintoretto V enezia (Pesero), 1937;
36. M . C. MARINESCU: Romantismul arhitecturii, Buc. 1990;
37. KULTERMANN' W. Istoria istoriei artei, Buc. 1977;
38. XXX: Dicţionar de estetică, Buc. 1972 :
39. SCHILLER ER.: Scrieri estet ice, Buc. 1981:
40. HERMANN I.: K ant teleol6giciia, Bp. 1979;
41. HF:RMANN I. Teleologia es tortenetiseg, Bp. 1979;
42. LUKACS Gy.: A .z esztetikmn sajcitossâga, B p. 1969;
LUK!\CS Gy. Estetica, B uc. 1972, voi. I , p ag. 549, (progr es-logic) vol. I ,
(in ovaţiî tonale în muzică) col. II. 324.
43. HAUSER A.: A m flveszet szociol6gicija, Bp. 1982;
44. M. FLORIAN : Recesivitatea ca structură a lumii, Buc. 1983;
45. C. MARINESCU: Tradiţii şi inovaţii în arhitectură, Buc. 1970;
4fi. TH. S. KUHN: Tensiunea esenţială, Buc. 1982;
47. l L WALLON: De Za act la gândire, Buc. 1954;
48. D. DIDEROT: Scrieri despre artă, Buc. 1967 ;
49. P. LEGER: Funcţiile picturii, Buc . 1976;
50. XXX: A rhitectura, (revistă) Buc. 198516;
51. HA VEL M.: Tehnica tablou lui, Buc. 1982 ;
52. R. S. SHIKES, P . HARPES : Pissaro, Buc. 1986;
53. P. SOGN AC: De la Delacroix la neoi mpr esionism, Buc. 1971:
54. PETROVICI E.: Ferenczy K. Bp. 1943;
55. Secolul XX (revistă), Buc. 1969/ 11-12;
56. B . DE JOUVENJ<:L: Progres în om, Buc. 1983;
57. MAf{X K. ENGELS F.: Miivei, Bp. 1963:
Fr. EXGE LS: Dialectica nat:trii, Buc. 1954. pag. 179;
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58.
59.
60.
61.
62.

MESAROVICI M. PASTEL E.: Omenirea la răspântie, Buc. 1975;
A. TOFFLER: Socul viit01·ului, Buc. 1980;
A. POSESCU: Platon, Buc. 1971;
FICHTE I. G.: Valogatott ircisok, Bp. 1981;
HEGEL: Elâadasolc a filoz6fia torteneteb6l, Bp. 1959.
HEGEL: Prelegeri de filosofia istoriei, Buc. 1963, vol. I, 468 .

A TECHNIKA FEJLODESEROL VAGY VALSAGAROL
A MOVESZETELMELETBEN

Szatmarmegyei epiteszet es a festeszet vâltozâsairol vagy

stagnâlâsărol

(TARTALOM)

.,

•

Szatmâr regi megyeje egy olyan vâltozatos tajegyseg volt, ahol az epiteszetet
m eghataroztak a hegyvidek, a dombvidek es a mezoseg helyi epitOanyagai, tanulmanyozhat6 ennek hatăsa a gerendakoszorus, a borona es a donglnt vagy teglatart6falas szerkezetek fejlesztesere, valamint a kil!OnbOzo z6nak szerinti mestersegek
szuksegletei, a pâsztor, a foldmilves-ăllattenyeszto, es a vârosi foglalkozâsok âltal
igenyelt szâllâsadas funckcionâlis celjai hogyan alakitottak ki a killonboz6 hăztipusokat; az etnlkumok kUIOnboz<:> szokăsai szerinti stîlusok, meg a terilletrendezes, a
szolgâltatasok alakultak ki. Eszerint felvăzolom a nepi es a varosi Iak6hâz es templomepiteszet tipol6giajât, meg az eur6pai stilusok hatasât a muepiteszeten keresztUl a nepire es annak megsziinesere, a stilisztlkai orientâci6t, a fejlOdest vagy a
stagnâlâst, hogyan befoJyâsoljak a helyi gazdasâgi es a politikai esemenyek. Ezeket
a nagyon szerteâgaz6 problemâkat osszetârtja a fej!Odes filoz6fiâja, a tOrtenelemben, gazdasăgban, szociol6giâban, muveszetben. A technikai fejlădes a civilizăci6ban, gazdasagban nem pârhuzamos rnindig, hanem „egyenlOtlen" a kultura cs a
muveszet ertekeinek alakulâsaval, javulâsâval, stagnalăsâval, alland6sagâval. A
polgâri iparositâs, tulzott koncentrâl6dasa, fektelen fejlodese okozott urbanisztikai
vâlsâgot, okol6giai krizist, az elet minosegenek lerom!ăsat, ertekvalsăgot. Az ismctli:ido ,,laikus reneszănszok", az olasz es a nemetalfăldi polgari realizmust tObbszor
megszakftottăk manlerizmussal, hisztorizmussal, vegill felbornlasztottâk az absztraktformalista fikci6k. Ahhoz, hogy felvazoljam az eplteszet e.s a festeszet tOrtenelmi
vâltozâsainak nehany szazadat, interdiszciplinâris âttekintes sziikseges, a technikatortenet rnegujitâsâval, - kil!Onosen a festeszetben - muveszet esztetikăjăb61, az
urbanisztikâb61 (habitat) a kornyezetvedelem tudomânyos es demokratikus mozgalm ainak nehâny elemebol.

•
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„NU MAI DORESC SA PICTEZ BUJORI . . ."
- Axs poetica lui Aurel Pop.p IMOLA KISS

f.

i

Aurel Popp, personalitate marcantă a picturii româneşti contemporane a văzut h.tmina zilei 1a 30 august 1879 în comuna Căuaş. Viaţa şi
opera artistului sunt puter.rui.c legate de Satu Maire, oraşul care n u l-a înţeles niciodată, dar oare l-a rechemat de pretutindeni pentru a-l putea clin
nou alunga ...
Aurel Popp a fost un revoluţionar în adevă·ratul înţ>ei1es al C'Uvântului. Sufletul său .pur de artist credea că picturile lui inspirate din realitate, vor fi odată înţelese şi prin ele va putea schimba lumea, făcCind-o
mai frumoasă, mai dreaptă.
Rămânând arf an de tată la numai trei arui, cunoaşte foarte repede
vicisitudini~ vieţii. Singurul său sprijin şi unica speranţă era talentul.
ln 1903 absolvă Şcoala superioară d e desen şi caligrafie din Budapesta.
ln amtl patru al studenţiei are prilejul să facă o excursi€ de studii în
Italia; Roma, Siena, Perug1a, Assisi, Orvieto îşi dezvăluie pe râJild. în faţa
lui miraculoasele secrete. Capodopera lui Michelangelo „J udecata de apoi"
din catedrala de ;ta Orvieto .e~ercită o dieseb.iită. influenţă asupra tânăru
lui artist.
fu 1904 primeşte ardinuil de chemare, îndeplinindu-şi stagiul militar la V1en.a. Ca un .arttist :adevărat vizitează muzieele imperiale şi urmează cursurile de desen ale Academi·ei. de bele-arte.
„Cea mai marre parte a timpului meu liber îl petreceam ÎIJl muzee.
N-<am cunoscut pe nimeni în aoel imen.s. oraş decât p e Rembrandt, Rubens, Ve1asquez şi ceilallţi pe care aşteptam de foarte multă v:reme să-i
văd în original. Aici s-au conştientizat î n mine dificu ltăţile v ocaţ.iei şi
tot aici au început pentru .mine frământăril e oe au dus p~mă 1a autoflagelare, când n-am reuşit să realizez oe mi-am propus ... Pentru că mereu, când am ocazia să văd capodope·11e executaite în trecuţ r€C\.lnOSC:
sunt foarte frUJIDoase - îmi scot pălă.ria î.n faţa lor dar ... aş fi dorit a1tceva, oeva mai ap11opiat de lume.a mea sufletească, de con.ştiinţa mea tulburată, de năzuinţele mele cărora încă nu ile pot da exp~esie . . . Intotd eauna trăia în mine mai puternic aspi'I'aţia spre progres, decât admiraţia fiaţă de trecut ... Înainte, înainte .. . totdeauna trebuie să priveşti
înainte şi în uirmă numai pentru a ~ua la cunoştinţă că spiritul uman,
talentul şi imboldul subcooştient şi atunci cloceau să atingă absolutul ~a
astăzj ... " 1.
1

Aurel Popp,

Şi

asin a fost viaţă, Ed. Daci~. Cluj Npo::a, 1977, p. 57.
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In 1905 îl găsim la Satu Mare oa desenator t ehnic, apoi profesor de
desen. Starea deplor.abilă .a învăţământului .artistic sătmărean îl determimă. să ia o gr.a:bnkă hotărâre: în 1908 publică broşura: „Despre situaţia
artistică şi de artizanat ia oraşului nostru" 2, în oare încearcă să puriă bazele educaţi:ei rarti.stioe moderne prin :aplicarea unei ·noi metodologii. Artistul este de părer.e că: „cultivarea frumosului este nu numai un interes personal, ci şi unul colectiv; nu numai individul izolat, dar şi irnaginea .·colectivă s.e tr.an.sformă prin tyractic.a frumosului" 3 .
Cu toate că era înzestrat de la natură cu un mare talent, Aurel Popp
s-a străduit toată viaţa să-şi perfecţioneze cunoştinţiele. Cele însuşite la
Academia de la Budapesta au stat doar la baza studiilor de mai târziu.
In 1910. se iveşte ocazia perîecţionă·rii sJudiilor la Paris, 1a Academia Julieri, f P<aflte des frecventată de tinerii artişti ardeleni la începutul secolului nostru. La Paris Aurel Popp îşi dă sea1111a că „ ... adeseori pensula
mea €Ste ma:i isteaţă decât mine însu:mi ... Acele num.eroa.i;;e viziuni noi
şi deoopţiorumte, aoe1e frământări în jurul esenţei picturii şi divers.ele
rătăciri ale numeroaselor „isme" pricinuiesc deziluzioin.al'ea m~ de pictură •.. 4 •
Se întreabă des de Tostul talentului în cazul în c:a:re nu este supus
unui crez puternic şi nu este hrănit de convinge re. Tailentul - se î ntre ba - iare oa1'e vreun rost -când nu este subordonat unei credinţe, -când

de co11wingieri? Dar care ar fi oare scopul cărui.a un arputea închina viaţa'? Cu un puternic spirit critic a alcătuit un
bilanţ neobi~nuiit şi nedrept al a-otiv:ităţii s ale .airitistioe d e zece ani: ;,tehnică ostentativă, jo.ngleri·e fără vre o· fo tenţiie sau sooip mai înalt ... teme
mi:nore, peisajie călduţe d e pe malul Someşului, cu sau fără figuri, „maimuţă'reli academice", sau imitaţii după pictori „plein-air-işti" .. .5 Incă de
la începutuil. 1activ.ităţii sa.le artistice s-a delimitat de impresionism, cu
toate că multe pe:i3a}e trădează incontestabil aoeastă influenţă. „Arta celor de la Barbizo.n aparent creează impresia că operele de artă nu trebuie să spună nimic. Judecfmdu-i după subiecte, aproape siigur este aş.a,
dar asta este numai prima impresie, superficială, căci nu trebuie să uităm
de compoziţiHe iin[presioniştilor, care ne dovedesc contrariul. Dar cu toate
acestea, ceri de 1a Bcvrbizon au intrat în conştiinţa oia.merulor -de parcă ar
fi evitat ori<:ie conţinut idrologic"6.
Aurel Popp este socotit de istoria airtei un excentric, căci toţi contemporanii săi au trăit şi creat în mdr:aju:l. OJ<lomei de la Baia Mar.e, în
timp ce el declară: „sistemul de breaslă 'băimărean lor ie este oon vienabi'l,
clar ce pot faoe oei oe nu .se împărtăşesc din giulgiul Chtristului Ho1il.6synu este

tist

susţinut

I

1

I

~

I

1

şi--a:r

~

măny"
3

Despre

situaţia artistică şi

de artizanat a

oraşului

nostru., Tipogr afia „Paz-

Satu Mare, 1908.

I

Ibidem

• Aurel Popp, Din zi î n zi - insemnări autobiografice - Manuscris aflat la
Arhivele Statului Satu Mare.
~ Raoul Şorban Banner Zoltân, Aurel Popp, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1968, p. 14- 15.
11 Ctiteva ciwinte despre frământările artei noastre plastice" Manuscris
aflat la Arhivele Statului Satu Mare.
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Ferencrzy" 7 : oricât i-am tăvăli în poleiala originalităţii, totuşi rămân imitatorii Barbizonului«8.
Artistul îşi explică astfel punctul de v.edere :· „mie în artă nu-mi
plac experimentele, nu accept decât ştiinţa şi filosofia şi nu pe cei ce
cultivă ceea ·ce se numeşte l'ar.t pou.r l':art" 9 • Deşi foru:laxea în 1896 a
Şcolii de :pictură de la Baia Ma:re a însemnat o adevărată revoluţie în
:a1iia transilvăneană, această revoluţie ia fost necesară şi foarte utilă pentru că s-a opus metodicii greşite a academiilor, în Jocul reţetelor i-a îndreptat .pe elevi spre 0 'bservarea u:milă .şi atentă a naturii, a eliberat arta
de limitele gustului mic buirghez, d~r pe lângă aoeiastă mare realizare a
dius ~a negl:ija·rea sau chi:ar la dispreţlul tehnicii. La Baia Mare s-.a învă
ţat o VIZIUNE ARTISTICĂ şi nu O MESERIE. Dar la bazele unei arte
stă în primul rând mcseriia. Nu se poart:e exprima desăvârşit numai cel ce
este stăpân pe meserie. Spre deosebire de c0ncepţia băimăr·enilor Aurel
Popp spunea: „artistul să fie STAPANUL şi nu sclavul naturii" 10 • lntotdeauna aspira spr-e tnai mult şi mai bine. Declam: „Am fost şi sunt
şi astăzi un l'e'V'Oluţioinar .a.tât în v1aţă cât şi în .artă . . . ToaitJe acţiunile
miele sunt premeditate şi au un profund conţinut mor.al. Caut ştiinţa
înainte de toate ... "11.
Prima confilagraţie mondială şi-a .pus amprenta sângeroasă asupra
întregii sale creaţii artistice. Pentru Aurel Popp primul război mondial
a început la 1 august 1914, .când :a primit ordinul de chemare. Acest moment a fost imortalizat într-un tablou foarte re uşit (Planşa XXX), pe care
însă n.u l-a terminat niciodată. În autobiografia artistului găsim o descrier e
foarte fidelă a acestui eveniment: „M-am înrolat ca un cetăţean neVinovat la
1 ~tigust 1914. Mi s-a înmâhat ordinul de ch€lnare, chiei'r când pictam
în Grădina Romei modelele ce-şi luau într-o atmosferă paşnică mi.eul dejun· la masa frumoo ar.anjată cu faţa ide ·masă galbenă . . . T.ab-loul există
şi .astăZi cu următoarea 'iscripţie: „Interrorupu le 1-er Aollt 1914, ia:u· son
des Cloches de midi, lorsque j'ai rec;u rna convocat~on pour la guerre
mondiaile .. .'m. Culorile pUTe, reci trădează influenţa băimă;reană. Incetul cu încetul sunetul clopotelor se transformă în bubuituri . de tunuri
şi iau naştere .operele oele mai realiste, dar totodart:ă ·oele mai impresio ...
nante şi zguduitoare ale artistului dclul „închinat războiului.: „Atacul"
(1916), „Cine-l ştie?" (1916), „Erou necunoscut" (1925), (Pl. XXXII}, pictând Guernica primului război mondial într-o si ngură figură umană. M emoriile din război: oroarea, groaza, chinul, protestul sunt concentrate în
expresivitatea curajoasă a tablourilor cu caracter antirăzboini c de mai târziu. Deja în şanţurile df~ apărare de pe front începe schiţarea ciclului de
opere antirăzboinice, această istorie pictată, care prin valoarea artistică şi
ideologică ocupă un loc bine meritat în pictura europeană. În istoria artei
1

7 Criza artei plastice transilvănene (Cu ocazia expoziţiei de pictură Nagy
Oszkâr, în Keleti ujsăg V, nr. 300 din 30 dec, 1922.
8 . Aurel Popp, Din zi în zi.
·
u Dintr-o scrisoare a lui Aurel Popp din 23.X.1931 adresată lui Emil Isac Manuscris aflat la Arhivele Statului Satu Mare.
··
w Dintr-o scrisoare (neexpediată) a l ui Aurel Popp, din 14 februarie 1948,
adresată pictorului Gh. Florian din Paris în Şi asta a fost viaţă, p . 16.
11
Idem p. 60
·
1
~ Ibidem, p. 151
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„JE NE VEUX PLUS PEINTRE DE PIVOINES .. ."
L'ars poetica d'Aurel Popp
(Resume)

L'etude s'efforce de clnrifier la signification de l'art d'une grande persona-

Jite de la vie artistique de Satu Mare, Aurel Popp. Ne le 30 oaut 1879 a Căuaş.
fils d/un pretre greco-catholique, il fi t ses etudes a Carei, puls â l'Ecole Superieure
des Beaux - Arts â Budapest, ou il a l'accasion de faire une voyage d'etudes en

Ttalie. A Roma, Sienna, Perugia , Assisi, le jeun artiste connait Ies merveilles de la
Henaissance. Il visite aussi Ies grands musees de Vienne, de Madrid, d'Amsterdam.
A urel Popp termine sa form ation artistique a !'Academie Julien de Paris.
Comme tous Ies artists de Transylvanie du debut du XX-eme siecle, 4urel
Popp a ete en contact avec la colonie d'artists de Baia Mare, mais il n'a pas donne
d'importance a l'impressionnisme. La sourse d'inspiration a toujours ete la vie,
la realite quotidien ne.
La premiere guerre mondiale a laquelle !'artiste a participe a baucoup
marque sa vie, son activitc artistique.
Aurel Popp c'est le premier peintre qui a immortalise la guerre chimique
ave-c les ~az.
Cornme peintre ii a delaisse Ies natures statiques, Ies paysages, pour lui
!'art Yer itable se trouve dans la composition.
11 s'est enormement interesse a la creation ou s'est impose comme representant cie la nouvelle generation.
Aurel Popp un grand artiste il a donne a, son reuvre une resonance particu-

liere au milieu des autres ceuvres plastiques Transylvaniennes.
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VALENŢE EXPRESIONISTE
ALE PICTURII LUI AUREL POPP

L IVIU PAUL

Pictura lui Aurel Popp supusă unor influenţe stilistice care au marcat arta începutului de secol pune evident ş i problema raportului cu
expresionismul. în ce m ăsură Aurel Popp a avut vocaţia expresionismului, care este ponderea mijloa celor şi procedeelor specifi ce sau cel puţin
tributare expresionismului, .în ve fo l elemente iconogruficc atribuite expresionismului subliniază în crea ţi a sa ex istenţa, uneori numai latentă a
unor valenţe specifice, ia tă '.in treb.:iri pe care le generea ză o operă artistică a l cărei caracter militant propagă valori profund umane. „Mjsionarism activ," „acţiune în. raport cu idealul unei soc i etăţi a viitorul ui•',
„adoptarea altui ideal de sinteză decât stilul" - i ală câteva trăsături
specifi ce expresionismului, care marchează creaţia lui Aurel Popp. Rezultat în urma negării sistematice a „ismelor ", în u rma r efuzului ostenta tiv a oricărei tendinţe estetizante, epurat d e orice tentativă experimentală, expresionismtil cu n oaşte prin creaţia lui A ur el Popp o subliniere
a laturii sale axiologice ş i o amplificare aparte a „misiunii sale active".
Ilustrînd sugestiv definiţia lui J ean Leymarie conform căreia expresionismul este : „O . .. fazf1 a romantismului prin afirmarea spiritului slav
şi nordic într-o lume tragică apăsată de angoasa timpului ... " opera lui
Aur-el Popp afirmă o plenitudine a angajării ideologice ce frizează deseori limite extreme ale fina lităţii operei de artă: „A pătruns in conşti inţa
cole ctivă ideea spunea Popp Aurel - că arta mea ar avea un caract er
d e propagandă. Da - şi eu '> consider în acest fel: pictură de propagandă". O specificitate aparte a valenţelor expr esionjste este datorată
nevoii presante de „a da expresie" unor adevăruri profund umane, d e
„a dem asca" faţa ascunsă a unui univers ostil dominat de forţe obscure
ce împiedică afirmarea valorilor individuale. O permanentă stare de revoltă inhibă orke tentativă de e liberare de sub constrângerea unui misionarism asumat conştient cu toate consecinţele sale extreme generate
în plan uman şi artistic. Negarea sistematică a „ismelor", motivată prin
irelevanţa angajării acestora în plan social, ~e nerează o poziţie aparte a
operei sale. Contestarea, d e pe o poziţie unilaterală a acestora determină
o permeabilitate specifică în faţa influenţelor. Eclectismul operei sale
este o con secinţă a nevoii acc.:entuă rii expresivităţi i imaginii prin intermediul apelului frecvent la o retorică a gestului, la o nuanţă declamativă subsumate unui accentuat caracter epic. Considerâ nd expresionismul
o „constantă identificabilă în întreaga evoluţie istori că a artei" ş i admiţând implicit posibilitatea m a nifestării acestui a într-o multitudine de
forme, eclectismul operei lui Aurel P opp poate fi un mod de exteriorizare
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a unui „protoexpresionism''· Această ipot€ză poate fi argumentată prin
semnificanţa transferurilor stilistice de care a beneficiat creaţia sa. Barocul şi acele „efecte uneori prea sonore" menţionate în sens depr~ciativ,
compensează printr-o (uneori relativă) agresivitate redactarea academică
a imaginii, conferindu-i un plus de expresivitate. Relevarea valenţelor
expresioniste, a locurilor de înt<'llnire cu o tematică specifică precum şi
a mijloacelor şi procedeelor specifice expresionismului trebuie să ţină
cont ele faptul că acestea se manifestă într-un mod aparte în opera lui
Aurel Popp. Nefiind rezultatul unei atitudini programatice, fără să ben efi cieze de coerenţa unui prngram estetic specific, aceste valenţe expresioniste poartă amprenta unicităţii şi a singularităţii lor pe întreg parcursul operei. Nu sunt etapele unui drum ce vizează expresia, ci soluţiile
adoptate în. scopul accentuării. expres iei.
- Valorile primitivismului. Vehiculate ostentativ de către expresionism ca tendinţă de reacţie împotriva acdemismului steril, ca promisiune de înnoire a limbajului pictural în însăşi specificitatea sa, aceste
valori afirmă/justifică existenţa operei de artă în pofida filistinismului
burghez. Dacă la Gauguin aceste valori afinnă raporturi armonice omnat ură, dacă la E. Nolde au drept scop recuperarea w1or „permanenţe
subsumate aceluiaşi adevăr uman" la Aurel Popp apelul frecvent la o
imagi.stică primitivă vizează o subliniere metaforică a degradării umane.
Mediată deseori prin intermediul unor motive iconografice biblice această
imagistică afirmă stadii de evoluţi e a umanităţii. Evaziunii iluzorice în
exotic, resemnării înaintea fatalităţii, Aurel Popp îi opLme avertismentul
unei lucidităţi vizionare datorată unei încrâncenate angajări în plan etic.
Prin intermediul unei vehemenţe semnificative a gestului pictural imaginea dezvăluie un univers dominat de iraţional, de elementar, de forţe
obscure ce reduc umanitatea la un stadiu degradant .şi anunţă uneori
cataclisme iminente. Specificitatea expresionistă a imaginii este accentuată
prin constituirea formei ca expresie exterioară a unui conţinut interior.
A,ceastă expresivitate a formei, potenţată şi prin intermediul unei retorici a gestului care facilitează o lectură imediată a sensului, este realizată
prin mijloace şi procedee care poartă în mare măsură amprenta expresionismului. Reducerea diferenţei între real şi expresie este realizată prin
înzestrarea materiei cu o fluiditate aparte. Datorată direcţionării pensulaţiei ce urmăreşte trasee structurate de linii de forţă această fluiditate
creează o mişcare continuă ce afirmă forţa de sugestie a ansamblului.
Accentuând o specificitate conotativii a tuşei de culoare, această fluiditate integrează formele umane în natură ,/ fundal, afirmând discr~t o
senzaţie de planeitate ce anulează adâncimea, uneori accentuată. presupusă de scara monumentală la care se desfăşoară acţiunea. Om-natură
constituie o unitate a cărei elemente structurale sunt investite cu sensuri
supraindividuale, care rezultă fie din sugestive deformări anatomice
(„Scaieţii") fi.e în urma apelului la valenţele alegorice ale legendelor biblice („Noul Crist"), („Excluşii").
- Deformarea - procedeu specific expresionismului datorită faptului că: „judecata este percepută odată cu obiectul" şi „se manifestă ca
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deformare sau distorsiune a obiectivului1". Deformarea este la Aurel Popp
exteriorizare vădită a unui eu convulsionat de dramele unei umanităţi
lipsite de perspectiva salvării. Inzestrarea figurii umane cu valenţele vegetalului dezindividualizarea figurii umane, schematizarea acesteia, iată
moduri ale deformării care atestă locuri oomune cu expresionismul. Marcată de o accentuată febrilitate, datorată unei nevoi de posesie a realului, corectată de necesitatea de a transf igura ac~:st real deformca·ea generează în plan formal o autonomizare a tuşei de culoare. Deseori acest
caracter se afirmă la nivelul întregii imagini, tensionând semnificativ ansamblul. Pensulaţia rămâne mijlocul expresionist cu cel mai înalt grad
de constanţă pe întreg parcursul operei sale. Se mani.festă cu aceeaşi
pregnanţă atât în perioada debutului cât şi la apogeul
creaţiei sale
păstrându-şi angulozitatea caracteristică, capacitatea constructivă şi elocven ţa expresivă. Este un meclium ce conferă unitate contrastelor cromatice şi/sau trecerilor tonale abrupte. Fie că investeşte un conglomernt
amorf („Dacă omul vrea să piară") fie aflat într-o iminentă stare de
dezintegrare („Răs.tignire") cu valenţele unei umanităţi dominată de isteria unei catastrofe, tuşa de culoare exprimă imediateţea unor stări senzoriale. Deseori este metamorfozată în element iconografic prin intermediul duplicităţii sale funcţionale ce construieşte configuraţii în măsura
în care le distruge sensul când sunt percepute în context. Expresia degradării şi înstrăinării condiţiei umane în situaţii limită
specifice războiului, mizeriei sociale generate de dominaţia capitalismului,
valenţele expresioniste ale picturii lui Aurel Popp se manifestă cu precădere în operele create în perioada interbelică . Rapor.tul operei sale cu
expresionismul comportă o specificitate aparte al cărei studiu poate· pune
în evidenţă trasee ale- expresionismului în arta românească.

VALENCES EXPRESSIONISTES DU PEINTRE AUREL POPP
Re sume)

Le peintre de !'artiste, influencee par Ies styles qui ont margue l'art du
debout du XX-e siecle, a evidemment l'empreinte de J.'expressionisme aussi.
L'auteur, montre que l'expressionisme dans l'reuvre de !'artiste, Aurel Popp n'est
pas le resultat d'une attitude programmatique mais qu' elle porte l'empreinte de
l'unique et te singulier. Ces valences (les vaJeurs du primitivisme, la degradation)
se manifestent surtout dans Ies ceuvres crees dans la periode interbellique.

1

G. CARLO ARGAN: Arta

modernă,
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PROFILUL PLASTIC
AL PRESEI ROMANEŞTI INTERBELICE
DIN SATU MARE
CORNEL

CRĂCIUN

Dintr-o investigaţie pe rsona lă pe care am întreprins-o cu referi.rEl
la antecedentele anului 1918 în domeniu l presei româneşti din Satu Mare
am constatat precaritatea acesteia. Faptul se traduce îri ap ariţia , pentru.
scurt timp, a unei singure publicaţii dalorale lui Vasile Lµcaciu 1• Cu alte
cuvinte, excepţie făcând de Revista catolică , Unirea de la 1 Dccer,nbrie
1918 a fost şi în acest caz 2 un moment de referinţă, de naştere, a · unuj
fenomen cultural care, în celelalte ter itorii lecuite de români-inc;lusiv
Transilvania, avea d eja o vechime ele cât eva d ecenii.
Pornind de la această constatare ne propunem ca, în studiul de
faţă, să d<.scifrăm resorturile intime ale investiţiei de talent şi pasiune
concentrate în presa româneascl't sătmăreană dintre cele două războaie
mondiale, să demonstrăm valabilitatea şi viabilitatea demersurilor susţinute în numeroase cazuri de ziarişti formaţi ad-hoc, precum şi limitele
pe care le conţine un „progr am" de culturalizare prin artă atunci c~n d
p romotorii acestuia nu au formaţia strict n ecesară .
Se cuvine să prec i zăm de la bun început că există un benefic dfolog cultural între Satu Mare şi, Baia Mare, susţinu t prin numeroasele referiri la Şcoala de arte frumo ase şi la expoziţiile arUştilor băimăr:eni
vernisaţi în propriul oraş sau la Satu Mare. Nu se poate vorbi însă despre o subordonare, de o dependenţă , a artei sătmărene faţă de Baia
Mare, ci de o relativă, d ar suficientă l a acea dată, retardare artis tică
locală.

Intr-o primă secţiune a lucrării ne vom opri la articolele dedicate
special artei plastice. Organizarea Şcoli i de arte frumoase din Baia Mare3
e adusă în atenţia publicului sătmărean cu ocazia expoziţiei de carica.:.
1
Situaţie con statată prin consultarea l ucrării Publicaţiile periodice româneşti 1907-1918 şi Suplim ent 1790-1 906, tomul II, Editm·a A cademiei R.S.R.
Bucureşti, 1969, p. 852. ln evidenţa Bibliotecii Centrale Universitate Cluj-Napoca,
în afara publicaţiei citate (cota 280236), există o singură excepţie: Catalogus ve-

nerabilis cleri a lmae diocesis Szatmariensis pro anno 1815 (cota 238520). Restul
publicaţiilor

datate înainte de 1918 sunt în limba maghiară.
O lucrare de certă seriozitate: I. HANGIU - Dicţionar al presei litera re
române~ti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, citează ca publicaţii
culturale interbelice pentru Satu Mare: A fir marea (1936- 1940), p. 27; Icoane Maramureşene (1923-1924), p. 169-170 ; Săgeata (1923), p. 406 şi Ţara de Sus (1921),
p. 351. Vezi şi nota anterioară.
3 „Organizarea Şcoalei de Arte frumoase din Baia Mare", în VIAŢA, anul I
n r. 4/20 septembrie 1935, p. 3.
2
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tură deschisă în septembrie 1935 la clubul Union din Satu Mare de picLorul Dimitrie Şeptelici, secretar al comisiei mixte de conducere a şco
lii4. Interviul luat cu acest prilej artistului băimărean are menire a să
familiarizeze publicul cititor cu modul de funcţionare al instituţiei:•'
Şcoala e încadrată în bugetul general al comunei (Baia Mare, n.a.). Fondul ei rămâne inalienabil şi nu se poate folosi decât pentru plata personalului artistic din conducere şi corpul profesoral. Comitetul general de
conducere al şcoalei e alcătuit din 4 membrii: primarul oraşului Baia
lVIare, preşedinte de onoare, ca m embru de drept ; preşedintele activ, administratorul şi casierul, membrii numiţi. Numirea acestora se face de
către Consiliul oraşului Baia Mare .. .&. I nformaţiile, sumare, sunt completate prin două note care apar independ ent una de alta, prima cu referire la închirierea atelierelor de pictură6 , iar cea de-a doua privind adunarea generală anuală a Asociaţiei PictorHor din Baia Mare 7 , din care
aflăm componenţa şcolii şi motivul disensiunilor interne pentru conducerea acesteia8• Paradoxal amănunte de prima mână asupra organizări i
şi funcţionării ŞcOlii de pictură din Baia Mare, cu o „vechime remarcabilă pentru anii 30 ai secolului nostru", găsim într-o gazetă din Sălaj 9 •
Intr-un interviu din 25 decembrie 1937, ocazionat de vernisajul expoziţiei sale la Zalău, Petru Abrudan, secretarul de atunci al Asociaţiei de
Arte Frumoase din Baia Mare, face destăinuiri esenţiale privitoare la
organizarea şcolii şi la scopul acesteia t0. Informaţia amintită, coroboratt1
cu amănuntele existente în presa lo cală , a re menirea de a reliefa interesul constant pe care l-a trezit în conştiinţa contemporaneităţii experienţa şcolii băimărene. Lipsită de orice intenţionalitate programatică,
,p rezentarea şcom e prin forţa împrejurărilor fragmentată, atâ t conceptual cât şi în sfera realizării. Pe parcursul studiului vom avea ocazia să
4 Expoziţia de
caricaturc'i a
septembrie 1935, p. 3.

pictoritlu i

Dimitrie .Septelici, idem, nr. 3/19

a Organizarea Şcoalei de A rte frumoase din Baia-Mare, idem, nr. 4}20 septembrie 1935, p. 3.
d E.R. (?) Şcoala de pictură din Baia-Mare, in CONŞTIINŢA ROMANA, I,
nr. 63}24 aprilie 1938, p. 4.

' Adunarea generală anuală a Asociaţiei Pictorilor din Baia Mare, terminată
cu scandal, idem, nr. 143/4 august 1938, p. 5.
H Ibidem. 22 de m embrii din care 4 români şi 18 minoritari. ln 1937 c ales

preşedinte

profesorul de liceu şi sculptor Manu Gheorghe. Minoritarii conduş i de
pictorul Nagy Oscar îl vor preşedinte pe Popp Aurel.
. u Expoziţie de pictură în Zălau, în GAZETA SALAJULU I, VIII, nr. 50-51/
25 decembrie 1!)37, p. 3.
1
" Ibidem. „ .. .Şcoala şi maeştrii ei nu primesc nici un ajutor. Ea se susţine exclusiv din cotizaţiile membriilor ei, con stituiţi în Asociaţi e. ln asociaţie
sunt membrii ordinari, artişti plastici domiciliaţi în Baia Mare. Artiştii domiciliaţi în altă parte sunt membrii extraordinari, însă cu aceleao;i drepturi ca şi membrii ordinari ... In Asociaţie sunt şi membrii onorifici. Aceştia sunt iubitorii de
artă , mecenaţi impuşi la aceiaşi cotizaţie lunară.
Destinaţia ce se dă cotizaţiu n ilor pl ătite de cele trei categorii de m embr ii
este următoarea: Din totalul încasărilor jumătate se repartizează Asociaţiei , care
cumpără tablouri de la membrii. Aceste t ablouri se trag la sorţi pentru membrii
onorifici sprijinitori. In felul acesta este sprijin ită Asociaţia, sunt ajutaţi membrii
ordinari şi extraordinari, beneficiind şi membrii onorifici ... Scopul Asociaţ iei
este de a stimula şi propaga cultura artistică prin organizarea de expoziţii în ţară
şi striiinătnte şi de a
apăra interesele morale şi m ateriale ale artiştilor ... ".
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constatăm că artiştii băimăreni s-au bucurat de o deosebită apreciere în
urma vernisajelor relativ numeroase, raportate la scara de valori şi de
posibilităţi ale oraşului Satu Mare. Acest efort constructiv nu poate fi
redus doar la apropierea geografică a celor două aşezări, uşor amendabilă, dar în parte cu grăuntele ei de adevăr, ci traduce credem, un veritabil dialog cultural pe care o viitoare i nv estigaţie ne-o va argumenta
şi din perspectiva băimăreană.
Un loc aparte în teoria artistică îl ocupă atitudinea, nu lipsită de
interes şi substanţă , a u nwa dintre cei mai talentaţi artişti interbelici
transilvăneni. De origine din părţile Sibiului, N. Brana vădeşte o reală
aplicaţie spre exegeza artistică pe care o semnează în periodice clujene,
sibiene şi sătmărene. Reflecţiile conţinute în articolul „Cuvinte despre
gust şi arta plastică" , dincolo de un pesimism marcat, conţin un sâmbure
de adevă r în descripţia sintetică a provincialismului cultura l:" . . . Provincia pe teren artistic-cultural este un deşert cu puţine oaze binefă
cătoare călătorilor obosiţi. Manifestările de artă adevărată (mai ales în
arta plastică) pe aceste· meleaguri atâ t de ingrate sunt expuse unor priviri neînţelegătoare; neînţelegere ce-şi are obârşia şi semnificaţia cred,
tocmai în comoditatea vieţii banale de cafenea şi-n lipsa unui interes şi
spiritual şi cultura l mai accentuatu". Prejudecăţile, ar fi în linii mari,
cele care stopează progresul acestui teritoriu şi justifică atitudinea celor
care „se cred îndreptă ţiţi a critica fără nici un criteriu sau a aduoe elogii nemeritateu12. Profunzimea observaţiei pe care o operează se constituie într-un leit-motiv devenit simbolic pentru o col~tivitate ·cu o tradiţie artistică încă sumară, profund subordonată poeticului: refuzăm să
ne instruim, să raţ ionăm cu ochii şi cu mintea. De altfel pe o structură
adiţională care va reface mentalul colectiv înregistrăm o strânsă corelaţie
între ignoranţă, snobism şi lipsa de audienţă a expoziţiilor, ou toată risi pa
de argumente a cronicarilor de artă. Pe aceiaşi linie Brana îşi cenzurează eventualele critici la strictul necesar, în prezentarea albumului de
gravuri al tânărului Paul Erdos13, tocmai pentru că simpla ex istenţă a
unui astfel de încercări cu titlu de noutate trebuie să trezească vizibilul
interes al publicului spectator şi nu să-l îndepărteze printr-o amalgamare
şi preţiozitate în exprimare. Putem defini astfel prin intermediul criticulw artist o direcţie metodologică de abordare a operei de artă în şi
pentru publicul provincial. Având în vedere nivelul de educaţie artistică, în primul rând, al spectatorului dintr-un oraş cu o relativă afluenţă expoziţională criticul trebuie să obişnuiască conştiinţe le cu alfabet ul demersului artistic. In spaţiul restrâns al u.nei cronici trebuie surprins elem entul definitoriu al artistului, punctele sale de forţă şi ca ui-mare trezit interesul consumatorului. în lipsa unor sy::ecialişti pregătiţi
să dialogheze cu un public avizat (cum e cazul pentru Bucureşti şi parţial
pentru Cluj), opera de înregimentare a simţului estetic prin plastid'L
r evine fie unor artişti cu veleităţi teoretice, fie unor ziarişti cu orizont
11 N. BRANA Ctu;inle despre gust şi artă plasticc1, î n GAZETA PE:N'rRU
AFIRMARE RO:MANEASCA, II, nr. 113/2 1~ ma i HJ3G, p. 3.

Ibidem.
N. BRANA 12417 iunie 1936, p. 3.
12

13

Albumul c u gravuri al pictorului Erdos I. Pal, idem, H nr.
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cultural sau unor critici li terari. Aceştia din urmă păcă tuiau, atunci şi
acum, prin verbozitate şi lirism condescendent. în cazul provinciei trebuie avut :în vede re că artiştii recenza ţi sunt autohtoni, din alte oraşe
ale regiunii şi arareori din Capitală. Cu foarte puţine excepţii, din Bucureşti nu vin marii maeştrii. Şi atunci se impune o adaptare la situaţie.
Critica de artă provincială nu şi-a propus să construiască mituri
şi să dialogheze cu Europa, ci, mai cuminte, şi-a dorit să facă evenimentul artistic, atât cât i-a permis personalitatea creatorului şi tradiţia mediului ambiant, cognoscibil simplului cetăţean. Acest deziderat e cu atât
mai evident la Satu Mare care din punct de vedere cultural are o situaţie intermediară între Zalău, de exemplu, unde mişcarea artistică e cvasiinexisteniă şi Cluj spre care converg forţele artistice ale Ardealului,
fie pentru a se fixa solid, fie ca o etapă necesară în exodul mult visat
către Capitală.
Secţiunea „Cronica de expoziţie" o vom comprima în trei registre
cc se susţin cu prisosinţă. Metodologic vom distinge în cadrul fiecăruia,
pe de o parte analizele globale ale expoziţiilor colective, iar pe de alta,
în continuare, analizele expoziţi ilor individuale. Cum e şi firesc rubrica
reţine şi ne transmite, intermediat, pulsul plastic local. Putem, schematic, să ne reprezentăm viaţa artistică din Satu Mare dominată de personalitatea lui Aurel Popp, cliruia i se adaugă Andrei Littecki şi tânăra
speranţă aflată pe calea afirmări i în deceniul patru, Paul Erd6s. Expoziţiile colective ale pictorilor sătmăreni din 1926 14 şi 1933 15 reţin ca nume
comune ambelor pe Gh. Zolnay şi Toth, portretişti prin excelenţă. In
prima expoziţie m ai participă soţii Littecki şi Epamimonda Boca, iar în
1933 sculptorul Al. Sarkady şi tânărul pictor AL l\fohi. Nu se fac rekriri la lucrările expuse, la tehnică, la filiaţii. Cu totul alta este situaţia
expoziţiei din 1938 16 • Recenzată de Octavjan Rulcanu, intelectual cu certe
calităţi teoretice !)i bagaj noţional de profil, manifestarea îi permite să
realizeze penetrante portretizări ale artiştilor ce e:xpun: „întâiul, în ordinea aşezării este d. Erdos E. Paul ... un modernist . .. Linia d-lui Erdos tinde spre portretistică .. . Desenele d-sale reprezin tă feminitatea în
ceea ce are ea mai expresiv'' Aurel Haiduc expune acuarelă fiind încă
într-o fază de căutări, I se indică o posibi lă investigare a luminozităţii
peisajului românesc. ln aceiaşi tehnică se produc şi ceilalţi artişti: Ion
R entea, Inei Szabados şi Lola Szathmary, cu specificarea că cele mai bune
realizări le are Rentea, apreciat şi pentru grafica de la gazeta „Afirmarea". Acel.aşi artist, sus menţionat, este recenzat pentru expoziţia sa din
decembrie 193617 . Elev al maestrului. Damian şi emul local al lui Aurel
Popp, e l este apreciat pentru desenul în acuarelă şi grafică unde arc reaJizări notabile. Artistul denotă încl i naţii deosebite pentru acuarela expresionistă şi pentru mediul de inspiraţie al Maramureşului.
14

F:xpoziţii,

15

Ep. HOCA -

în SATU MARE, VIII, nr. 80/26 decembrie 192(), p. 5.
Expoziţia

colectivă

a pictorilor sătmăreni în sala „Cecil"

idem, XV, nr. 35/10 decembrie 1933, p. 4.
16 Oct„ RULEANU E:i:poziţia tinerilor pictori sătmăreni, in CONŞTIINŢA
ROMANI\, I, nr. 260/28 decembrie 1938, p . 2-3.
11 Pictorul Ioan Rentea, in GAZETA PENTRU AFIRMARE ROMANESCA,
II, nr. 284/24 decembrie 1936, p. 8.
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Un alt arlist provenit şi inspirat de ţinutul Oaşului este Ioan Tânexpoziţia sa din sala mică a hotelului „Dacia", aprilie 1938 18, prezintă tipuri fizionomice caracteristice din Ţ'ara Oaşulu i.
Andrei Liltecki este prezent pe simezele sălii de expoziţie a libră
riei „Singer" în noiembrie 1927 19 impreună cu soţia sa Elena Littecki
Kraus, care expune cu acest prilej desene. A doua expoziţie, tot împreună cu soţia, se produce fo martie 1931 în localul As ociaţiei comercian.ţilor din strada Petru Rareş nr. 1. AmpUi cantitativ (peste 100 de tablouri), expoziţia surprinde în egală măsură saltul calitativ realizat de
artist, deoarece „culorile întunecoase de odinioară au dispărut aproape
în întregime ... Rafinamentul cu care alege subiectele îl pune printre
cei dintâi pictori ai Ardealului" 20 • Afirmaţie care în ultima ei parte ni
se parc hazardată şi evident bombastică, având vădite intenţii propagandistice. A treia întâlnire cu publicul sătmărean se produce în septembrie
193821 , atunci când Littecki expune din nou alături de soţia sa. Subiectul de inspiraţie predilect acum este tipul uman al zonei Ţării Oaşu
lui: „ . .. Jocul policromic, de o frumuseţe excepţională, al brode1i ilor
oşeneş ti sunt eternizate de pânzele pictorului . . . Lucrurile de _predilecţie ale pictorului sunt capetele de studiu, toate bine reuşite". Soţia sa,
Elena Littecki Kraus se afirmă în genuri diferite, cu egal succes: desen,
pictură şi broderie colorată. 22
Pictorul Gheorghe Zolnay expune în sala Asociaţiei comercianţilor,
iunie 1924, alături de Emilne Schullhof din Oradea. Cele 86 de tablouri,
în majoritate peisaje, sunt comentate extrem de parcimonios, încât nu
avem suficiente argumente pentru a ne putea forma o imagine asupra
acestui artist, prezent şi la expoziţiile colective din 1926 şi 1933.
O notă aparte o aduce fotograful Z. Szecsen. Apreciat peste hotare,
la Londra şi Paris, artistul este „un îndrăgostit al plasticei absolute, al
plasticei clasice" 23. Judecăţile asupra lui sunt în continuare extrem de
laudative. Un rol important joacă în acest caz şi domeniul relativ nou
de exprimare plastică, cel puţin în mediul provincial, şi se concluzionează
cu formula: „ ... nu este pentru publicul unui orăşel de provincie".
Artiştii plastici băimăreni se bucură de o priză deosebită. Fie că
se recenzează expoziţi i colective deschise la Baia Mare sau personale
deschise la Satu Mare, notaţiile referitoare la ei sunt apreciative şi traţaş.

în

'" Vezi Expoziţiile de pictură în oraşul nostru, în CONŞTIINŢA ROMÂNĂ,
I, nr. 63/24 aprilie 1938, p. 4 şi Pictornl I. Tântaş, in DATINA, J, nr. 2/mni 1938,
p. 11.
rn Expoziţia pictorul·ui Andrei Littecki, i n SATU MARE, IX, nr. 46/ 13
noiembrie 1927, p. 5.
:ro Expoziţia Andrei Litteczy şi Elena K raus, idem, XIII, nr. 12/22 martie
1931, p. 2.
~ 1 A. L itteclci: un îndrci gostit al Ţării Oaşului, în CONŞTIINTA 110MANA,
I, nr. 169/4 septembrie 1938, p. 3.
~ 2 Vezi în SATU MARF;, VI, nr. 4218 iunie 1924, p. 3 şi nr. 44/ 15 iunie 1924,
p. 3.
zi E. BOCA Expoziţia Z. Szecsen şi E. P. Erdos, în GAZETA PENTRU
AFIRMAREA ROMANEASCA, III, n r. 470/15 august 1937, p. 3. Vezi aici şi articolele Rxpoziţia de fotografii $i tablouri, idem, III, nr. 483/1 septe mbrie Hl37, p. 3
~i Expoziţia foto Z. Szecsen la Clubul Ziariştilor, in GRANIŢA, I, nr. 200/14 decembrie 1934, p. 3.
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duc starea de „subordonar e" artistică a mediului analizat faţă de centrul
băimărean. Două mari expoziţii colective din Baia Mare sunt recenzate
în anul 1934. Prima, din iunie 24, se referă la expo·ziţia anuală a Şcolii de
artă : „Dintre tablourile expuse remarcăm pe acelea ale lui Thorma în
stil „naturalist-impresionist" . . . D. Mikola (expune, n.a.) picturi care-i
scot în relief metoda ,,sintetic -naturalistă", ce-l caracterizează în pictură".
Alături de cei citaţi mai expun: Cadar, D. Krisan, d-na Margareta KisThorma şi „ . . . un grup din tânăra generaţie Schachiroff, Slevensky şi
Maudy, înclinat mai mult spre impresionism decât expresionism". Notaţiile conţinute în cronică sunt importante pentru fixarea, cu puterile unui
critic improvizat şi la nivelul anului 1934, a direcţiilor de lucru ale componenţilor grupării artistice sus-amintite. A doua expoziţie a anului 1934
reţine atenţia prin tonul ascuţit critic a l reflecţiilor celui ce semnează
sub pseudonimul Vizitator. Nu sunt ocolite valorile şcolii; Thorma, Boldizsar, Mikola, care sunt aspru amendate pentru lipsurile manifestate2·i.
Aprecieri pozitive se fac doar la adresa lui Slevensky şi Bitai. Concluzia
este aceea a dominaţiei spiritului mercantil în artă, perspectivă din care
se bucură de înţelegere reţinerea de a participa a artiştilor Zilier şi Krisan. Recenzentul deplânge „absenţa totală a artiştilor plastici din Satu
Mare", fără să caute, din discreţie, motivaţii.
În expoziţia deschisă în localul Casinei Române din Baia Mare. decembrie 193526, sunt prezenţi 3 artişti: sculptorii Gh. Manu şi Erno Szervatius, pictorul Petre Abrudan. Sculpturile, inspirate din istoria naţio
nală la Manu, sau cu tematică socială, religioasă şi muncitorească la Szervatius sunt bine apreciate, însă autorul recenziei nu se opreşte să sugestioneze că: „Ar câştiga mai mult Ma nu şi Szervatius dacă ar expune în
oraşe mai populate". Cu alte cuvinte, talentul şi munca investită de artişti le conferă dreptul de a depăşi provincialismul îngust şi de a se confrunta cu arta din centrele de tradiţie ale ţării. Este o idee demnă de reţi nut pentru teritoriul la care se referă şi momentul istorico-artistic. în
ciuda titlului articolului, singurul pictor ce expune este Abrudan. Atacând subiecte sociale, se prezintă la un înalt nivel dobândit printr-o
muncă asiduă ce-i justifică plasarea în ierarhia artistică.
Acelaşi artist e recenzat de pictorcl I. Rentea pentru expoziţia personală din decembrie 1935 - ianuarie 1936 27 • în sala cJubului „Union"'
din Satu Mare, Petre Abrudan expune „compoziţii, portrete şi peisaje de
pe valea Săsarului". Alături de el, sculptorul Erno Szervatius prez intă
compoziţii, nuduri şi portrete e,x ecutate în lemn şi ceramică. Aceiaşi ve~•
T., DOBRICANU - Expoziţia de pictură la Baia-Mar e, idem, I, nr. 45/6
iunie 1934, p. 3.
~5 Plastica. băimăreană, idem, I, nr. 160/23 octombrie 1934, p. 3: „Maestrul
'fhorma, trei plăcinte. . . inconsumabile, din punct de vedere a l artei. Dl. Bolclizsar prea î ngâmfat . . . ne prezintă o atmosferă lipsită de pătrund ere, un colorit dulccng, isp ititor pentru cei lipsiţi de gust artistic . . . iată ce-i lipseşte d-lui
Mikola din tablourile d-sale: dragostea şi sufletul pentru ceea ce pictează ...
Prea mult artificiu, prea mult hazard peste tot".
<ti Expoziţia pi ctorilor români din Baia Mare, în GAZETA PENTRU AFIR MARE ROMANESCA, I, nr. 11/13 decembrie 1935, p. 3.
27 I., RENTEA O expozi~ie grandioasă de pictură şi sculptură, idem, II,
nr. 4/ 5 ianuarie 1936, p. 4.
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che şi nouă idee a lipsei de interes şi susţinere materială se vehiculează
cu acest prilej.
Un alt pictor băimărean, Florian, este prezent, fiind în drum spre
Paris la studii, cu o expoziţie la Satu Mare 28. Dacă expoziţia din 1925
nu se bucură decât de o simplă semnalare, în schimb „Succesele pictorului Florian la Paris" 29 sunt amplu şi asezonat comentate, lucru din nou
explicabil pentru statutul provincial periferic al artei interbelice din restul ţării, exceptând Capitala. Altfel nu ne putem explica entuziasmul
determinat de faptul că modestul pictor din Baia Mare ajunge să deschidă
o expoziţie personală la galeria Cameleon din Bulevardul Raspail cu
„pânze cumpărate înainte de expoziţie cu 15-20 OOO franci bucata". Pare
într-adevăr greu de crezut. Mai mult chiar: „Toate lucrările i-au fost
admise la Salon D'Automne" şi este elogiat în revista de speciaH~ate
„Peinture". Din. această perspectivă fulminantă trebuie admis că respectivul Florian este cel puţin egal unor Pallady, !ser şi Lucian Grigorescu,
ori după 1926, cu o mică excepţie - a expoziţiei colective a bucureşteni
lor din 1936, informaţiile despre el încetează, cel puţin în periodicele săt-·
mărene. Deci ...
Un alt artist cu o reclamă serioasă - Vasile Goldiş i-a cumpărat
lucrări este Bela Balla. Peisagist, „un artist de rasă", cum prea pompos se spune într-o notă din ziarul SATU 1\IARE3o, se prezintă în faţa
publicului din Satu Mare de două ori pe parcursul aceluiaşi an. La Libră
Tia „Singer" şi apoi la Hotelul „Victoria", Bela Balla încearcă să-şi fructifice „neîntrecutele culori şi motive". Din păcate presa nu a reţinut şi
ecoul pânzelor sale.
Cu 28 de lucrări se prezintă, între 15 şi 31 ianuarie 1931, pictorul
Minişan în sala Asociaţiei comercianţilor din strada Petru Rareş nr. 1a1.
Ca orice reprezentant al şcolii băimărene, deşi „nu face parte din şcoala
expresionismului", este axat pe tema peisajului din care se reţine pozi·ţia
19 din catalog: „Pe valea Crişului". Alături de aspecte locale sunt expuse marine, flori şi naturi moarte, domeniu din care se reţin, ca certe
reuşite, poziţiile 2 şi 13 din catalog.
În fine, de un anunţ incitant are parte secretarul Şcolii de arte frumoase din Baia Mare, Dimitrie Şeptelici3z. Peste 50 de desene şi caricaturi, în care accentul e pus pe figurile de marcă ale oraşului (Baia Mare,
n.a.) vor proba calităţile de necontestat ale artistului. Şi în acest caz,
simplul anunţ nu ne permite să urmărim nici măcar enumerarea celor
mai realizate dintre ele, cu atât mai puţin efectul acestora în conştiinţa
publicului local.
Benedict Constant recenzează în GAZETA PENTRU AFIRMARE
ROMÂNEASCA o consistentă expoziţie colectivă a pictorilor bucureşteni
.şi

"~

Vezi în SATU MARE, VII, nr. 37/10 mai 1925, p. 2

şi

nr. 38/13 mai 1925,

p. 3.
~u Idem, VIII, nr. 71/7 noiembrie
~ 0 Idem, X, nr . 19/6 mai 1928, p.
ai Expoziţia pictoru.lui Minişan,

1926, p. 2.
3.
idem, XIII, nr. 3/18 ianuarie 1931, p. 2.

32
Expoziţia de caricatură a pictoru.lui Dimitrie Şeptelici, în VIAŢA, nr.
3/19 septembrie 1935, p. 3.
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ce expun la Satu Mare33 • Capul de afiş al manifestării e Schwţ?itzer-Cum
pănă ce „arată un curaj şi o îndrăzneală pe care nu am cunoscut-o p[ină
acum. Este un puternic sau mai bine zis un atlet care nu se teme de nimic şi frământă în mod revoluţi-0nar principii care-i devin proprii". Un
alt expozant, Biju, „redă natura în culori uşoare în deplin contrast cu
Schweitzer ... punctul lui caracteristic este lumina plină care atrage
atenţiunea de la prima vedere". Bulgăraş excelează în „portretele de
ţigance şi credem că este singurul care a redat mai bine aceste expresiuni până la el (! ! !)". Teişanu se remarcă" prin interioarele lui catifelate şi ... frăgezimea transparentă a cărnii din nudurile sale". Alături
de cei citaţi mai apar Florian cu marine, Bednaric cu subiecte religioase,
Vartanian cu peisaje, Teianu cu miniaturi şi Catelin specializat în flori.
Aspectul mercantil e prezent şi aici în enunţul final al cronicii:" ... Preţurile cu cari sunt marcate sunt la îndemâna fiecăruia". Fără comentarii.
Expoziţiile deschise de Brana la Satu Mare sunt urmărite şi comentate cu multă înţelegere şi simpatie. Evoluţia sa, din 1934 în 19~6.
se face pe coordonate bine fixate: accent pe desen, nota dominantă de
o melancolie s umbră degajată din tumultul sufletesc al pictorului34, inspiraţia din lumea înfrânţilor vieţii şi dezmoşteniţilor soarteP5 , concentrarea ·expresiei, dinamică conţinută a elementelor. În concluzie: „Pictorul Nicolae Brana este un talent care-şi trăieşte arta". 36
Ceilalţi doi artişti cărora li se dedică articole sunt suprinşi în notele lor esenţiale: Vladimir Evers cu remarcabile desene în cerneală tuş
şi studii de costume, 3; respectiv Gh. M. Coşa care „a contribuit în mare
măsură la dezvoltarea pirogravurii în Vechiul Regat" 38 şi care face o
bună propagandă acestui gen mai puţin cunoscut, apreciat şi cultivat în
Ardeal.
Capitolul cu cea mai mare încărcătură documentară ră mâne şi în
cazul presei sătmărene acela al informaţiilor, al simplelor notaţii pe marginea sau în avanpremierea unor evenimente artistice. Din materialul
voluminos am extras, spre exemplificare, discuţia asupra necesităţii şi
a modului de punere în practică a proiectului unui monument al luptă
torului pe ţărâm naţional, Vasile Lucaciu , precum şi notaţii referitoare
la pictorul. Aurel Popp.
Ideea de a ridica un monument durabil memoriei „Leului de la
:Şişeşti" data probabil de la începutul deceniului trei, după moartea sa,
dar discuţia asupra acestei probleme nu se face decât în 1927. Astfel,
în paginile gazetei SATU MARE39 se anunţă că macheta statuii, realizată de Aurel Popp este expusă spre vizionare în cabinetul prefectului.
aa Benedict, CONSTANT Expoziţia colectivă a pictorilor români, în GAZETA PENTRU AFIRMARE ROMANESCA, II. nr. 104/13 mai 1936, p. 3.
3 • Expoziţia Brana, idem, II, nr. 72/ 29 martie 1936, p. 3.
~ Valeriu, CARDU Pictorul Nicolae Brana, în CUVANTUL NOU, JIJ,
nr. 3/25 martie 1936, p. 3.
~c

Ibidem

:l1 J::xpoziţia

pictorului Vlad·i mir Evers, în GAZETA PENTRU AFIRMAnE

ROMANEASCA, II, nr. 135/21 iunie 1936, p. 3.
~H

Pirogravura în ţara noastră -

Expoziţia

III, nr. 330/21 februarie 1937, p. 4.
3~

d-lui prof. Gh. M. Coşa, idem,

Statuia lui Vasile Lucaciu, în SATU MARE, IX, nr. 3/16 ianuarie 1927,

p. 2.
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„

In faza finală se prevedea ca monumentul să :fie instalat în faţa bisericii
greco-catolice române. ln ziarul VOINŢA POPORULUI din 4 mai 1927
se înserează un anunţ al întrunirii comitetului pentru rea lizarea statuii
lui Lucaciu, 40 se pare din iniţiativa prefectului de atunci, I. C. Barbul.
Iniţiativa şi proiectul amintit nu se vor realiza atunci, ci vor mai trece
nouă ani de acţiuni concentrate, dublate de o activitate propagandisţică
pentru strângerea fondurilor necesare, 41 până la inaugurarea monumentului realizat de sculptorul Cornel Medrea. într-o etapă deja avansată
a realizării lucrătorii se insista ca aceasta să fie amplasată în parcul
Carol al II-lea, 42 dar insistenţele depuse de GAZETA PENTRU AFIRMARE 1ROMANEASCA43 au fo&t decisive în fixarea locului central unde
se găseşte şi în ziua de azi, în faţa fostului sediu al primăriei judeţului
Satu Mare. ln paralel cu ideea imortalizării în piatră a trăsăturilor frun taşului memorandist s-a vehiculat şi alternativa realizării unui portret
pictat - în mărime naturală - care să fie instalat în clădirea Primă
riei. 44 Despre finalizarea sau abandonarea acestui proiect interesant nu
deţinem nici o inform aţie care să ne parvină din presa epocii.
Notiţele referitoare le cel mai cunoscut artist plastic local, Aurel
Popp, nu se ridică la :înălţimea aşteptărilor şi aceasta se pare în principal
din cauza artistului însuşi care, dacă a -lucrat mult, a expus mai puţin
şi la mari intervale de timp. O recunoaştere indirectă a valorii artistului o găsim într-un articol semnat de Tonitza şi reprodus după 1revistq, „Artele Frumoase" din Bucureşti. 45 Experimentele în domeniul
ceramicii de la acea dată îi permit lui Tonitza să rememoreze şi să justifice tradiţia şi necesitatea reîntoarcerii la artizanatul de calitate. Unica
ex poziţie personală prezentată într-un anunţ din decembrie 192746 nu
ne oferă multe date semnificative. ln afara faptului că se precizează
localul care o găzduieşte, cantitatea de lucrări expuse (nu excesiv de
mare) şi se insistă asupra evenimentului în sine - care ne face să ne
gândim că Aurel Popp a expus mai mult în alte oraşe decât în localitatea
de reşedinţă - notiţele nu spun nimic altceva. Dar, ca o recompensă
parcă, în primele trei numere ale ziarului SATU MARE pe anul 1928 47
se reia şi se insistă asupra anunţului pictorului Aurel Popp ce deschide
40

Anul I, nr. 10/4 mai 1927, p. 4.
Vezi pentru aceasta Monumentul lui V. Lucaciu, în ROMANIA MARE, I.
nr. 1/ 1 decembrie 1932, p. l; O frumoasă iniţ:iativd. a d-lui prcfect dr. Octavian
Ardeleanu, în GAZETA SATMARULUI, VI, nr. 145/7 iulie }!)35, p. 4; Pentru memor:a ltti Lucaciu, în GAZETA PENTRU AFIRMARE RO.MANEA.SCA, II, nr. 36/ 16
februarie 1936, p. 3 şi Pentru monumentul dr. Vasile Lucaciu, idem, nr. 80/8 aprilie 1936, p. 4.
4 i GAZETA SATMARULUI, VI, nr. 162/4 octombrie 1936, p. 2.
•a „.Statu·i a soldatului necunoscut" din faţa primliriei va fi 1nutată, în GAZETA P ENTRU AFIRMAREA ROMANEASCA, II, nr. 87/21 aprilie 1936, p. l
şi Octavian, RULEANU, Despre statui, idem, nr. 91/26 aprilie 1936, p. 5.
Pentru memoria „Leului de la Şişeşti" Vasile Lucaciu, in ROMANIA de
NORD, V, nr. 14/1 martie 1929, p. 2; idem, nr. 5/16 martie 1929, p. 3 şi Tabloul
lui Vasile Lucaci1t, în GAZETA SATMARULUI, IV, nr. 6/29 septembrie 1931,
p. 4.
45
SATU MARE, IV, nr. 43"28 ma i 1922, p. 1.
4 ti Expoziţia pictorului Popp, idem, IX, nr. 50/11 decembrie 1927, p. 3 ş i
nr. 51/18 decembrie 1927, p. 2.
47
Cu1·s artistic, idem, X, nr. 1/ 1 ianuarie 1928, p. 3; nr. 2/8 ianuarie 1928.
p. 3 şi nr. 3/15 ia nuarie 1928, p. 3.

„

„

20 - Studii

şi comun1cărl,

IX-X
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,,un curs de 4 ani pentru cei ce nu pot studia sau continua studiile peste
hotare". Precizările conţinute în continuarea anunţului ne oferă p~
lângă ineditul posturii artistului de educator pe cont propriu şi o întregire a imaginii vie ţii artistice interbelice din Satu Mare.
Ajunşi în acest punct al investigaţiei putem concluziona di:
1) .existenţa unui dialog cultural între Satu Mare şi Baia Mar.e nu poate
fi pusă la îndoială, aşa cum nici preponderenţa celui de-al doilea termen nu se poate contesta; 2) în paginile periodicelor sătmărene s-au
produs critici precum Nicolae Brana, Octavian Ruleanu, Benedict Constant Ioan Rentea, care chiar dacă nu au rămas în conştiinţa epocii ca
specialişti în materie cazul lui Brana se cuvine aprofundat în restituit într-o viitoare cercetare - au avut meritul că au urmărit şi comentat fenomenul plastic local, făcându-l inteligibil. În plus, sub numeroasele pseudonime e posibil să se ascundă unii din comentatorii citaţi, care
în aceste condiţii au avut o contribuţie mult mai substanţială la dirijarea gustului artistic local; 3) „politica monumentelor" se susţine doar
prin demersurile făcute de autorităţi pentru ridicarea statuii lui Vasile
Lucaciu. În schimb, viaţa de expoziţie şi implicit orizontul cultural art istic este la un nivel bun fapt ce denotă că disponibilităţile locale sunt
atent urmărite şi puse în evidenţă; 4) oraşul Satu Mare a beneficiat pe
parcursul deceniilor trei şi patru, chiar dacă pentru scurt timp, de prezenţa unor tineri talentaţi, proveniţi din alte zone ale ţării. Ne referim
aici le criticul literar şi ziaristul G. M. Zamfirescu, la actorul Dinu Macedonslti, fiul poetului, ambii din Bucureşti, şi la pictorul sibian Nicolae
Brana. Viaţa culturală a fost stimulată pozitiv, celor amintiţi cât şi
altora, oraşul oferindu-le mediul cultural formativ necesar pentru a se
putea valida mai apoi în marile centre ale României.

THE ARTISTIC PROFILE OF ROUMANIAN JOURNALISM
IN SATU MARE IN THE PERIOD BETWEEN THE WARS
(Summary)

Considering a cultural dialogue between Satu Mare and Baia Mare, the study
undertakes to deal with the artistic evolution of this roumanian teritory, along
3 major lines: 1) articles dedicated to art; 2) eXhibit reviews and 3) artistic information.
To complete the image the author felt the neecl to present „illustrative m:1terial", anelty it to this study which tends mainly to reconstruct in its original
form the idcologlcal content of the articles dealy with art in the Press of Satu
·
1\lfare.
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ANEXE

CRONICA PLASTICA
I.

EXPOZIŢIA

TINERILOR PICTORI SATMARENI

Tinerii pieitori locali au făcut un pas. îndrăzneţ . Să d eschizi o eXP'Oîn vremuri de acestea şi-n localităţi ca a noastră, când în mare parte
inteleotuilii manifestă un scepticism de cea mai proastă speţă faţă de
tot ·ce-.i tână1r, nu este un iJ.ucru atât de uşo:r.
Şi totuşi grupul celor cinci a înfruntat cu succes ve:rnisajU!l din Duziţie

minica - trecută.

Am trecut ~i eu să văd expoziţia. Aveam şi obligaţia morală, întrucât nu rareori am tot sulevat .problema. •culturală în diverrsele periodice
locale. MărtUJrisesc sincer că am <rămas pe deplin satisfăcut, .aşa cum s-a
putut convinge orice vizitator mai atent.
Întâiul în oroinea :aşezării este d. Erd6s E. Patil. ll cunoaştem de
mult, din cliv1e:rsele ·s ale manifestări. Privind şi tablourile de acum, oonstaţi că d. Erd&s este un modernist. Pentru a-J înţelege e nevoie de puţină pătrundere în tehnica creierii.
Plastica actuală, crescută şi dezvoltată în oraşul lum.41ii, Parislli,
cere o participare diir.eclă la motivul de :inspiraţie frământat în sufletul
artistului. Viziunea l ui nu e pură fotogirafiere. Spunea Van Gogh că ar
fi extrem de nenorocit dacă ar reda contururile aşa cum sunt ele. Sufiletul e larg cuprinzător şi totul e interpreta·t după aegile tainice ce vihl'ează în ex-ea.ţi.le.
.
De aceea tabl01Urile d-lui Erdos nu pot fi înţelese imediat. D-sa a
cutreierat in ultimul timp Parisul şi Italia peisajului însorit, de unde s-a
reîntors cu o bogată inspiraţie neoclasică.
Linia d~lui E·rdos itinde spre portretistică . Remarcă „Madona cu
copilul", expres.ie fidelă a umanităţii. Desenelle d-sale reprezintă feminitatea în ceea ce a;re ea mai expresiv. Portretul „Mama" alături de „Parisiancă", ne dă toată cromatica unor culori grele de rnd.·ez. Pretutindeni
dibui un li;rism pronU1I1ţat, trecut pirintr-o paletă ce-şi are 'izvorul în penelul oelor mai maTi pictori străini.
Ii întrezărim, d-lui Er-dos, o .ascensiune în drumul picturii moderne.
Aurel Haiduc 1&e găseşte în faza căutării de rep:rez.entarie. Întâlnim
expuse acuarele de ireală valoaire ca „A sosit o SC'I'is.oare" şi „Idilă", inspiraţii oşăneşti; apoi câteva panorame româneşti încercui.te in torntl unor
viziuni închise de un colorit voalat, alături <le două expresive mod elări
de suferin ţă, „Bătrânul" şi „Mântuitorul", ia.mbe~e în linol<eum.
O canaliZaT1e şi o adâncir.e a se nsului sp·ecific naţional l-ar îndrepta
pe d. Haiduc spre luminoeitatea peisajUlui românesc, o veşnică sursă de
creaţi e.

·
Cu d. Ion Rentea pătrundem în adevărată motivaire a românismului , calităţile şi posibilităţile d-sa!le sunt de mult cunoscute de localnici,
dar nu şi reounOISlCUte în măsura în care ar m-crita.
20*

#
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Există în coloritul d-lui Rentea ·O îmbinare de căldură vibrantă,
ceva ·ce--ron putea numi s pecifism românesc.
In toată .arta noastră naţională, nu vom găsi nicăieri un amalgam
de combinaţii care ar reţine imediat viziunea prin contrast. Dimpotrivă
ochiul presimte .armonia culorilor calde şi măiestria unei linişti oe-ţi
deschide nebănuite perspective.
Aşa lucrează şi dl. Rentea. Acua:r.elele d-sal·e s:unt expiresia acestei
mărturrisilri. „Biserica veche din ColţiTea", „Troiţa" şi „Măriuţa" sunt
peisaje în care: predomină clarul privieliştii româl'lleşti, cu acea combinaţie de mister creştin ce se desprinde din fiecaTe pano1ramă. O cucernicie
smerită la care ia parte şi natura cu tot ce are ea mai rurmonios.
Vrrednice de reţinut sunt şi acele creaţii în linoleum şi lemn, cunoscute publicului .prin revista „Afirmaxea". Nota caracteristică se observă şi aici. „Sf. Gheorghe", „Cununa de spini", „cal.varul", „De la izvor'', „Spre casă", şi a1tele, reflectă posibilităţile creatoare ale
d-lui Rentea.
Vâna i.l11SipiI1aţiei sale s-o căutăm în rusticism şi în vraj-a divini:tăţil,
încondeiate în sobrietatea unor linii de pură plasticitate.
Dl. Rentea şi-a găsit calea şi tinde spre desăvârşire .
Dna. Szabados Inei expune câtev:a remarcabile tablouri. Din simpla
privire distingi inspiraţii de gingă.~ie feminină, deşi gama culorilor înclină spre domeniul închiderii perspectivei, ru;;a cum am observat şi la
dl. Haiduc.
Sufl.etul feminin se resimte din trei portrete de copii. Portr-ctul lui
Bubiţi e numai zâm bet, Marica e inocentă, iar Andrei visează basme ca

toţi copilaşii.

Carncteristic este detaliul tehnic al d-şoarei Szathmary Lola. Acuarelele d-şoarci LorJ:a prezintă o seninătate .extrem de majoră, chiar ţi.pă
toare. Întregul suflet femeiesc, deschis ca c erul în li.nişte, se răsfrânge în
toate peisajele sale. Specifice sun t „Casă de miner", „Uliţe" şi „Lângă
Someş"' .

Studiuil. cu nr. 70: furia

şi

51: b1azarea, e~emplif.ică un ochi de fină

analiză psihologică feminină.

Găsim în pal-eta d-şoarei Szathmatry
putea da în totalitate măsura taJentului ei.

creaţiuni

viitoare care ne vor

In cadry. general, ex.poziţia tinerilor pictori localnici, patronaţi de
dil. primair Victor Moiş, mer.i.Jtă toată atenţiunea iubitorilor de adevărată
artă .

Nu vom face aici critica societăţii neînţe1egătoare, nici relevarea
lipsei unei cunoaşteri d e operă rau.tenhcă.
Vrem numai să atragem atenţia tutUJror.a, că merită să vadă exp-0:ziţia celor cinci, din sala mică a hotelului „Dacia".
Se vor convinge că incepe lumea şi pe aici să ştie preţui un produs sincer al spiritului omenesc.
OC'l'AVIAN RULEANU
In

„Conştiinţa română",

I, Hl38, nr. 260/28 decembrie 1938, p. 2-3.
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II. EXPOZIŢIA PICTORILOR ROMANI DIN BAIA MARE
BAIA-MARE, 12. - In safoanele Casinei române din localitate, pictoru Gh. Manu (sic!), I. Abrudan şi Servacius (sic!) - sculptor, au deschis
-0 expoziţie de pictură şi sculp1tură.
Dl. Gh. Manu carie es.te şi profesor la liceul „Gh. Şi.ncai(1 1din localitate, a expus o serie c!e sculpturi în gips. P.rintiie ce1e mai reuşite lucrări, care formează punctul de atracţie, sunt: statuia lui Vasile Lucaciu,
lbeul de 1a Şişeşti, Avr.an1 Iancu şi Petru Maior. Deşi dl. Manu se află
.abia l.a începutul oarierei sale, fineţea, conturul, şi liniile în caire a executat aoes;te statui promit un viitor frumos.
O deosebiită iatracţie sunt sculpturile· în Giemn ai1e d-lui Servacius
(sic!), cu subiecte luate din viaţa socială. D~sa a expus mai multe scuJpturi <lin viaţa religioasă şi muncitorească.
Dl. Abrudanu debutează cu o galerie întreagă de tablouri cu subiecte sociale. DJ. Abrudan încă este un pictor, care în cuir~md va trece
cu faima dincolo de hotarde judeţului Saitu-Mare.
Interesul ce l-a arătat publicul băim ărean faţă de aceşti pictori
(sic!) se vede şi de· acolo că, majoriitiatea tablourilor ex;puse iau şi fost

...

reţinute.

Dl. p.rof. Manu şi Servacius (sic!), ar câştiga glori~ mai frumoasă
ar deschide o expoziţi e analo agă în oraşe mai populate şi cu public
mai iub1tor de artă.

dacă

IUGA
In „Gazeta pentru afirmare

românească",

I, nr. 11/ 13 decembrie 1935, p. 3.

ARTA PLASTICĂ
CI

I

III. EXPOZIŢIA COLECTIVA A PICTORILOR ROMANI

( ... ) !n expozjţia d e

pictură d~schisă

zilele acestea avem în numă

impunător de tablouri sbuciurn şi frămânJtă!ri, surâs de primăvară şi
tristeţea aripilor de crivăţ. Maeştrii expozanţi sunt de cei mai cunoscuţi

rul
r:•

amatorilor de frumos, încât, a mai face o recensie asupra antecedentelor
lor, nu .am face aJitoeva decât să repetăm ceea ce toată lumea. ştie. Bazaţi pe ace.st lucru vom lăsa lucrările să vorbească în :limbajul lor. Ta~
blourile lui Schweit.zer-Cumpănă iarată un curaj şi o îndrăzneală pe
oare nu am cunoscut-o până acum. Este un puternic :sau mai bine zis,UJll
atlet ca:re nu se teme dJe nimic şi frământă în mod revoluţionar pirincipii
ce-i devin proprii. Remarcăm toate luc:rările iui.
Biju redă natura în culori uşoare, în deplin contrnst cu Schweitzer
iar punctul lui caracteristic este lumina plină caire atrage atenţia de la
prima vedere. Un artist boem car.e prinde culoarea în veşnică călătorie.
Remarcăm nr. 19 „Peisaj din Cadri:late:r", nr. 21 „Peisaj din Balcic" şi
23 „L a1eJe".
B·ulgăraş excelează în portrete <le ţigănci şi credem că esite singurul
care .a redat mai bine aceste expresiuni până la el. No. 13 şi 14 vorbesc
<le la sine. Muşcata din no. 12 este natura tradusă di:rect în culoare pe
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pânză. Acest splendid tablou a fost reţinut de dl. i nspector vamal Banu.
Teişanu prin interioarele lui catifelate nie· dă un fond fără riva~itate, iar
frăgezimea transparentă a cărnii din nudurile sale sunt liniile perfecte

ale unei mâini dibace , a unui artist de elită. Florian d esfide aerul de că
min şi refugiat in aerul liber ,a;i_ mări:loc, ni le redă cu atâta măiestrie
incât îţi face impresia că simţi mirosul. de sare. „Stâncile spre capul de
1a Caliacra", înitr-un tablou •oe desfată privi·riea şi fac<e bine. Bednaric cu
o fantezie bogiată în •instantanee pioase. Remareăm nr. 34 „La Icoană".
Vartanian cu lucrările admi.Jrabile în cuţit unde culoarea. este aşezată cu
precizia imboldului talentat. Teişanu are un gen aparte de a vedea natura.
Se remarcă prin mi.nla.turi, iar t.ablou:ril1C' 66 „După vreascuri" şi 67 „Peisaj de i:arnă" sunt v:rednice de >relevat. Dou ă tablouri micuţe cu două
străzi ale Bucureştiului oare în p rezient se dărâmă, vor rămâne lucrări.
i.9to1r'ioe . CateUn cu flo:rile sa1e se ridică la un nivel mer:itat, iar în ceea ce
priv eşte capete.le de studiu 99 şi 100, dau artistului adevărata lui valoa1·e.
Preţurile cu .o.are sunt marcate sunt la îndemâna. fiecăruia şi ar fi
de dorit ca toţi iubitorii de frumos să viziteze această măreaţă expoziţie,
aranj.ată în mod special pentru propaganda românească. Numărul t.ablourilo;r 1reţinute ne dau dovada că aoei cunoscători s-au grăbit să aleagă.
ceea ce au găsit în concordanţă cu simţul lor artistic.
CONSTANT BENEDICT
In „Gazeta de afirmare românească", JI, nr. 104)13 m ai 1936, p. 3.

IV. ORGANIZAREA

ŞCOALEI

DE ARTE FRUMOASE DIN BAIA-MARE

Comisia lll!terimară a votat Reg u:lamentul de funcţionare.
(BAIA-MARE, 18 septembrie). Azi de dimineaţă, la or ele zece, a avut
loc şedinţa Corni.s:iei Interimare sub preşedinţia d-lui dr. Aurel Nistor.
Punctul principal al dezbaterilor l-a fo.nniat votarea Regulamentului de
funcţionare a Şcoalei 'libere de Arte-frumoa:se.
Pictorul Dimitrie Şeptelici în calHate de secretar :al Comisi~i mixte
ia fost raportoirul la Regulament.
Comisia Interrimaxă a adus unele modificări în ceea ce priveşte administira.I"ea şcoalei.
Şcoala ieste încadrată în bugetul generai al comunei. Fondul ei ră
mâne ina1i.eniabil şi nu se poate folosi decât pentru plata personalului ar tistic d~n conducere şi corpul profeso.ral.
Comitetu1 gene1·al de cooou-0€'re al şcoalei este alcătuit din 4 m.embtri: prinrn1rul oraşului Baia-Mare, preşedinte de onoare, ca membru de
drept; preşedi ntele activ, administratorul şi casierul, membr i numiţi. Numir·ea a-cestora se face de către Co·n:siliU!l. oraşului Baia-Mare .
ln afară de Regul;amentul general ~a mai votat şi Regulamentul de
admin is.tr.aţie interioară al şooalei (Imolbi1e, mobHe, pa-rcul, etc.).
Regulamentele votate vor fi iafiş-ate 15 zile şi trimise Prefecturii de
judeţ spre aprobare.
După publicarea lor î:n Monitorul judeţului, regulamentele intră în
vigoare.
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S-a mai hotărât şi asupra artiştilor care vor fi locatari în edificiile
acordându-1i-<&e ateliere şi locuinţe.
S-au aprobat cererile următorilor <artişti, pictori şi sculptori: Ioan
Tho:rma, Dimitrie Şeptelici, Gheorghe Manu, Sakirov, Mikol.a, Krizsan şi
K ovats.
ln for.ma a ceasta s-au pus bazele legale pe care va funcţiona noua
şcoală de Arte-frumoase.
ş.coalei,

In

„Viaţa",

CORESP.
I. nr. 4/20 septe mbrie 1935, p. 3.

ARTIŞTII NO ŞTRI

V. PICTORUL N. BRANA

( ... ) Din masa tine:rietului nostru artistic se ridică promiţătoare
:ftgura tânărului pictor :sibtan: N . Brana. După oe ş.i-a terminat studiile
la Cluj pleacă la Paris arătând şi celor de acolo comoara artistică ce rezidă în sufletul neamuiui nostru.
S-a impus din primele momente. Lucrările lui eriau apreciate de
c ercurile :autorizate pariziene, n u a trebuit mult ca prin expoziţia ce a
a vut-o în Metropola Fl-anţei să se impună ca un maestru al penelului.
lntors în ţară, la Salonul Oficial, î n Bucureşti, cu câteva lucrări din Cartierul Latin din Paris, mai întâi distins şi :apoi premiat, Briana îşi face
vktorios intrarea în domeniul culorii şi a pânvei.
Lucrările lui sunt mult apreciate în expQZi.ţiil e ce le-a organizat în
Cluj şi Timişoara.
·
Necruţător, cu culoarea, nuanţele vii şi bine alese ce se îmbină în
po·rtrete1e lui, siobri·etatea şi dinamismul ce se degaja din peisagii şi spontaneitatea schiţelor l ui îl consacra ca pe unul ce în curând se va înscrie
printre marile talente ale noastre.
Varietatea .armoniei, specificul fiecă.rei :lucrări, ieşir·ea din comun,
împletite ·cu nota de tristeţe, - chiar pesimism - şi revolita sufletească,
c onstituie trăsăturile specifice ale pict.orului Brana.
.
Suferinţele Af!drelenilor au lăsat în sufletul 1
l ui revolta şi melancolia, care pe nesimţite sunt aşternute pe pânză armoni<?S ·combina.te cu
-culoarea.
Acum se află în Şimleu. Nu a întârziat ca să Tedea colţuri cu totul
noi din oraş ul nostru.
Sub cerul plumburiu a l peisaj.elor lui s·imţi parcă frigul şi tris te ţea
toiamnei . . . ( . . . ) .
In cursul lunii decembrie va deschide o expoziţie la Cluj, iar după
.acx:-ca, p~n tru :prima oară ŞimJeul va avea plăcut a ocazie ca să vadă o

„

••

expoz iţie

l

J

r

I

în adevăr rară.
Concomiten t a organizat o şcoală de pictură care în acest oraş are
o importanţă capi t:ală prin promovarea plasticii naţionale ş i pe aceste
meleaguri unde naţionalismul î n artă ieste .adormirt; cu totul.
Să-l aşteptăm să expună . . .
In „ Graniţa", I. nr. 19111 decem brie 1934, p . 5.
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CRONICA PLASTICĂ
VI. PICTORUL NICOLAE BRANA
Să sarii o cronică plastică, pentru mulţi, este o problemă de terminologie critică ş i familiarizarea cu expresiile tehnice. E cazul profesion ismului în critica pl astică. Nu slujim nici profesionismul, strâns în
rigiditatea unor for mule stereotipe, nici prizonierii unui diletantism cu
tendinţe centrifugale, ai unui diletantism care trece, minor, pe lângfl
esenţa problemei. Fixăm omul şi -c:t'eaţia
sub semnul şi intre hotarele
înţelegerii. Mai precis, în linia unei corespondenţe de suflet între creaţie
şi observator, ilia nivelul şi sub im.pulsul emotivităţii artistice pe care o
provoacă un ansamblu de culoare şi lumină în momentul observaţiei.
Pictorul Nicolae Brana nu este un posedat al culorii.
Nici
observator de suprafaţă. In pânzele pictorului Brana, culoarea nu tălăzuieşte, didactic, în sfera unor iloegi şi regulamentte f ixate
dinainte.
Nu .importă lumi.na şi armonia simetrică, fotograifică, consuetudinară, a culorii. Rezumativ: culoarea nru este scop.
Nici obiectiv. Culoarea -este un simplu auxiliar, frământaJt şi dis~
ciplinat în atmoofera: sbuciumului interior .
Dacă ar fi să mă. exprim mai plastic, aş întrebuinţa ;termenul de
tortură a culorii.
Tablourile lui Nicolae Bra na. sunt desprinse <le dincolo de observaţia comună şi ban.ală. Ele răs.ar dintr-un ungher din care poate privi
J'.liUIDai oohiiul iadevăratului artist. Peste mahifestările aparente şi fotografice ale <:otidianului, peste n1Ual1ţa de reprezentaţie fotografică a vieţii,
există şi trăieşte un aWt sens mai a dânc a:l vieţii, un sens mai :real şi mai
uman. Transpus ca scuzaţie şi impresie în sufletul artistului, filtrat şi
dhinuit, temperamental, de artist, sensul acesta izbucneşte ca o furtună
şi disciplinează culOai:rea în fo:rma unei intense trăiri de expresie.
E termenul care _mi se .pare adecvat pânzelor luti Nicofae Bra.na.
Pânzele lui Brana, colecţie· de înfrânţi ai vieţii şi dezmoşteniţi ai
soartei, închid un chin lăuntric, o complexă interiorizare de senzaţii pe
carre le of.eră .strada şi viaţa. Acest chin ·este cuprins în procesul de trăire
şi elaborare sufletooscă.
Exteriorizat, redă un tab'.lou în care linia este difor:mată şi flagelată
până le perfecţia de expresie-, carie este valoarea absolută a creaţiei-,
fie chiar şi-n dauna perfecţiei de for.mă - care es.te o valoare ·i ntegral

:un

oocundară şi relativă.

Privite superficial
fi

şi

cu ochelari de diletant, pânzele lui Brana pot

neînţelese.

Privjte în semnificaţia lor adâncă, elie degajă o rară, dinamic-di în
expres.ia şi tortura culoarei.
Nimic static. Fără amănunte. Şi fără accesorii.
Numai esenţă şi trăire. Viaţă fixată în linie şi culnare.
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Cu aceste calităţi, Nicolae Brana a rezolvat problema creaţiei, sub
semnul unui penel inspirat.
În concluzi€<: Pictorul Nicolae Brana este un ta!lent care-şi trăieŞ'te
arta. Cine nu-l înţelege, nu cunoaşte şi nu înţelege viaţa.
VALERIU

CA~DU

In „Cuvântul nou", I, nr. 3/25 martie 1936, p. 3.

VII.

I

..

EXPOZIŢIA

BRANA

Revenim de această dată cu câteva caracterizări necesare celor ce
'V:fleau să cuprindă în viziunea lor sufletească arta p1ctorului Brana. Până
în prezent ·expo.ziţia a fost vizitată de foarte multă lume. Se pare că adevărata înţelegere prea puţini o .au.
PictuTa modernă., aoe:a frământare interioară care caută să treacă
dincolo de imaginea reală a lucrurilor, nu .este încă înţeleasă de cei mai
mulţi. P ânzele şi desenele d-lui Brana sunt tocmai în nota modernistă.
Aspectele dsa1e exteriorizează simboluri. Spectatorul este nevoit să
pătrundă mai .adânc în psihologia creaţiei. Ca nota dominantă este de o
me1ancolie sumbră d egajată din tumultuU. sufletesc al pictoruiui, nu-i un
motiv de condamnare. Pictorul Brana .a dat viaţă unei paste nostalgice,
unor câmpuri închise în ·cercul cenuşiu al vieţii.
Dar p entru a pricepe arta aceasta este nevoie de cunoaştere . Pictura
d -lui Bran:a nu es:te fotografiere. Re..aJitatea e deformată de suflet, de
linia ce izbucneşte neobişnuită. Spectatorul trebuie să-şi pună u.a contribuţie imaginaţia, nu impresia trecătoare .
Or tocmai acest lucru nu-l pot face mulţi. Şi de aceea ei s...,au declar a t că nu înţeleg pictura.
Alte .ex.plicaţii sunt de prisos. Vizitaţi în.că odată expoziţia ce ră
mâne deschisă până fa 1 Aprilie şi vă veţi convinge de adevăr.
(fără

autor)

ln „Gazeta pentru afirmare românească", II, nr. 72/29 martie 1936, p. 3.
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DONAŢIA GRAF1CIANULUI PAUL ERDOS (1916-1987)
IN COLECŢIA DE ARTA A MUZEULUI JUDEŢEAN

SATU MARE
JU DITH ERDOS

1

( .

Ca gest deosebit de valoros şi nobil, donaţia a devenit din păcate
tot mai rară în viaţa noastră culturală. Cdlecţii întregi de o valoare inestimabilă din. punct de vedere mor.al, dar nu fără ;importanţă pec·uniară, iau
:îmbogăţit de-a lungul anilor patrimoniul muzeelor în mod consider.abil.
Aceste donaţii, şi aici mă refor în mod special la aioe1e:a din domeniul
artei, fie că au fost integra-t e într-o colec:ţie :anume, fie de sine stătătoare,
au rămas mereu nu numai puncte turistice des vizitate, ducănd faimă
ţării, dar constituiau în acelaşi timp şi locuri de desfătare artistică pentru
iubitorii de artă. Să ne amintim doar de Muzeul Zambaccian, de colectiile Oprescu Slătineanu, Don.a, Av:achian. Weinberg, etc. Prin conţinutul
]or .aceste colecţii au rămas o oglindă fidelă a artei şi gustului vremii
r espective, o pagină a istoriei artei naţionale şi universale, salvând deseo-r:i numeroase opere de la distrugere isau dispariţie.
In cazu1 oraşului Satu Mare, colecţiile muzeale s-au format st.rict
din donaţiile oferite încă la sfârşitul \Secolului al XIX-lea, în cadrul „Cer-eului K;oksey" . Piesele donate ,e rau în ma;i-ea 1or majoritate cărţi, dar şi
obiecte de istorie loc.ală, numismatică, materiale arhivistice (mai cu seamă
corespondenţă a unor personalităţi literare de renume) câteva litografii
cu tematică istorică sau obiecte de artă plastică respectiv pictură şi
.sculptură mică constând din mul:aje <le gips, piese ce au format în cele
din urmă nucleul c-0lecţiilor muzeale de mai târziu. Anii războiului au
frânat în mod firesc dezvoltarea acestor colecţii, astfel că numai în 1958
când muzeul propriu-zis primeşte un nou sediu colecţiile sunt structurate pe domenii, muzeul devenind muzeu mixt. Donaţiile devin tot mai
rare, muzeul sătmăt"ean îmbogăţindu-şi patrimoniul în mod ,e xclusiv prin
achiziţii.

•I

Secţia de artă .a fost dintre toate oea mai modestă din punct de vedere al donaţiilor. Piesele existente neformând o colecţie de sine stătă
toare cu un profil anume, n-a permis: prezentarea ei într-o• expoziţie de
bază. Totuşi în urma unor eforturi deasebite, prin achiziţii s-a r.euşit ca
in .vara anului 1969 să se inagureze expoziţia permanentă, monotematică,
d~icată pictorului sătmărean Aure'l Popp (1879-1960), încercând ca de
altfel şi în prezent, concen trarea întregii moşteniri artistice şi obiecte
m€1Tl0rialistice, 'legate de viaţa şi activitatea pictorului, reprezentant de
seamă al artei plastice româneşti, specifice „şcolii transilvănene" din
prima jumătate a secolului al XX-lea. A.lături ·de această colecţie patrimo.niul artistic al muzeului mai cuprinde şi opere a:le unor artişti din ţară,
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numărând astăzi peste 2 500 de piese, p rofilul 1Secţiei orientându-se în prezent spre formarea unei colecţii de ar.tă în primul rând cu specific zonaJ.
In ceea ce priveşte donaţiile, e'le au rămas tot sporadice limitân-·
du-se la una, două :lucrări oferite de artiştii plastici contei:nporani
din oraş.
·
Prima donaţie cu O· structură bine definită , omog·enă, expoz.abilă
în orice moment, care a îmbogăţit considerabil :patrimoniu:l artistic al
secţiei, a: fost făcută de grafici.anul Paul E11d6s (1916-1987) în toamna
anului 1986. Ea cuprinde un număr de 20 de desene în tuş, aparţin ând
graficii de şevalet, daitând din anii de creaţie 1978-1981, participante în.
marea 'lor majoritate 1a <liferite expoziţii naţionale şi internaţionale, reprezentând totodată o perioadă deosebit de fecundă şi valoroasă .p entru
moştenirea .artistică a Jui E1xl6s.
S-a născut la 2 noiembrie 1916 la Hurezul Mare (jud. Satu Mare),
într-o familie de intelectuali, mama ziaristă, tatăl jurist. Marna sa, Reismann Irma, cunoscută publicistă din Transilvania perioadei interbelice,
descoperă talentul deosebit pentru desen al' copilului. Il duoe la vestitul
centru .artistic de la Baia Mare, unde rtânărul Erdos devine elevul lui
Thorma J a nos, Krizsa.n J~inoo apoi Mikola Andrâ>S. In lucr:area lui R&ti.
Istvan despre centrul .arr tistic de la Baia Ma1I1e 1, î1 găsim pe tânărul Erdl"s
în promoţia anu1ui 1931, alături de Agrikola Lidia, Katz Ma rton, Waldemar Mattis Teusch, Pittnex Oliver, Thorma J ânosne şi alţii. La vârsta
de 15 ani i se deschide prima expO"nîtie la Satu Mare, unde tânărul artist expune luarări de pictură şi grafică. Însoţit de mama sa, Erdos pl eacă
fa Budapesta unde devine elevul cunoocutului pictor Mamar C. Pâl, de
Clare î1 va leg.a o adâncă prietenie, întreruptă de moartea bătrânului maestru survienită în anul 1981. 1n acest sens stă mă·rturie o corespondenţă
bogată între cei doi artişti.
In anul 1938 intelectualitatea oraşului Satu Mare îi 'oferă posibilitatea de studii în străinătate prin intermediu~ unei burse, astfel că Erdos
pleacă în Franţa şi Italia. Expune la o galerie particulară la Paris, participă la Salonul Oficial de la B udapesta, pubtlică mai multe mape de
gravuri şi desene. Practic.ă paralel pictura şi d esenul necristalizCmdu-şi
încă drumul.
Dar şi in viaţa lui Erdos, ca de altfel în viaţa multora, interv.ine
cu brutalitate ·războiul. La numai 22 de ani, destinul i-a hărăzit să tră
iască zguduitoarele experfenţe umane din şapte lagă;re <le exterminare,
printre oare Auschwitzul, unde îşi pierde întreaga familie, ... „ieşind din
ele purificat şi luminos, - cum nota des.pre acest moment fon F.r~etti
- mai om decât fusese înainte de .a le fi încercat tăişul dureros, mai
apropiat de semenii umani şi de durerile şi aspi raţiile J.01r, înalte şi adânci.
Esenţa unei umanităţi care şă nu mai permită vreodată in istoria omenirii dezumanizarea, este idealul etic şi artistic totodată al po1iticii care-a
făcut din Erd6s uni luptător pentru omenie, pentru adevăr, bine şi
frumos" 2 •
1

Reti Jstvân, A nagybănyai muvesztclcp, Budapest, 1954, pag. 340.
Frunzetii, Ion, Un artist, în catalogul E:xpoziţiei l'ctrospectl've Paul Erclos,
Graj'ică, Bucureşti, 1970.
i
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. Cu .toate ororiJ.e trăiite este poate cel. mai ciudat că Erdo:s exclude
din -Opera sa amprenta acestor tenebre. Singura sohimb~e esenţială în
arta sa în anii de după război, este faptul că artistul părăseşte pentru
totdeauna pictura şi re dedică desenului. în anii ·Care urmează .Er<los
se renaşte în artă.
Personia:litate artistică cu o creaţie p~odigioasă, Erdos s.e în.scrie în
aC€a generaţie de grafi.cleni, ca11e .au definit .acest gen al artei plasti.ice
pe o perioadă de mai bine de 45 ani. Ne puterll aminti <le câţiva ar:tiş.ti ca:
Jules Pei;:ahim, Vasile Kaz[1r, Ligia Macovei, Vasile Dobrian, Cik Damadian, Florica Cordescu, Gheorghe Ivancenko, Gy. Szabo Bela sa.u Geta
Brăte.scu, Cornelia D.aneţ, Mar.cel Ghirnoagă, Octav Grigorescu, Feszt
L<:1szlo şi mulţi, mulţi .alţii, .astăzi cu o •creaţie fie încheiată, fie în <lesfă
şura:re, constituind un capitol valoros al gr.aficii :româl1€Şti, fără de c.ar'.tl
imaginea generală .a artei noastre plastice ar fi incomp1etă. Această generaţie a .asigurat continuitatea în viaţa artistică, ce-şi trage seva din
opera lui Pa11ady, Tonitz.a, ls€'r, Steriadi, Şkat6 etc.
In acest conitextt „Erdo\S' rămâne in .a ria artelor plastice un desenator de importanţă republicană şi europeană", după cum îl defineşte od-

ticul

şi

istoricul de artă Mircea Deac3 • Rrin arta ·s a Erd6s

şi-a: câştigat

un

staţut

de autentică .şi definitivă clasificare într-o, ierarhie stabilă a valorilor, prin ceea ce rămâne din treoer€1a artistului: oper.a.
Gr.aficdaniul a lăsat -0 moştenire vastă, bogată ca tematiC'ă cu un desen structurat pe o notă particulară, dovadă a unei personali.tăţi cr.eaitoa:re
puternice, originale, închinată artei şi oamenilor, lăsând amintirea unui
spirit profuncf umanist. Bar, a-l llmita pe Erdos şi opera sa, cum se mai
întâmplă, la cidul de desene închinat oa,menilor din Ţara Oaşului şi ·Ma:ramiureşului, este nedrept. într-adevăr Erdos a fost un rapsod al ace:,,'"'tui
spaţiu .aparte, de o mave forţă morală şi umarnă, însă, acesta nu este unicul adevăr a1 artei sale. Astăzi când avem posibilitaitea de a privi şi analiza opera în t()ltalitatea sa, putem concluziona că centrul PJ:1eOCUpărilor
sale .ârtistice a fost mereu Omul şi imensa lui complexitate, acesta rămâ
nând personajul principaili al lumii sale · artisrtice. Privind oeie 20 de desene ale donaţi.ei afirmaţia făcută devine şi mq.i convingătoore. Erdos .<:J.
to.st un mare <Sentimental, care nu a putut şi .nici nu a vr.ut să smulgă
imaginea omului din desenele sa!le. A iubit nes.pus de mult muzica, poezia, tort; ce a creat omenirea nobil şi frumos. Ls:toricul de artă . Vasile Dră
guţ nat.a desp·r e artist printre a'ltel:e: „Neîndoielnic, Paul Erdoo este un
sentiment.al care nu trece indiferent prin faţa marelui spectacol a:l lumii. Liniile ce se aşează sponrtan pe hârtie cu .prilejul notaţiiloc „pe viu"
au o ·sens:ihiliitate de seismograf, dezvăluind a:egături secrete dar eficiente
între odhi şi mână, traseul acestor legături trecând chiar prin inima artistului. Dar cu aceasta nu am ·s pus totul, pentrq că Paul Erdos nµ E;Ste
doo:r un senzitiv care înTegistrează nediferenţiat ceea ce i se oferă privlirii. Dimpotrivă, lucră,rile sale ( ... ) vădesc .o excepţională viteză şi siguranţă în procesul de selecţie a elementelor caracteristice capabile să
asigure comunicarea cu esenţialul.4 •
artă

3
Deac, Mircea, în catalogul Expoziţia retrospectivă Paul Erdos, Muzeul de
a R.S.R., Bucureşti, 1986, pag. 10.
• Drăguţ, Vasile, Paul E rd6s. Profil, în revista ARTA, nr. 6, 1984.
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Oraşul Satu Mare .a f.01.•»t pentru grafician punctul de pornire, da;r
Jocul de despărţire veşnkă, astf.el că donaţia oferită înainte de moarteâ sa cu câteva luni, a dev.enit şi un gest de recunoştin ţă faţă de locul natal.
Imaginea celor 20 de desene vorbesc despre un artist profund me<litativ, de o mare sensibilitate da.r şi emotivitate în acelaşi timp, pasionat de arta pe care o cultivă. Jocul spiritual pe care ni-l propune Erdăs, apare ca un ecran între setea de iluzii al artistului şi uneori spaima
de a trăi. Anecdotica imaginilor sale nu este lipsit de imporitanţă, dar lq
un moment dat constituie un pl'lete·x t, un mijfoc· de -exprimare a armoniei şi ritmului, un mijloc de fixare a aparenţelor, :Prin străbaiterea că
rora se a junge la spiri:tu1 lor. Am arătat că Omul este personajul principal al desenelor sale ; acesta este acea punte dintre creator şi privitor
care defineşte calitatea emoţiei artistului transpusă în operă.
Liniile de forţă id·ea:tice care direcţionează cele 20 de compoziţii
sunt c:u caracter generalizator la adreisa Omului: condiţia şi destinul său,
sensul devenirii 3ale, neliniştea şi anxietatea, bucuria şi liniştea, trecerea timpului fără a exclude nostalgia unor străfu lgerări roonantic·e, vi.aţa
-şi moartea, tinereţa şi bătrâneţea.
Diversitatea de motive, de semne, multe ori cu rang de simbol ce
înconjoară personajele imaginii: aripi (fie albe sau negre), draperii, o
floare, inimă, un porumbel, un faun, măşti, elemente arhitectur:ale sau
chiar fragmente de versuri (ca în cazul lucrării „Baladă Villon"), comportă o .acumulare de umanitate care prin conce.n,trarea într-u.n motiv sau
.semn anu:rne, duce spre un infinit de .asociaţii ale valorilor um;:i.ne. Toate
aceste detalii cu o puterni că încărcătură metaforică, vin să întărească şi
să susţină ideatica imaginii în ansamblul ei. In lucrări ca: Icar I şi Icar 11,
Victorie, Poem, Baladă Villon, Ofrandă, Capricii, · Poetica, Nike, Desen,
.şi alte'le, simbolistica utilizată provoacă un răsunet uman mai p:ţelung şi
mai profund, fără de care complexitatea spuselbr imaginii ar fi mai săracă.
Pentru a ,„citi" desenele lui Er.dos în diversitatea şi complexitatea
lor este necesar de un mare sentiment comun, care să conducă privitorul spre operă. 1n acest sens ErdlO.s utilizează .aioele motive sau semne fa
mod asociativ, bazându-se pe o roucaţie seculară a numeroaselor generaţii umane. Fără a faoe o educaţie estetică, artistul apelează la lectura,
sensibilitatea şi nu în ultimă i01Stanţă la dorinţa şi deschiderea privitorului în a-i înţelege mesajul, gânduri1e, frământâri1e (Victorie, Simbol, Ră
şi

dăcini I, Solititudine, Primăvară de april, Ofrandă li, Unire, Compoziţie,
Studiu, Poem li, Baladă). Totul s.e petrece în jurul figurii umane, a ete:r-

nului omenesc, ;aspirând la condiţia generalităţii. Criticul de .artă Dan
Grigorescu scria în catalogul de inaugurare al expunerii donaţiei:
„ A creat o tipologie dar nici unul din portretele sale nu este un exemplar dintr-o serie, ci are vibraţia clară a liniei, din expresivitatea figurii ,
din raporturile stabilite de artist între omul portretizat de el şi portretul, la f el de individual al priveliştii. Graţia candidă .a femeilor, energia
p1etroasă a băirbaţilor s:unt notate în. imagini antologke oe dau măsura
întreagă a 5emnificaţiei s imbolice a .acestui univers profund specific . Uneori floarea devine zbor de flutur.e, lemnul cântec de violoncel, lumina
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fluturare poetică spre orizonturile îndepărtate. Alteori peisajul se înalţă
dur conţinând însă .acelaşi J.irism structural al personalităţii unui mare
pnet a1 lin1ei. 5
Analizând mai în detaliu una din lucrările donaţiei, de pildă desenul inrtitulat Victorie, executată în anul 1978, se poate simţi deosebit de
convingător a.c ea t ensiune .interioară a artistului, frământările sale domit..
na.te de responsabilitatea morală, vizavi de destinul uman. De la bun în.ceput, se poate observa o puternică concentrare a subiectului, accentul
în imagine fiind pus pe :acele motive .s au semne de care am vorbit, ce
definesc în cele din urmă mesajul lucrării: figura centrală a luptătoru
lui este trecută în sfera posibilităţilor de descifrare a privitorului, care
pe neobservate este condus p e qrumul întrebărilor dilematice pe care artistul le pune, făcându-l părtaş la itinerariul parcurs de el. Omul - destinul lui, este al celui victorios sau al celui înfrânt? Poziţia aplecată, că
zută într-un genunchi al pers.onajului central sugerează în egală măsură
atât victoria ·cât şi înfrânger-ca, O'I'ic.are din ·ele bazându-se pe sacrificiul
uman. Capul de vultur c·e sie •conturează puternic in centrul imaginii (ca
un focar) poate fi semnul vidori·ei dar şi al păsă1·ii de pradă, .a cărei siluetă transpare în spatele luptătorului până la aripi, oferind iluzia existenţei aripilor şi în cazul luptătorului; suliţa şi pumnalul sunt în poziţie de repaus. Această sumă de tensiuni, tratate cu 11.irism, dar şi un
oarecare patetism conştient, este contrapunctat de motivul mâinilor cu
gest de oblăduire (din stânga imaginii), de ochiul ce priveşte de sus spre
centrul desenului, unde nu este vorba de o naraţie propriu - zisă, dar
se întâmplă ceva, ce trezeşte spiritele, provocând o stare de trăire empatică. Şi Erdos mai .adaugă ceva: crenguţa înfrunzită, „încolţind" din
centrul des.enului, trece chenarul •c e limitează imaginea, ca un simbol al
continuităţii vieţii, independent de destinul uman. La Erdos pe marginea noţiunii de victorie pot încolţi două iluzii, la fel de fecunde, cea care
defineşte omul victorios şi cea care defineşte omul înfrânt. Desenul hotărât, linia aspră şi directă, nervoasă şi fluentă în acelaşi timp, cu subţirimi şi îngroşări până la pete, conferă imaginii picturalitate, ceea ce
dovedeşte că Erdos este un maestru al desenului tonal. Aceaşi atmosferă
emană şi alte :lucrări din oadrul donaţiei ca de exemplu: Solititudine,
Icar, 11, Capricii, Nike.
Selecţia lucrărilor donate, făcută chiar de artist, oferă ocazia de a-l
redescoperi pe Erd:Qs în postura în cave în fiecare desen se .regăseşte acea
căutare obsesivă al drumului către oameni, cătr.e marile lor adevărutj.
Prin linii suple sensibile, în continuă metamorfoză, cu o. concepţie ·clasică
şi vigw·oiasă, Erdi&s propune un dialog cu oamenii, nu înainte de .a .se e.xpun-e el însuşi unei interogaţii profunde şi severe, specific intelectualului ce intră în câmpul ideilor perene. în acest sens Erdos se înşiră într-u n
stil clasicizant6 cu o ca:ligrafie de un simbolism particular, cultivând o
artă a desenului sinceră şi viguroasă cu influenţe de necontestat asupra
~

Grigorescu, Dan, Erdos - poet al Sătmarului contemporan, în catalogul
galerie Pa.ul Erdos, Satu Mare, 1986.
u Banner Zoltân, Erdelyi magyar muveszet a XX. szâzadban, Budapest, 1990,
p. 94-95.
Atelier -
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gr aficii anilor '60 şi '10, aşezându-l printre cei mai buni desenatori pe
care i-am a vut. Desenele sale p0:artă 0 notă in<lividuală, imediat recognoscibilă, -cu un limbaj propriu şi pură !linearitate, fără să refuze o nervQzit.ate explozivă a ductului, cu o mare ·putere sugestivă, creând o atmos.fei:ă de o r.ară acuitate îni jurul oricărei 1lucrări. Marea majoritate a lu.crăr1lor donaţiei fac- parte dintr-o· perioadă în ca:re Er.dO.s se descătuşeză
de o reprezentare mai mult sau mai puţin tradiţională, avântându-6e cu
pasiune în lumea liniilor cu deformări de tip expresionist, trecând pe tă
r âmul fantasticului, (Simbol, Compoziţie, Ofrandă, Baladă) purtând subtilităţi suprarea'.liste, ca să revină în mod conştient şi raţional !la .acel pă
ienjeniş <le linii, pete catifelate sau haşuri , care în .armonie cu semnele
alese după sensibilitatea sa de excepţie, ;au menirea de a dinamiza compoziţia . !n arta acestui gr.afici.an ·s e regăseşte acel sentiment desnădăjduit
<le respo.nsabi·litate artistică şi intelectuală, încât afirmaţia de odinioară
a lui Ion Frunzetti ni se pare şi mai pregnantă şi anume: „Erdos propune
un model de a fi u man, ~urnii" .
Dincolo de frumuseţea limbajului deS1enelor sa'1e, de promovarea
unui mesaj grav, profund, Eroos doreşte c ă trezească conştiinţele wnane,
având o încredere de admirat în Om, în rolUJ lui civilizator. Desenează
mereu cu aceeaşi pasiune şi dăruire, linia fiind ~impede, siooeră şi convingătoare. Pe această ramură a graficii .a desenului propriu-zis, opera
lui Erdos devine de nivel eu ropean, urmând calea marilor desenatori ai
secolului XX. Prin lucrările .sale Erd'C)s reabilitează desenul de şevalet,
cu un bogat conţinut liric chiar .autobiografic, demonstrând cu co~ec
v-enţă funcţ ia liniei, structurând desenul în mod coerent şi clar, cu o ex-,
presivitate directă, vibrantă în. care îşi concentrează idea ş i sensibilitatea. Intr-unul din catafoagele expoziţiei sale personale din Bucureşti
d in 1965, E1•d& se confensează astfel : „Arta fără pasiune nu este artă!
Nu merită să o· ·fa ci! Arta fără pasiune devine o îndeletnicire inutilă.
A crea opere de artă î!lSeamnă în ultimă instanţă ~ suferi, a · te elibera
mezieu de această suferinţă prin muncă".
·
A analiz:a fieca re lucrare ·a donaţiei ni s-a părut inutH ă, în m~ura
în care cele 20 de desene au mi caracter omogen atât din punct de vedere stilistic cât şi în ceea ce priveşte o bogată gamă de idei specifice
artistu!l.ui. Am considerat mai importantă prezentarea ei gener.ală, pune~
tc'1.nd locul acestei suite de lucrări în întreaga operă.
·
In momentul de !aţă donaţia este expusă în dădirea în care ·se află
şi .atelierul: de creaţie a graficianului, dată în circuitul muzeal (cu câteva
înitreruperi) din anul 1986. Expunerea ci alături, de atelierul de creaţie
corwtituie un· punct memorialistic d e suooes, care reuşeşte să :redea intimitatea proces.ului creaţiei şi a lumii artistului, păstrarea locului şi anturajului în care a creat o personalitaite artistică fiind deosebit de importantă.

Prezentarea donaţiei, resipectiv .a creatorului şi donatorului ei a avut
·de a păstra în conştiinţă, opera unui artist ce se înscrie cu succes în contextul artei plastice contemporane.

int.enţia
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DIE DONATION DES GRAPHIKERS PAUL ERDOS (1916-1987)
IN KOLLECTION DES KRE ISMUSEUM SAT U MARE
(Zusammenfassung)

Das Studium stellt die Donation vor, die ERDOS PAUL, ein verdienter Meister
der Kunst, im Jahre 1986 seiner Heimatstadt Satu Mare stiftete. Diese Schenkung
ist im Patrimonium des SATHMARER MUSEUMS zu finden.
Der Graphiker, der auf dem Gebiet der bildenden Kunst ein Zeichner republiknnischer und sogar europăischer Bedeutung geblieben ist, ist eine măchtige
Personalităt, deren Kunst sehr reichhaltig ist.
.
Diese miichtige Personalitat gehC.irt zu dieser Generation der Graphiker, die
diese Art der bildenden Kunst mehr als 45 Jahre definiert haben.
Die Schenkung, die im Moment im Gebăude wo man die Wer kstatt des
Kunstlers finden kann, ausgestellt ist, ist ein attraktiver aber gleich ein memorialistischer Punkt.
Mit Hilfe der ausgestellten Werke wird die Bewahrung und die Ver.wertung
der Personalităt DES GRAPHIKERS PAUL ERDOS erzielt, denn dieser Zeichner
ist ein Vertreter unserer bildenden Kunst.

CATA LOG
1. VICTORIE
inv. 50 375
tuş pe hâ rtie, 0,50 X 0,40
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale:
EIP (1) 978
Prov. donaţie artistului, 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (Pl. XXXIII/I)

2. BALADA
inv. 50 376
tuş pe hârite, 0,60X0,70
semnat şi datat dr. jos cu iniţiala:
EIP (1) 978 (Pl. ~XXIII/2)
• <

3. POEM I.
inv. 50 372
tuş pe hârtie, 0,50X0,50
semnat şi datat dr. jos cu iniţia la:
EIP (1) 979
Prov. donaţia artistului, 1986
Mu zeul judeţean Satu Mare (Pl. XXXIV/ 3)
4. NIKE I.
inv. 50 380
tuş pe hârtie, 0,50 X 0,50
21 - Studii

şi

.

comunlcArt, IX-X
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semnat şi datat dr. jos cu iniţiala:
EIP (I) 979
·P rov.: donaţia artistului, 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (Pl. XXXIV/4)
5. RADACINI I.

inv. 50 377
tuş pe hârtie, 0,50X0,50
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale
EIP (1) 979
Prov.: donaţia artistului, 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (Pl. iXXXV/5)
6. SOLITUDINE

inv. 50 382
tuş pe hârtie, 0,50 X 0,50
semnat şi datat dr. spre centru
cu iniţiale: EIP (I) 980
Prov.: donaţia artistului, 1986
Muzeul jud€ţean Satu Mare (PI.
7.

COMPOZIŢIE

-

~XV / 6)

ODA

inv. 50 384
tuş pe hârtie, 0,50 X 0,70
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale
EIP (1) 980
Prov.: donaţia artistului 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (Pl. XXXVI/7)
8. POEM II.

înv. 50 374
tuş pe hârtie, 0,55 X 0,50
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale
EIP (1) 980
Prov. : donaţia artistului, 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (PI. XXXVI/8)
9. OFRANDA I.

inv. 50 378
tuş pe hârtie, 0,54X0,74
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale
EIP (1) 981
Prov.: donaţia artistului, 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (Pl. XXXVII/9)
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10. PRIMAVARA DE APRIL
inv. 50 387
pe hârtie, 0,50X O, 70

tuş

semnat

şi

datat dr. jos cu

iniţiale

EIP (1) 981

Prov.: donaţia artistului, 1986
Muzeul j udeţean Satu Mare (Pl. XXXVII/IO)
11. POETICA

inv. 50 388
tuş pe hârtie, 0,50 X 0,70
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale
EIP (1) 981
Prov. : donaţia artistului, 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (PI. X:XXVIII/11)
12. BALADA -VILLON

inv. 50 379
tuş pe hârtie, 0,50X0,70
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale
EIP (1) 981
Prov.: donaţia artistului, 1986
Muzeul j udeţean Satu Mare (Pl. X:XXVIII/12)
13. DESEN

fov. 50 386
tuş pe hârtie, 0,50 X O, 70
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale
EIP (1) 981
Prov.: donaţia artistului, 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (PI. XXXIX/13)
14. UNIRE

inv. 50 391
tuş pe hârtie, 0,50X 0,74
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale
EIP (1) 981
Prov.: donaţia artistului, 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (Pl. XXXIX/14)
15. SIMBOL

inv. 50 389
tuş pe hârtie, 0,50X0,70
semnat şi datat cent ru jos cu

iniţiale
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EIP (1) 981
Prov.: donaţia artistului, 1986
Muzeului judeţean Satu Mare (PI. XL/ 15)
16. STUDIU
inv. 50 383
tuş pe hârtie, 0,50X0,70
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale
EIP (1) 981
Prov.: donaţi a artistului, 1986
Muzeului judeţean Satu Mare (Pl. XL/16)
17. CAPRICII II.

inv. 50 385
tuş pe hârtie, 0,50 X 0,70
semnat şi datat dr. jos cu iniţiaie
EIP (1) 981
Prov.: donaţia artistului, 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (Pl. XLI/17)
18. OFRANDA II.
inv. 50 381
tuş pe hârtie, 0,50X0,70
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale
EIP (1) 981
'
.
Prov.: donaţia artistului, 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (Pl. XLI/18)

,
.

,

19. ICAR I.

inv. 50 373
tuş pe hârtie, 0,60 X 0,60
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale ,
EIP (1) 981
Prov.: donaţia artistului, 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (Pl. XLII/19)
20. ICAR II.
·„

inv. 50 390
tuş pe hârtie, 0,60X0,70
semnat şi datat dr. jos cu iniţiale
EIP (1) 981
Prov.: donaţia artistului , 1986
Muzeul judeţean Satu Mare (PI. XLII/20)
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PALEOHIDROGRAFICA
A SISTEMULUl HIDROGRA:F1C
TISA-SOMEŞ-CRASNA-IER

ZOLTAN BENEDEK

In partea de nord vest a ţării noastre, la vest de ramura vu,lcank~
a munţilor Oaş-Gutîi şi a munţii Făgetului se întinde zona· foas:l
a câmpiilor Someş-Crasna-Ier şi câmpia nisipoasă a Car eilor. Si'stcm,u l
hidrografic al acestei regiuni a suferit mari schimbări în ultima parte
a pleistocenului. Sub influenţa evenimentelor tectonice aspectul paleo:hidragrafic al Tisei-Someşului şi al afluenţilor lor difetă foarte mult de
cele actuale.
Consideraţiuni geologice. Partea de nord-vest a Câmpiei Tisei prezintă caracteristici unitare atât din punct de vedere geomorfologic, c:~t
şi din punct de vedere geolqgic. Ca urmare r egiunea prezi n tă şi o unita te hidrogeologică specifică. Toată suprafaţa câmpiilor a fost un mare
con de depunere, ·care abia ulterior, în erele geologice mai recente s-a
fragmentat în unităţile geomorfologice actuale. Alta este situaţi a cu sectorul câmpiilor subcolinare ale Ardudului-Tăşnadului-Săcu enului , situate în partea de est, sud-est a regiunii. Această zonă se d eosebeşte nu
numai din punct de · vedere ~ reliefului de câmpiile joase aluvionare , cl<nşi din punct de vedere tectonic, întrucât falia tectonică situat;:\ în partea
vestică a munţilor ;Meseşului şi Făgetului (culmea Codrului) aproape se
suprapune cu linia de conţact a zonelor colinare cu câmpia : Z. Benedek
(2), St Arinei (1).
.
·,
în structura geologică a acestei r egiuni peste un fundament cristalin fragmentat iau parte depozite sedimentare ·cretacice, paleogene,
miocene, panoniene şi pleistocene: A. Tenu (7).
În perioada cretacicului superior au loc · mişcări tectonice violente
atât în Europa Centram cât şi pe teritoriul ţării noastre. În această
pe:rtoadă are loc fragmentarea bazei cristaline paleozoice , care la. vest
de linia de dislocaţie Ardud-Tăşnad-Cheţ suf~ră scufundare în trepte.,
dând naştere la un mare şanţ tectonic: St. Arinei (1), Z . Benedek (2}.
Deasupra acestei dislocaţii tectonice se află câmpia aluvionară Someş:
Crasna- Ier, precum şi o parte a zonelor colinare, · Atilt măsu rătorile:
geofizice cât şi sondajele de mare adâncime efectuate în zona ·.Ca;rei şi
în Valea Ierului demonstrează existenţa „unui şanţ tectonic adanc ·de
3 OOO metrL Datorită acestui şanţ această regiune în ·tot timpul pleistocenului a fost principalul colector de sedimente şi al apelor de dîw.::gare
din nordul Câmpiei Tisei: Z. Borsy (6), Z. Benedek (3),
Fo;r111aţiunile cele mai vechi ale regiunii sunt constituite din roci
cristaline,· originare din paleozoic. Aceste formaţiuni se întâlnesc la
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suprafaţă în regiunea munţilor Meseş şi Făget, dar
tonică amintită Ardud-Tăşnad-Cheţ ele coboară

la vest de linia tecla mare adâncime.
Forările precum şi prospecţiunile geofizice efectuate ne arată că deplasându-ne spre vest în direcţia frontierei R.P.U. acest postament cristalin prezintă mai multe falierl şi trepte în horsturi: Z. Benede~ (2, 4),
A. Tenu (7). Sondele din Valea Ierului indică postamentul cristalin la
adâncimea de 3 OOO metrii. A. Tenu (7), Z. Benedek (4). S-a observat şi
pe direcţia nord-vest această accentuată scufundare a cristalinului la
nord de Satu Mare şi Botiz (1966 m,-1744 m): Z. Benedek (4). In schimb
la Petreşti-Foeni-Pişcolt adâncimea cristalinului este doar la 1 400
metrii. Aceasta înseamnă că în subasmentul câmpiei Careilor se află un
criptohorst: Z. Benedek (2). 1n partea de sud a regiunii în linia Sasislău-Văşad se conturează o falie mai mică. La fel şi în partea de mijloc
a câmpiei în linia actuală a cursului Someşului : Z. Benedek (2). A.
Tenu (7).
Schimbările cursului Tisei, Someşului şi a Crasnei. Formarea reţelei hidrografice îi1 nordul Câmpiei Tisei este în strânsă legătură cu
evoluţia geologică a acestei câmpii. Mişcările tectonice nu s-au t erminat
în terţiar ci au continuat pe tot timpul pleistocenului. In perioada pleis-

Fig. 1. Schiţa paleohidrografică a Câmpiei Şomeşului în perioada wUrmului II
(50 000-45 .000 ani) . .Tisa şi Someşul avea scur~ere prin grabenul mare al Ierului.
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Fig. 2. Schiţa paleohidrografică a Câmpiei Someşului în perioada peniglacialului,
wurm III (40 000-30 OOO ani). Albia; Tisei se deplasează spre vest, nord-:vest,
dar Valea Ierului rămâne principal ul colector al apelor curgătoare.

tocenului superior au loc scufundări în zona nordică a Câmpiei Tisei,
în Bodrogkoz (R.P.U.) şi Câmpia Someşului. La începutul wiirmului I
a p.eniglacialului Valea Ierului, adică şanţul tectonic amintit, era princip alul colector al apelor curgătoare. Tisa, Latorţa, Ungul, Someşul Crasna
şi-au format un mare con de dejecţie, dând naştere astfel la Câmpia nisipoasă a Nirului şi a câmpiilor colinare în care se încadrează şi câmpia Care.ilor. Apele aveau un curs în direcţia sud, sud-vest spre marea
zon ă de subsidenţă a Câmpiei Sarretului prin grabenul mare al Ierului : Z. Borsy (5). In perioada a wiirmului II cca. 50 000-45 OOO anii
începe scufundarea lentă a Bodrogkozului. Tisa cu afluenţii Ungul şi
Latorţa începe să alunece spre apus pe conul de dejecţie (fig. 1.) fo
această perioadă de pe Câmpia actuală a Crasnei şi valea Tisei s-a deplasat în apropierea actualului oraş Carei. Acest even iment este reprezentat pe schiţa de hartă a wi.irmului cca. 40 000- 30 OOO anii (fig. 2.) Scufund area părţii nordice a Câmpiei Someşului se extinde şi înspre sud ,
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Fig. 3.

Schiţa paleohidrografică

a Câmpiei Someşu lui la începutul tardiglacialului,
wlirm IV (25 000-17 OOO ani).

Fig. 4.

Reţeaµa

nidrografică

a părţii de nord-vest a Câmpiei Tisei la începutul
holocenului, Dryas I-II (14 000-1 ~ OOO ani).
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favorizând formarea bazinului depresionar al viitoarei Câmpîe a Ecedului. Mişcările tectonice din peniglacialul superior schimbă şi aspectul
reţelei hidrografice din Câmpia Ier-Crasna. începând de holocenul inferior, wilrm IV cca 25 000-17 OOO ani, funcţia de albie principală a Văii
Ierului şi colmatare a Someşului încetează (fig. 3). Drept urmare a
acestor mişcări epirogenice Valea Ierului rămâne în stadiu suspendat
faţă de câmpia someşeană . Prin formarea zonei de subsidenţă , mai sus
amintită, s-a deschis noul drum şi pentru Someş. !n această perioadă
Tisa şi-a găsit cursul în albia aproape actuală, croind o mare curbă în
direcţia vest, apoi sud-vest . Someşul la fel îşi găseşte o nouă albie trep:tat-treptat cu multe schimbări pe conul său de dejecţie spre nord,-nordvest. In Valea Ierului rămâne doar firul C1·asnei. (fig. 4) 1n holocen nu~
mai apa Crasnei pătrunde în lar ga va le a fostei canal de scurgere· al Someşului: Z. Benedek (3).
· "
Albiile părăsite ale Someşului şi ale Crasnei pot fi urmărite şi astăzi în unele locuri, transformând zona Câmpiilor Someş-Crasna-Ier
in terenuri mlăştinoase. Aceste albii părăsite sunt acoperite cu aluviuni
recente şi legătura între ele nu se mai poate stabili. Datorită descărcării
şi drenarea r egiunii, în urma canalizării nici albiile de odinioară a Someşului şi a Crasnei nu se pot decide.
Aceste considerente, schimbarea în mai multe etape geologice a
albiilor Tisei, Someşului şi Crasnei, au fost stabilite pe baza analizei
sondajelor de profunzime, al analizelor mineralogice, ale pietrişurilor,
ale mineralelor grele şi compararea poienelor fosilizate probe luate din
albiile părăsite în Câmpia Someşului şi Câmpia Ierului. Aceste analize
sunt tr atate pe larg într-un studiu mai vast efectuat de subsemnatul:
Z. Benedek (2). Iar vârsta cw·sului Tisei a fost elucidat pe baza probelor de cărbune fosilizate luate din terasele Tisei de pe teritoriul RPU
şi analizate cu a jutorul radiocarbonului: Z. Borsy (6).
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PALEOHYDROGRAPHIE DES HYDROGRAPHISCHEN SYSTEMS:
TISA-SOMEŞ-CRASNA-IER
(Zusamm enfas sung)

Die tektonischen Vorgange aus dem Pleistozan haben die hydrographische
Skizze der Tisa-Somesch und ihrer Mebenfliisse vollkommen verăndert. Imfolge
dieser Vorgange ist die haulige Situation vollig anders als jene von friiher. Die
Tisa und der Somesch flossen am Ende des Pleistoziin im vorm I-II nach Sud,
Siid-West im tektonischen Graben deh Ier-Tales. Imfolge der Senkung des nordlichen Teiles der Tisa-Tiefebene im Wiirm III verlassen die Tisa und der Somesch
das alte Flussbett im Ier-Tal und st reben dem heutlgen Fl ussbett zu. Alt Folge
der epirogenetischen Bewegung im Wiirm IV bleibt das Ier-Tal im Vergleich
zur Somesch-Tiefebene erhi::ihrt. Im Holozăn dringt ins Ier-Tal bloss das Wasser
der Krasna. Das alte Flussbett der Tisa und des Somesch ist heute nichts anderes
als ein kiinstlicher Kanal der Entwasserung.
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BAZINUL HIDROGRAFIC TUR

Caracterizarea

hidrologică generală

FAZEKAS LORAN1D

1.

Condiţiile

fizico-geografice ale bazinului hidrografic al râului Tur

Bazinul hidrografic Tur este situat în partea nord-vestică a ţ.ării
noastre în judeţul Satu Mare. Este primul afluent de ordinul I. al râului Tisa care soseşte din spre sud-est prin Câmpia de Vest din România.
Bazinul râului se află cuprins, pe direcţia SE-NV, între paralele de 47'>,
46' -48°,05' latitudinea nordică şi intre meridianele de 22° 52'- 23° 37'
longitudinea estică, fiind cuprins între bazinele hidrografice ale r âului
Săpînţa, Someş şi

Batar. Intre aceste limite, bazinul Tur

totalizează

o

suprafaţă

de 1 241 km 2 din care pe teritoriul ţării noastre 1 210 km2 • Lungimea cumpănei de apă este de 151 km, care înconjură un teritoriu cu
forma de pară, simetrică. Lungimea maximă a bazinului 54 km, iar 1Jă
ţimea maximă 31 km. 1n ceea ce priveşte altitudinea, zona montană variază între 900-1200 m. iar la locul de vărsare în Tisa al râului Tur altitudinea este de 115 m. Deci scăderea absolută este 875 m. Altitudinea
medie până la satul Turulung 370 m.

2. Factori care

influenţează

scurgerea

Relieful: Se compune din 3 mari unităţi geomorfologice şi anume:

zona

muntoasă: Munţii Oaş-Gutâi ,

Zona depresiunilor: Depresiunea OaDepresiunea Turţ, şi wna de câmpie: partea nordică a Câmpiei
de Vest. Din suprafaţa bazinului 350/o cuprinde zona de munte şi restul
650/o revine pe zonele de câmpie şi depresiuni.
In evolu ţia palegeografică a bazinului distingem 6 epoci în cadrul
cărora teritoriul, alternativ era ori pământ uscat, ori acop€rit cu apă. In
rfaza elveţiană datorită mişcării stirice în vederea formării munţilor au
luat fiinţă lanţurile de munţi: Munţii Rodnei, Munţii Ţibleşului, Munţii
Gutâ iului, care la sfârşitul erei vor avea loc acţiun i vulcanice prin care
au luat naşterea Munţii Oaşului şi o parte din Munţii Gutâiului.
Consecutiv acestei acţiuni, suprafaţa este inundată din nou, urmată
de mişcările epirogenetice ajungând în felul acestea în epoca levantină ,
la naşterea pământului uscat. Apa se retrage chiar şi din depresiuni şi
astfel se încep€ formarea reliefului actual al bazinului de recepţie.
şalai şi
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Fif. 1. Harta sistemului hidrografic al râului Tur.
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F i g. 2. Hîdrograful debitelor medii zilnice în anul normal (1957), la postul _hidro-

metric Turulung pe râul Tur.

Marile unităţi de r elief sunt:
1. Munţii: şirul vulcanic Oaş-Gutâi se împarte în trei unităţi·:
munţii vulcanici, unit~ţi piemontane, văi m~i importante.
2. Depresiunile: Depresiunea Oaşului cu o suprafaţă de 375 km 2,
formată dintr-o depresiune principală: Depresiunea Negreşti Oaş _şi două
secundare: Depresiunea Târşolţ şi Cămărzana. Depresiunea Turţ cu o
suprafaţă de 44 km 2 între Munţii Oaşului.
3. Câmpia: de la linia închipuită Halmeu-Turulung-Medieş Vii
spre vest nordvest se întinde câmpia, care este formată din trei trepte,
cu o înălţime de 133- 114 m.
Inclinaţia râuJ.ui se prezintă astfel: în zona muntoasă 20 m/km, în
depresiune 2-8 m/km şi în câmpie 1 m/km, iar la vărsare 0,25 m /.km.
Clima

P e lângă relief un factor principal ce influenţează curgerea este
dima, care se caracterizează prin mişcări ale maselor aeriene dinspre
vest şi sud-vest formând o climă temperată, cu veri mai blânde şi ierni
geroase cu ninsoar e abundentă. Pe această situaţie ne prezintă şi am-plitudinile termice care variază între 50- 60°C (max 67°C - 1961) deci
mai moderată de cât în partea sudică a ţării.
Regimul termic se caracterizează prin temperaturi medii multianuale, de 9,5°C, cea mai scăzu tă 8,5°C (1965), cea mai ridicată 10,8°C
(1972). Primele geruri care contribuie la formarea apelor mici de toamnă
,apar la sfârşitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Dacă temperatura medie scade sub 0°C scade simţitor şi la debitul râului. Numărul
,zilelor geroase variază între 90- 110.
Intre factorul climatic, precipitaţiile au un rol primordial. Cantit atea, calitatea şi repartiţia sezonieră a precipitaţiilor influenţează direct
-debitul r âului. În bazinul Turului funcţionează 10 staţiuni hidrometeoroJogice. Cantitatea medie multianuală 884,9 mm. In zona Munţilor Oaş
Gutâi 1 036 mm, în depresiuni 811,8 mm, iar în câmpie 766,4 tţmt. Cea
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Fie. 3. Pârâul Tur în

Munţii

Gutâiului.

mai abundentă este perioada lunii mai-iunie. Cantităţile mari peste
24 de ore sunt destul de frecvente şi importante în privinţa debitelor
mari, din cauza cărora râul iese din albia minoră (3-6 mai 1983). Numărul zilelor cu. precipitaţie în medie 140 de zile.

Descrierea reţe lei hidrografice
Densitatea reţelei hidrografice este de 2 ori mai mare decât media
generală a ţării, 1,05 km/km2 (media ţării 0,5 kmjkm 2) în zona muntoasă-piemontană 1,8-0,8 km/km 2 , în Depresiunea Oaşului 0,8- 0,5 km/
km 2 , pe câmpie 0,3 km/km 2 •
Turul izvoreşte de pe versantul vestic al munţilor Gutâiului de sub
vârful Buiana, la înălţi mea de 950 m, are o direcţie vestică, nord-vestică.
Lungimea to tală 100 km, din care 70 km pe teritoriul ţării noastre. Până
la poarta Călineşti ar e un debit mic, dar după preluarea Valea Rea şi
Valea Alba creşte simţitor şi intră în lacul de acumulare Călineşti, stră
bate câmpia şi pe teritoriul Ungariei printr-un canal artificial (11,5 km)
se varsă în Tisa.
Repartizarea afluenţilor este destul de simetrică:
Afluenţii de ordinul I sunt: Valea Rea, Taina, Turţ, Racta, Egherul,
Palad;
Afluenţii de ordinul II sunt: Lechincioara, Valea Albă, Egherul
Mare, Şar.
Valea Rea: pe partea dreaptă soseşte în albia Turului, pârâul Valea
Rea care izvoreşte din versantul nordic al vârfului Buiana, părăsind
Munţii Gutâiului străbate Depresiunea Oaşului. Preia pârâul Mesteacănul, Şălătrucul şi Cireşul din munţi, iar pârâul Târşolţ, Lechincioara,
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Fig. 4.

Măsurarea

vitezei apei cu

morişcă

la TUrulung.

şi Valea Albă din depresiuni şi se varsă sub vârful Dealul Mare (291 m)
în râul Tur.
Talna: soseşte din partea stângă, izvoreşte din masivul Pietroasa a
Munţilor Gutâiului. Adunând numeroase pârâuri muntoase, ajunge în
depresiune, unde preia Talna Mică din depresiunea Puturoasa, pârâul
Racşa, Pleşca, Pârâul Muntelui. Ocolind masivul Mujdeni, curge paralel
cu Turul şi sub comuna Gherţa Mică se va vărsa în râu.

Date hidrologice
In bazinul hidrografic al răului Tur, funcţionează 7 staţiuni hidrometrice. Pentru calcularea parametrilor hidrologici au fost luate în considerare date hidrometrice de la staţia hidrometrică Turulung fiindcă
această staţiune este ultima de-a lungul râului în ţară şi cca mai veche
(1909). Perioada consid erată este de 44 de ani (1934-1977) care cuprinde
ani caracteristici cu scurgere normală, secetoase şi ploioasă.
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Fig. 5- 6. Podul pârâului Valea Răi la Boineşti, reflectă frumos caracterul torenţial al sistemului hidrografic Tur.
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Fig. 7. Apa mare la podul de fier (CFR) Halmeu.

Alimentarea râului
Turul este alimentat din apele subterane în proporţie de 27-0/o şi din
alimentări superficiale 730/o din care 70,40/o provine din ploi, iar 19,6l/ 0
din topirea zăpezilor.
Scurgerea medie multianuală specifică la Turulung 11,2· l/s/km2, la
poalele munţilor la Negreşti-Oaş 21,5 l/s/km2, iar valoarea medie a debitului multianual la Turulung 7,98 mc/s (1934-1977), la Negreşti-Oaş
0,97 m c/s (1950-1977).
Scurgerea sezonieră arată astfel: primăvara 33,70/ 0, vara 17,90/ 0,
toamna 14,70/o şi iarna 37,00/o. Deci apele mari sunt primăvara şi iarna.
Scurgerea medie lun ară maximă se produce în lunile februarie (cu debitul
13,93 mc/s) martie (13,51 mc/s) - aprilie (11,79 mc/s), cea minimă î11
lunile august (2,41 mc/s) septembrie (4,10 mc/s).
Scurgerea maximă provoacă debite şi n ivele m axime producând
valuri torenţiale sau viituri neaşteptate, câte odată catastrofale ca de
expl. 13 mai 1970 când debitul la 14 noapte la ora 3 a ajuns 519 mc/s şi
nivelul a culminat cu 743 cm la st.h. Turulung, aproape la fel de mare
a fost în data de 13 iunie 1974 şi 11 febr. 1978. Viitura din 1970, a rupt
digurile drepte sub comuna Halmeu-Porumbeşti inundând mai multe
mii hectare de păşuni, pădure şi teren arabil, dărâmând numeroase case
şi clădiri anexe.
O unitate de val se caracterizează astfel: perioada de creştere (Te)
36 de ore, durata totală (TT) 150 de ore, debitul maxim (Q max. lO/o)
300 mc/s. Aceste date ne arată expresiv caracterul torenţial al râului.
Scurgerea minimă apare la mijlocul sau sfârşitul verii. Valoarea
medie multianuale 7,95 l/s/k.m2 • Debite minime absolute în ultimii 20 de
22 - Studii

şi

comunlct\rl, IX- X
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ani au fost înregistrate în valoarea de 0,10 mc/s la data de 23 iulie 1974
sau 0,15 mc/s 28 iulie 1963. Cei mai caracteristici ani secetoşi sunt: 1953,
1954, 1959, 1961, 1972. Cunoaşterea valorilor debitelor minime au rol în
irigaţii şi piscicultură.

Scurgerea solidă fiindcă bazinul hidrografic analizat alcătuit din
roci tari, acoperit cu o vegetaţie bogată, este redus numărul apelor curgă
toare temporare, valoarea scurgerii medii specifice 0,66 t/ha/an, este sub
media ţării (1,66 tjh/an), iar turbiditatea 172 gr/mc din care reiese că
râul şi din acest punct de vedere este r elativ curat.
Regimul termic variaţia temperaturii apei urmăreşte aerul. In zona
de câmpie în perioada de vară media lunară variază între 19,2-20,4°C,
iar la marginea depresiunii (Negreşti) 14,5- 15,8°C. Temperatura maximă
înregistrată la Turulung a ajuns 30,2°C la data de 19 iunie 1968. In decada
a III-a a lunii noiembrie apar fenomenele de îngheţ în zona montoasă
şi unde ajunge la 70 de zile anuale în medie şi dispare la începutul lui
martie. Pe câmpie apare in decada a II-a a lunii decembrie, durează în
medie 40 de zile şi dispare la sfârşitul lunii februarie. Fenomenele de
îngheţ, mai ales podul de gheaţă inflaenţează simţitor debitul râului.
Componenţa chimică. Componenţa chimică a apei la Tur este determinată mai ales de către factori naturali: calitatea rocilor, eroziunea
superficială, izvoare minerale. Dintre aceste izvoare putem aminti izvorul
Puturoasa, Luna, Vrăticel, Oerteza, Bixad, Turţ Băi, Oraşul Nou, Vama,
Remetea. Iar factorul artificial este poluarea provocată de om. In bazinul
hidrografic sunt 23 locuri de poluare dintre care cel mai important este
în curs de industrializare oraşul Negreşti Oaş (12 781 loc.). Pentru cunoaşterea stadiului componenţei chimice a apei 8- 12 analize se fac anual
în 8 locuri de colectare. Pe baza analizelor Turul aparţine în a II-a categorie de calitate.
S\).

Turul ca parte

componentă

a grupei de nord

Turul împreună cu Săpânţa, Iza şi Vişeu face parte din grupa norTeritoriul grupei după scurgerea medie maximă, solidă, regimul
termic şi îngheţul se poate împărţi în 4 zone. Mara, Săpânţa şi zona superioară a Bazinului Tur alcătuieşte zona a III-a iar bazinul inferior al
râului cu caractere specifice formează zona a IV-a.
dică.

LE BASSIN HYDROGRAPHIQUE TUR.
CARACTERISATION HYDROLOGIQUE Gl!:Nl!;RALE
(ResumeJ

L'auteur <1nalyse d'une maniere distincte: Ies conditions physico-geographiques
du bassin hydrographique de la riviere Tur qui se trouve sur la direction SE-NV
entre Ies paralleles 47°, 47'-48°,05' Iattitude nordique et entre Ies meridiens
22°,52'-23°,37' longitude est.
La supraface du basin est de 1 241 km 2 dont 1 210 km2 sur la territoire du
p ays. Puis I'auteur s'arrete sur Ies facteurs qui influencent l'ecoulement dont il
m entionne le relief et le climat.
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LITIIOPHANE LAMDA FABRICIUS, 1787,
SPECIE NOUA PENTRU FAUNA ROMANIEI
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)
SZABO ANDREI

In timpul unei deplasări de teren (10.X.1976) în Munţii Gutinului,
am colectat ziua, de pe peretele Cabanei Pintea Viteazul un noctuid care
s-a dovedit ulterior a fi un exemplar femel de Lithophane lamda F. Cabana unde a fost colectată această interesantă specie, este situată
la altitudinea de 1 200 m, într-o pădure de fag în luminişurile căreia din
loc în loc apar mici suprafeţe umede, similare turbării montane, bogate
în V accinium.
Descriere

Anvergura: 45 mm. Exemplarul colectat aparţine formei zinckeni
caracterizată prin aripile anterioare întunecate şi desenul neclar.
Această formă se deosebeşte cu greu de exemplarele întunecate aparţi
nând speciei L. furcifera Hfn. Totuşi la L . lamela F., dunga sagitală este
mai puternic curbată, petele renale şi ocelare !n general mai mici, neU'r„

clare, marcate de inele mai mult sau mai puţin evidente. Din câmpul
bazal extern se desprinde o dungă întunecată care atinge striul transversal ~xtern. Aripile posterioare sunt brun-roşcate (3).
Armătura genitală ~ (Fig. 1) se caracterizează prin lamina postvaginalis dezvoltată şi sclerificată, ductus bursae scurt dar bine chitinizat.

Fig. 1 a
22•
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Fig. 1 b

B ursa copulatrix este alcătuită dintr-o porţiune dilatată şi una îngustă
.a lungită, prevăzută pe toată lungimea ei cu un signum foar.te lung, avându-şi originea în porţiunea dilatată.
Biologie

Specie rnezohigrofilă, caracteristică turbăriilor montane, cu perioadă
de zbor în IX-X, iar după iernarea în III-V. Larvele se dezvoltă in
V-VII pe Vacciniurn uliginosum, Myrica gale şi mai rar pe Salu, Populus, Betula sau Alnus (1).
Răspândirea geografică

Element holarctic cu areal fragmentat, lipseşte din sudul Europei.
Arealul speciei este compact în ţările Nordice (4) şi nordul Rusiei, devenind insular spre centrul continentului european. Spre est arealul spc<:iei ajunge până în Japonia (2, 5).
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Din România specia nu a mai fost menţionată până în prezent, fiind
pentru fauna ţării.
Mulţumfri. Pentru ajutorul acordat la furnizarea informaţiei bibliog rafice (1, 2, 4, 5) prepararea armăturii geniale, adresăm şi · pe această
cale recunoştinţa şi mulţumirile noastre cercetătorului Lâszl6 Rakosy de
la Centrul de Cercetări biologice din Cluj-Napoca.
deci

nouă
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LITHOPHANE LAMDA FABRICIUS, 1787,
ESPECE NOUVELLE POUR LA FAUNE DE LA ROUMANIE
(Resume)

A l'occasion d'un deplncement le 10 septembre 1976 dans Ies Montagne de
Gutin a ete collecte un noctuide, qui, a ete un exemplaire femeile de Lithophane
lamda F. 11 a ete une zone a l 200 m altitude dans une zone de forets de h etre.
Cette piece manque du sud de !'Europe, elle est frequente dans les pays du Nord
le n ord de la Russie et local au centre de !'Europe.
En Roumanie elle n'a plus ete mentionne, etant une espece nouvelle pou:r
n ous.
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VACANŢE

TURISTICE ŞI ENTOMOLOGICE
LA CHEIA ZUGRENI (JUDEŢUL SUCEAVA)
SZABO ANDREI

In domeniul învăţământului vacanţa de vară este o perioadă de renu numai pentru elevi ci şi pentru cadrele didactice, oferind în
acelaşi timp şi condiţii optime pentru studii suplimentare de specialitate.
creaţie

Am efectuat astfel în timpul

vacanţelor

repetate

deplasări

cu autoturis-

mul pe ruta Satu Mare- Zugreni, în vederea cercetării faunei de lepidoptere (fluturi) din Valea Bistriţei , mai precis din împrejurimile cabanei turistice Cheia Zugreni.
Deplasarea cu autoturismul permite traversarea unor zone cu peisaje variate şi deosebit de atrăgătoare. Pornind de la Satu Mare se poate
ajunge la Zugreni pe diferite căi, trecând astfel prin zone turistice montane cu o vegetaţie bogată, care poate fi admirată cu ocazia popasurilor
după preferinţă.

.

~

>

Una dintre aceste rute ar fi: Satu Mare-Negreşti-Oaş-Sighetul
Marmaţiei-Vişeu-Complexul turistic Borşa-Vatra Dornei-Zugreni.
Cheia Zugreni se află la aproximativ 20 km după Vatra Dornei. O altă
rută la fel de atractivă trece prin Baia Mare-Baia Sprie-M-ţii Gutâiului spre Sighetu} Marmaţiei. O a treia rută mai lungă însă tot atât de
frumoasă ar fi Satu Mare-Dej-Bistriţa-Pasul Tihuţa-Vatra DorneiZugreni.
Cheia Zugreni este situată în Valea Bistriţei la o altitudine de
720 metri. Cabana turistică este aşezată pe malul râului într-o zonă deosebit de pitorească. în pădurile din jurul cabanei predomină molidul (Picea exceisa), aninul (Alnus glutinosa) şi mesteacănul (Betula verrucosa).
Vegetaţia ierboasă luxuriantă este bogată în specii, pe alocuri predominând speciile de ferigi.
La cabană se poate ajunge de pe drumul naţional trecând peste un
pod de lemn. Aici se află un bar-restaurant unde se serveşte masă la
ori ce oră de zi. Pescuitul păstrăvilor este permis contra unei taxe plă
tită pădurarului care păzeşte această zonă. Turistul poate admira măre
ţia munţilor care domină ca nişte uriaşi întregul peisaj. în stânga drumului naţi on al spre Bicaz se varsă în Bistriţa un mic pârâiaş unde funcţionează O mică. niOTOCentTa"\.ă:. ~a\.~~\.~ (i()~~'-â O.e. "?aO-~-n O.~ rnu~'?°• ""'°
găsesc însă şi porţiuni deschise cu o vege:aţ1e ierboa~a ~e;ohigrofila. Pe
pantele dealurilor spre Vatra Dornei se gase~c păş~ru- ş1 faneţe naturale.
Intreaga zonă aparţine Rarăului, se poate aJunge msa pe un traseu turistic şi până la vârful Giumalău. Un drum asfaltat cu numeroase serpentine duce la cabana Rarău.
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Incepând din anul 1975 am petrecut aici vacanţele mele de vară,
cercetând în special fauna bogată şi variată de lepidoptere. Colectările
au fost efectuate ziua cu fileul, iar noaptea cu ajutorul unui bec cu vapori de mercur. Până în prezent au fost depistate în jurul cabanei Cheia
Z ugreni 203 specii, enumerate în continuare în ordinea sistematică, coniform celei mai recente nomenclaturi.
Fam. I n c u r v a r i i d a e
1. Nematopogon roberteUa (syn. pilulella Hbn.) 7.VI.1985.

Fam. P s y c h i d a e

2. Bijugis pectinella D. Sch. (syn. perlucidella Brd.) 7.VI.1978.
Fam. T i n e î d a e

3. Morophaga choragella D. Sch. (syn. boleti F.) 20.VII.1982.

,

Fam. E t h m î i d a e

4. Ethmia pusieUa L. 8.VIII.1978.
Fam. T o r t r i c i d a e

5. Philedone gerningana D. S ch . 20.VII.1982.
6. Apotomis turbidana Hbn. 20.VII.1982.
7. Apotomis sororculana Zett. 7.VIII.1980, 20.VII.1983.
8. CeZypha rufana Scop. 11.VII.198.
9. Epinotia brunnichiana L. 8.VIII.1981.
10. Epinotia solandriana L. 23.VII.1979.
Fam . C o c h y I i d a e

11. Aethes hartmanniana CI. 12.VII.1978 . •
Fam. Z y g a e n i d a e

12. Adscita statices L. 24.VII.1984.
13. Z ygaena purpuralis pluto O. 20.VII.1982.
Fam. P y r a l i d a e

14. Catoptria permutateZZa H.S. 8.VIII.1978.
15. Microstega hyalinalis Hbn. 23.VII.1979.
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16.
17.
18.
19.
20.

Udea lutealis Hbn 23.VII.1979, 8.VIII.1 978.
Udea decrepitalis H.S. 21.V.1983.
Udea austriacalis H.S. 23.VII.1979.
Diryctria abietella S. Sch. 7.VIII.1980.
Assara t erebrelia Zck. 8.VIII.1980.
Fam. P t e r o p h o r i d a e

21. Platyptilia ochrodactyla D. Sch. 23.VII.1979.
22. Stenoptilia bipunctidactyla Haw. ll .VII.1978.
Fam. L a s i o c a m p i d a e

23. Trichiura crataegi L. 7.VIII.1980.
24. Dendrolimus pini montana Stgr. 20.VII.1982.
25. Cosmotriche lunigera Esp. 18.VIII.1978, 7.VIII.1980.
Fam. D re p a n i d a e

26. Falcaria lacertinaria L. 20.VII.1982.
27. Drepana faLcatar'ia L. 18.VIII.1978.
28. Sabra "harpagula Esp. 7.Vl.1 985.
Fam. T h y a t i r i d a e

29. Thyatira batis I:.. 20.VII.1982.
30. Ocropacha duplaris L. 7.VI.19885.
Fam. G e o m e t r i d a e

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Geometra pa.pilionaria L. 14.VII.1978.
Scapula floslactata Haw. 25.VII.1984,. 23.VIII.1979.
Idaea seriata Schrck. 25.VII.1984.
Idaea deversaria H.S. 18.VIII.1978, 7.VIII.1980, 25.VII.1984.
Scotopteryx luridata Hufn. (syn: plumbaria F.) 21.V.1983.
Scotopteryx chenopodiata L. 23.VII.1979.
!X.antorhoe designata Hufn, 21.V.198-3, 7.VI.1985.
iXantorhoe spadicearia D. Sch. 7.VI.1985, 21.V.1983.
iXantorhoe ferrugata Cl. 8.VIII.1978.
iXant01·hoe quadrifasciata CI. 7.VIII.1 980.
Xantorhoe montanata. D. Sch. 7.VIII.1980.
Xantorhoe incursata Hbn. 7.VI.1985.
Epirrhoe moUuginata Hbn. 19.VII.1978, 10.VIII.1984, 20.VII.1983.
Entephria caesiata D. Sch. 18.VIII.1 978.
Cosmorhoe ocellata L. 8.IX.1980, 7.VI.1985.
Eulithis populata L. 23.VII.1979.
EulitJhis pyraliata D. Sch . 18.VIII.1980, 8.VIII.1978.
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.

Chloroclysta truncata Hufn. 8.VIII.1978, 23.VII.1979.
Plemyria rubiginata D. Sch. 20.VII.1982, 21.VII.1987.
Thera variata D. S ch . ll.VII.1978, 9.VIII.1984.
Thera stragulata Hbn. 6.VIII.1982.
Colostygia olivata D. Sch. 23. VII.1979.
Colostygia lineolata (syn. turbata Hlm.) F. 7.VI.1985.
Hydriomena furcata Thbg. observată
Horisme tersata D. Sch. 7.VI.1985.
Horisme aemulata Hbn. 7.VI.1985, 21.V1983.
Melanthia procellata D. Sch. 7.VI.1985.
Rheumaptera hastata L . 7.VI.1985, 21.V.1983.
Perizoma alchemillatum b. 20.VII.1983, 20.VII.1982.
Perizoma hydratum Tr. 20.VII.1983.
Perizoma albulatum D. Sch. 7.VI.1985.
Eupithecia abietaria Gze (syn. pini Retz.) 7.VIII.1980.
Eupithecia trisignaria H.S. 20.VII.1983.
Eupithecia icterata Vill.
Eupithecia pusillata D. Sch. (syn. sobrinata Hbn.) 8.VIII.1978.
Aplocera praeformata Hbn. 7.VIII.1980.
Odezia atrata L. 14.VII.1978.
Discoloxia blomeri Curt. 10.VIII.1984.
Venusia cambrica Curt. 11.VII.1978.
Hydrelia sylvata D. Sch. (syn. testacearia Don.) 7.VII.1984.
Lornaspilis marginata I:.. 21.V.1983.
Semiothisa liturata CI. 20.VII.1983, 10.VIII.1984.
Itame brunneata Thbg. (syn. fulvaria d. Vill.) 8.VIII.1978,

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
8.VIII.1980.
74. Plagodis puveraria L. 7.VI.1985.
75. Odontoptera bidentata Cl. 21.V.1983, 7.VI.1985.
76. Crocallis elinguaria L. 8.VIII.1978, 7.VIII.1980.
77. Biston betularius :C. 14.VII.1978.
78 . Deileptenia ribeata Cl. 21.VII.1981, 7.VIII.1980.
79. Alcis repandatus L . 7.VIII.1980.
80. Alcis maculatus bastelbergeri Hschk. 7.VIII.1980, 6.VIII.1982.
81. Alcis ju.batus Thbg. 18.VIII.1978, 7.VIII.1980.
82. Ectropis consonaria Hbn. 21.V.1983.
83. Cabera exanthemata Scop. 7.VI.1985.
84. Hylaea fasciaria b. 18.VIII.1978, 8.VJII.1978.
85. Puengeleria capreolaria D. Sch. 8.VIII.1978.
86. Gnophos ambiguatus Dup. 23.VII.1979, 28.VII.1983.
87. Gnophos obscuratus D. Sch . 21.V.1983.

,

Fam. S p h i n g i d a e
88.
89.
90.
91.

Hyloicus pinast1'i :C. 7.VI.1985, 21.V.1983.
Mimas tiliae L. 21.V.1983.
Laothoe populi I:.. observată.
Hyles euphorbiae b. 20.VII.1 982.
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Fam. N o t o d o n t i d a e
92. Cerura erminea Esp. 21.V.1983.
93. Furcula bicuspis Bkh. 21.V.1983, 7.VI.1985.
94. Furcula forficula F.v.W. (syn. furcula CI.) 7.VI.1985.
95. Furcula bifida Brhm. (syn. hermelina Gze) 1.VIII.1980.
96. Stauropus fagi L. 7.VI.1985.
97. Notodonta dromedarius b. 20.VII.1982, 21.V.1983.
98. Notodonta torva Hbn. (syn. trithopus Esp.) 7.VI.1985.
99. Pheosia gnom.a F. (syn. dictaeoides Esp.) ll .VII.1978, 19.VII.1982.
100. Pheosia tremula Cl. 23.VII.1979, 18.VIII.1979.
iOl. Leucodonta bicoloria D. Sch. 19.VII.1982.
102. Odontosia carmelita Esp. 21.V.1983, 7.VI.1985.

Fam. L y m a n t r i i d a e
103. Lymantria monacha I:.. 20.VII.1982.

Fam. A r c t i i d a e
104.
105.
106.
i07.
108.
109.
110.

Setina irroreHa I:.. 20.VII.1983, 7.VIII.1984 .
Miltochrista miniata Forst. 7.VII.1980, 20.VII.1982.
Atolmis rubricollis b. 7.VI.1985.
Eilem.a complanum b. 10.VIII.1984.
Eilema lurideolum Esp. 10.VIII.1984, 20.VII.1983.
Parasemia plantaginis carpathica Dan. 12.VII.1978.
Pericallia matronula L. 20.VII.1983.
Fam. N o c t u i d a e

'

I

111.
112.
U3.
114.
115.
116.
111.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Agrotis segetum D. Sch. 7.VIII.1980.
Agrotis cZavis Hufn. 7.VIII.1980, 10.VIII.1984.
Axylia putris h. 20.VIl.1983, 25.VII.1984.
Ochrop!eura p!ecta L. 7.VIII.1982.
Rhyacia lucipeta D. Sch. 23.VII.1979.
Chersotis multangula Hbn. 8.VIII.1978.
Chersotis cuprea D. Sch. leg. I . Szabo şi V. Crişan .
Noctua fimbriata Schrb. 18.VIIÎ.1978.
Graphiphora augur F. 8.VIII.1978, 7.VIII.1980.
Eugraphe sigma D. Sch. 8.VIII.1978.
Diarsia mendica F . 7.VIII.1980, 8.VIII.1980, 25.VII.1984.
Diarsia dahlii Hbn. 10.VIII.1984.
Diarsia brunnea D. Sch. 7.VIII.1980, 19.VU.1982.
iX.estia speciosa Hbn. 7.VIII.1980, 6.VIII.1982.
Hestia c-nigru.m L. 8.VIII.1978.
Xestia ditrapezium D. Sch. 20.VII.1983, 24.VII.1984.
Xestia baja D. Sch. 20.VII.1983. 24.VII.1984.
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128. Pestia rhomboidea Esp. 8.VIII.1979.
129. Xestia xanthographa D. Sch. 7.VIII.1980.
130. Eurois occuita L. 8.VIII.1978, 7.VIII.1980.
131. Anaplectoides prasina D. Sch. ll.VII.1978,

8.VIII.1978,
7.VIII.1980.
132. Rada pro±ima Hbn. 7.VIII.1980, 8.VIII.1978.
133. Rada nana Hufn. 12.VII.1978, 7.VI.1985.
134. PoLia bombycina Hufn. 9.VIII.1978, 23.VII.1979.
135. Poli.a hepatica Cl. ll.VII.1978.
136. Folia nebulosa Hufn. 7.VIII.1980.
137. Reliophobus reticul.a.tus Gze. 20.VII.1982.
138. Mamestra persicari.ae L. 8.VIII.1978, 20.VII.1982.
139. Mamestra contigua. D. Sch. 18.VIII.1978.
140. Mamestra w-latinum Hufn. 7.VII.1985.
141. Mamestra biren Gze. 8.VIII.1978.
142. Mamestra pisi L. 20.VII.1982, 7.VI.1985.
il.43. Hadena compta D. Sch. 8.VIII.1978.
144. Eriopygodes imbecilla F. 12.VII.1978, 8.VIII.1984.
145. CerapteMJX graminis L. 20.VII.1983.
146. Mythimna conigera D. Sch. 7.VIII.1980, 10.VIII.1984.
147. Mythimna ferrago F. 8.VIII.1980, 20.VII.1983.
148. Mythimna impura Hbn. 20.VII.1983.
149. Cucullia lgctuceae D. &h. 20.VII.1983.
150. Cuculli.a umbratica L. 8.VIII.1978, 7.VIII.1980.
ml. CucuHia lychnitis Ramb. larve.
152. Cucullia prenanthis Bsd. leg. I. Szabo ·1989.
153. Blepharita adusta Esp. 17.VII.1980, 20.VII.1982.
154. Panthea coenobita Esp. 7.VI.1975.
155. Acronicta megacephala D. Sch. 20.VII.1982.
156. Acronicta alni L. 2.VII.1982. 7.VI.1985.
157. Acronicta Zeporina L. 8.VIII.1978, 7.VIII.1980.
158. Rusina ferruginea Esp. 12.VII.1978.
159. Euplexia lucipara· L. 21.V.1983, 8.VIII.1978.
160. Plogophora scita Hb. 8.VIII.1978, 20.VII.1982.
161. Enargia paleacea Esp. 8.VIII.1978.
162. Ryppa rectilinea Esp. 7.VIII.1980, 12.VII.1978.
163. Apamea monoglypha Hufn. 7.VIII.1980.
164. Apamea crenata Hufn. 12.VII.1978, 7.V!II.1980.
165. Apa.mea lateritia Hufn. 23.VII.1979, 6.VIII.1982.
166. Apamea rubrirena Tr. 11.VII.1978.
167. Apamea remissa Hbn. 8.VIII.1978.
168. Mesoligia lit.erosa Haw. 20.VII.1982.
169. Amphipoea ooulea oculea L. 9.VIII.1984.
170. Amphipoea fucosa Fnn. 8.VIII.1978.
171. Roplodrina blanda D. Sch. 7.VIII.1980.
172. Hoplodrina respersa D. Sch. 8.VIII.1978.
173. Atypha pulmonaris Esp. 7.VIII.1980, 9.VIII.1984.
174. Caradrina morpheus Hufn. 7. VIII.1980.
175. Athetis pallustris Hbn. 21.V.1983.
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J,76.
177.
·178.
179.
180.
181.
182.
183.
184 ~

185.
186.
187..
1~8.

[89.
'190.

Heliothis viriplaca Hufn. 8.VIII:l978.
Lithacodia deceptori.a Scop. 7.VI.1985.
Pseudoips fagana F. 21.V.1983.
Abrostola triplasia L . l.VIII.1978, 19.VII.1982.
Abrostola asclepiadis D. Sch. 20.VII.1980.
Epichalcia variabilis P.&M. 8.VIII.1978, 2.VII.1980.
Polychrysia moneta F. 7.VIII.1980, 20.VII.1982.
Diachrysia chryson Esp. 8.VIII.1978.
Autographa pulchrina Haw. 7.VIII.1980.
Autographa jota L. 19.VIII.1976.
Autographa bractea D. Sch. 8.VIII.1978.
Synagrapha interrogationis L. 7.VIII.1980, 8.VIII.19.78.
Lygephila pastinum Tr. 20.VII.1982.
Trisateles emortualis D. Sch. 20.VII.1983.
Hypena proboscidalis L. 7.VIII.1980.
Fam. H e s p e r i i d a e

191. Pyrgus alveus Hbn. 16.VII.1976.

Fam. L y ca e ni d a·e
192. Lycaena hippothoe !J. ll.VII.1978.
Fam. S a t y r i da e
.193. Pararge maera L. 18.VIII.1978.
\1.94. Melanargia gaiathea L. 21.VII.1981.
' 195„ Ere.bia aethiops Esp. 20.VII.1983, 8:VIII.198'1.
· · · 196. Erebia medusa .brigobanna Fhst. 2Î.V:1983.

.,

.L

''

Fam. N y m p h a l i d
1

191. Clossiana

ae

.

.,

euphrosy~ L. 7.VI.1985.

''

19B. Aglais urticae L. 8.VIII.1978.
19.9. Argynnis lathonia L. 7.VIII.1980.
.200. Neptis rivularis Scop. 8.VIII.l984.
2()1, .Melitaea diamina Lang. 20.VII.1980.
j .

Fam. P a p i l i o n i d a e
202. Parnassius apoUo transsylvanicus f. rosenius Fhst. 8.VIII.1978.
\

..

. _Fa1ţ1. P i e

~

i d a e.

· 20;3; Pieris brassi'cae L. ~8.VIII.1978, 8.VIII.1978.:
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Lista a fost întocmită conform clasificării şi nomenclaturii folosite
de Dr. Doc. A. Popescu-Gorj în cele două lucrări publicate în 1984 şi 1987
(4), (5) referitoare la speciile de lepidoptere din România.
CONCLUZII
Analizând lista speciilor colectate la Cheia Zugreni se poate constata
elementelor montane, larvele lor dezvoltându-se pe seama
vegetaţiei arborescente şi ierboase neafectate de poluare industrială sau
de altă natură antropogenă. Astfel se explică şi accentuata densita te de
populaţie la unele specii, cum ar fi iX.antorhoe montanata D. Sch, Entephria caesiata D. Sch., Eulithis pyraliata D. Sch., Thera variata D. Sch„
Notodonta dromedarius L., Diarsia brunnea D.Sch., Anaplectoides prasina
D. Sch., Mamestra w-latinum Hufn., Acronicta alni L., şi altele.
Dintre speciile forestiere dăunătoare amintim Dioryctria abietella
D. Sch., Dendrolimus pini L. şi Lymantria monacha L. care nu au provocat însă defolieri remarcabile în decursul ultimelor decenii.
Pe lângă unele specii comune şi numeroase frecvente au fost depistate şi unele elemente considerate ca fiind rare în Carpaţii noştri, cum
ar fi: Thera stragulata Hbn., Colostygia lineolata .F., Disaoloxia blomeri
Curt., Horisme aemulata Hbn., Furcula bicuspi.s Bkh., Notodonta torva
Hbn., Leucodonta bicoloria D. Sch., Odontosia carmelita Esp., Perkallia
matronula I:.., Chersotis cuprea D. Sch., Plogophora scita Hbn., Hyppa
rectilinea Esp., Apamea rubrirena Tr., Polychrysia maneta F., Synagrapha
interrogationis h. şi altele.
Un interes deosebit prezintă prezenţa în această zonă a frumoasei
specii diurne Parnassius apollo. Populaţia de aici a fost considerată iniţial o subspecie aparte, sub denumirea de rosenius Fhst,. taxonul referindu-se la exemplare melanistice, la care culoarea de bază este negricioasă în loc de albă. S-a constatat însă că astfel de exemplare apar şi în
cadrul altor populaţii din Carpaţii Româneşti, ca forme individuale în
cadrul subspeciei transsylvanicus Schwz. iar exemplarele albe de la Zugreni nu se deosebesc de cele din Cheile Bicazalui sau de la Borsec. Deşi
exemplare negricioase sunt mai frecvente la Zugreni, populaţia de aici nu
poate fi ridicată la rangul de subspecie.
Considerăm că această lucrare este o contribuţie la cunoaşterea faunei de lepidoptere a ţării, în special a Moldovei, deoarece până în prezent nu au fost publicate date referitoare la fatina de lepidoptere din
această zonă. Numărul speciilor este desigur cu mult mai mare, datele
noastre referindu-se numai la speciile din lunile de vară. Dintre speciile
de primăvară şi de toamnă există cu siguranţă elemente rare şi interesante
din punct de vedere faunistic.
predominanţa
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TOURISTISCHE- UND ENTOMOLOGISCHE FERIEN
IN CHEIA ZUGRENI (KREIS SUCEAVA)
(Zusammenfassung)

Am Anfang der vorliegenden Arbeit empfehlt der Verfasser e1mge besonders schi:ine Reiserouten von Satu Mare im Westen Rumăniens nach Cheia Zugreni
în der Moldau, wo ein bequem eingerichtetes Touristenhotel angenehme Ferienaufentbalten bietet. Als Entomologe sammelte der Verfasser in den letzten Jahren
.Schmetterlinge in d iesem Gebiet und veri:iffentlicht hiermit die Liste der 203 beobachteten Arten. Es handelt sich haptsăchlich um mitteleuropăischen Gebirgs-Arten,
unter welchen sich manche bemerkenswerte seltenere Elemente befinden wie z. B.
Discoloxia blorneri Curt„ Furcu.la bicu.spis Bkh., Leu.codonta bicoloria D. Sch„
Pericallia matronula L., Plogophora scita Hbn., Polychrysia moneta F. und Synagrapha interrogationis L ., Bemerkenswert ist das hiesige Vorkommen von Parnassius apollo transsylvanicus Schw. mit hiiufig auftretenden melanistischen, als i.
rosenius Fhst. beschriebenen Formen. Die Arbeit ist ein Beitrag zur Kenntnis der

Lepidopterenfauna des

Bistriţa-Tales

am Aussenrand der Ostkarpaten.
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Ca urmare a inundării volumului acesta prezintă deformări lineare
iar în urma proastei manipulări întâlnim deteriorări cum ar
fi: desprinderi ale filelor , îndoiri ale colţurilor superioare externe şi ale
c-elor inierioare externe, foi lipsă (primele file din care se mai păstrează
doar mijloacele, ultimele file şi foaia de titlu), fisuri în pagină , colţuri
m urdare ale filelor, rupturi la cotor (P l. XLIII-XLIV).
Pătările filelor a u fost produse de frontul de apă (în urma inundării volumului), de ceară , de ulei, de murdărie .
Cele mai grave deteriorări se datorează însă acidităţii cernelii ferogalice cu car e a fost scris manuscrisul ajungându-se la pierderi de material (dan telări) produse pe traiectul scrisului (mai ales în primele fascicole) precum şi îmbrunirea hârtiei, friabilitateta şi subţi erea (Pl. XLIII(gondolări)

~LIV).

Aceasta a pus probleme dificile mai ales la spălare şi reîncleiere.
Probleme deosebite la spălare au pus paginile scrise cu cemeluri ·foarte
solubile în apă. Pentru aceasta am efectuat operaţia de fixare în baie
de alcool (400/o apă şi 60% alcool etilic) sau fixarea pe traiectul scrisului cu CMC.
După operaţiile curente ale tratamentulUi cum ar fi: colaţionarea,
desfacerea volumului, curăţirile mecanice, am efectuat dezacidifierea în
soluţie de bicarbonat de Mg (metoda Barrow), având grijă de primele
pagini' care erau foarte friabile pe care le-am introdus Intre site.
După aceste operaţiuni am efectuat curăţirea umedă (spălarea) a
paginilor manuscrisului. Deoarece primele foi erau foarte friabi'le şi pentru că lipsea mult din suportul papetar am recurs la o spălare adecvată
şi în urma testărilor am efectuat o spălare cu soluţie de CMC 2l/o în
apă. Fiecare pagină am introdus-o cu grijă intre site, apoi cu o pensulă
moale am efectuat frecări uşoare , circulare pe ambele părţi. In timpul
clătirii îndelungate cu apă curentă am avut grijă de primele pagini care
au rămas între site. A urmat uscarea liberă şi apoi repetarea pH-ului.
Toate valorile pH-ului au fost în jurul cifrei 7, deci foarte bune. S-a repetat stabilirea gradului de reîncleiere şi s-a hotărât folosirea unei soluţii de 10; 0 CMC. Reîncleierea foilor fragile s-a efectuat pe sticlă cu e>
pensulă moale.
După o presare uşoară, au urmat operaţiile de completare a lipsurilor din materialul suport, mai ales la primele pagini. Soluţia cea mai
bună la care am ajuns a fost consolidarea cu văl japonez a foilor fragile pe o parte, iar pe cealaltă parte a m consolidat numai unde erau
fisuri şi rupturi mari pe traiectul scrisului (Pl. XLV-XLVI). Deoarece
foile erau îmbrunite am colorat vălul japonez cu o soluţie de CMC lO/ <r
în apă, la care am adăugat tempera (Sienna arsă) . Aceasta s-a făcut pentru o integrare cromatică. Operaţia am făcut-o pe sticlă cu o pensulă:
foar te moale.
A urma t o presare um edă între pâsle în scopul încorporării vălu
lui în hârtie, potenţând astfel rezistenţa suportului papetar şi asigurând
lizibilitatea textului.
Rupturile mai mari au fost complet ate cu hârtie japoneză (Minnota) prin metoda „La dublu".
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Ultima operaţie a tratamentului a fost presarea finală între platane
de metal tot în vederea încorporării vălului în hârtie. Restul foilor le-am
presat între platane de lemn. în ordine firească, următoarea operaţie va
.fi, bineînţeles, legarea volumului (PI. XLVII).
Aceste metode şi operaţ.ii de r estaurare au avut ca scop redarea
sănătăţii manuscrisului şi asigurarea menţinerii în timp a caracteristicilor fizico-mecanice ale hârtiei - in esenţă, păstrarea durabilităţii ei.

RESTORING A MANUSCRIPT FROM THE XVII-TH CENTURY
(Summary)

This article proposes to show the way that an manuscript is restauring.
The manuscript îs from the XVII-th century and it was written in Romanian
(with cyrillic letters).
The manuscript, a „liturghier" can be found în the Museum of the Satu
Mare district.
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PROBLEME DE RESTAURARE
RIDICATE DE O PIESA MODERNA DE ARGINT
:f:VA PUSKAS

In ciuda vicisitudinilor politice ale sec. al XVII-lea se

producţia manufacturieră, circulaţia

ideilor se

intensifică

amplifică, creşte

conside-

rabil.
Fenomenul acesta este limpede ilustrat şi în domeniul argintăriei ,
artistic de s trăveche tradiţie în Transilvania, ale· cărui produse
se caracterizau prin complexitatea stilistică şi acurateţă tehnică.
Sibiul, Bistriţa, Braşovul, Mediaş şi Sighişoara erau reputate, încl1
din secolul al XIV-lea, pentru iscusitele ateliere de argintari. în veacurile următoare s-au afirmat paralel centrele din Baia Mare, Cluj, Oradea, Alba Iulia, Târgu Mureş, Aiud Satu MMe şi Dej.
Date peremptorii r eferitor la organizarea în bresle a argintarilor
deţin em doar din secolul al XV-lea, ceea ce nu exclude posibilitatea existenţei lor într-o fază anterioară.
Stilul aborigen cristalizat prin contribuţia acestor ateli>ere relevă
caractere proprii, impunându-şi specificul, evocat nu o dată dincolo de
graniţe sub denumir,e a acelui „modo· transsilvano" ce se referea la
smalţul filigranat menţionat pentru prima dată la 1508.
·
Se pare că o primă influenţă, favorizată de relaţiile comerciale cu
Florenţa, Veneţia, Zara, Raguza, a fost cea italiană. Victorioasă în sec.
al XVI-lea, Renaşterea lasă în umbră tehnicile pentru care argintarii
transilvăneni din epoca gotică manifestă o largă preferinţă, argintarii acestui veac optând în primul rând pentru efectele sculpturale.
In secolul al :XVII-iea se conturează reliefarea prin ciocănire , cu
ornamente mai puţin proeminente. Transmiţând desigur şi motive nord
italiene, îndeosebi veneto-lombarde pe care la asimilase, influenţa sudgermană (Augsburg, Ntirnberg) s -a accentuat începând cu secolele XVIXVII.
Obiectul nostru este o fruc ti eră de argint. Face parte din colecţia
Muzeului judeţean Satu Mare, având număr de inventar 11 918, din domeniul artă decorativă.
Obiectul a fost analizat şi s-a constatat că s-a făcut într-un atelier
. tran silvănean între anii 1850-1919. După analizarea mărcilor de pe- spatele obiectului observăm că titlul arg intului este de 800. Piesa este confecţionată prin ştanţare în matriţă, având următoarele dimensiuni: diametrul mare de la gură 32 cm, diametrul mic de la bază 19 cm, î năl
ţimea 5,5 cm, greutatea 215 g. Fructiera este de formă ovală, cu mar ginile decorate cu o friză presată din motive vegetale.
meşteşug
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Analizând vizual starea de sănătate a obiectului, se constată că pe
spatele obiectului se află o serie de pete negre fumurii, aceleaşi ca şi pe
spatele şi faţa bordurii (Pl. XLVIII/I). In afara acestor pete, interiorul
fructierei mai prezintă şi altele, de culoare verde-albăstrui, de aspect
cristalin şi dispuse punctiform, pete ce ar putea constitui un atac activ
(PI. XLVIII/2). Fructiera fiind confecţionată d intr-un metal fin şi foarte
subţire, a suferit multe deformă ri. În partea marginei decorate are o
fisură, la fel şi în partea de interior a obiectului (foto 3), unde prezintă
şi multe deform ări. Tot în partea de bordură are o lipsă din decor pe o
porţiune de 3 cm.
S tarea de sănătate a obiectului este în general bună, cu menţiunea
că în multe părţi este deformată, are o bucată lipsă şi în două părţi e
fisurată. în cea mai mare parte metalul este acoperit cu o culoare neagră fumurie. În unele zone, fructiera prezintă atac punctiform de coroziune verde-albăstrui ş i fumuriu. Suprafaţa obiectului prezintă în general irizaţii liniare în toate direcţiile.
întrucât piesa prezintă multe probleme, din cauza slăbirii metalului se pune problema cunoaşterii în amănunţi me a următoarelor:
- natura tuturor produşilor de coroziune, pentru a putea fi înlăturate prin tratamente specifice şi diferenţiate;
- natura depunerilor;
- natura materialului metalic;
- identificarea mărcilor.
S-au făcut următoarele investigaţii: 1. Observaţii la stereolupă s-au făcut observaţii ale formelor mărcilor, pentru stabilirea anului şi
:locului fabricaţiei (Pl. ·XLIX/A-E); 2. Observaţii ale structurii de suprafaţă a zonelor de coroziune chimică a depunerilo.r, a rupturilor; 3. Analize chimice: s-a efectuat analiza calitativă a materialului metalic şi analiza corozit.inilor, prin metode calitative.
In urma analizelor şi observaţiilor efectuate se pot trage următoa
rele concluzii generale:
- s-a constatat că este confecţ ionat la sfârşitul secolului al XIX-lea;
- în urma observaţiilor făcute la microscop am constatat o porozi.tate crescută a materialului;
- obiectul a fost confecţionat din argint de 800, prin ştanţare .
Coroziunea ch imică a obiectului se datorează atât uzurii funcţio
nale cât şi condiţiilor improprii de păstrare şi întreţinere. In urma i nvestigaţiilor ştiinţifice, a nalizele chimice efectuate relevă că obiectul are
depuneri de carbonaţi, cloruri şi sulfaţi.
Din toate analizele şi observaţiile consemnate mai sus rezultă că
restaurarea şi conservarea obiectului presupune o serie de operaţii mecanice şi chimice, care au o anumită succesiune logică şi bine motivată .
Restaurarea formei, pentru ca obiectul să-şi recapete aspectul estetic iniţial. Operaţiunea ridică însă probleme tehnice de dificultate, legale
în special de faptul că metalul este foarte subţire, iniţial s-a folosit tehnica
ştanţării, iar restaurarea solicită metode manuale de lucru, metodele manuale prin batere, prezintă riscul întinderii şi deformării tablei. Dai· acest
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risc aparent poate fi evitat folosind metode adecvate şi instrumentar
specific. Operaţiunea s-a făcut prin m atisare cu un şpul de lemn.
Curăţirea chimică este necesară pentru îndepărtarea tuturor agenţilor chimici corozivi, cât şi a produşilor stabilizaţi, dar care afectează
estetic piesa. Această operaţiune va avea trei etape de lucru: spălare cu
detergent neionic, soluţie Romopal 10;0 este necesară pentru a se îndepărta atât depunerile menajere cât şi excesele de întreţinere. Vom folosi
o soluţie de Romopal 1%, în care imersăm piesa şi vom utiliza pentru
antrenarea mecanică o perie din păr moale. Se impune o clătire abundentă în apă distilată.
Curăţirea chimică propriu-zisă este necesară pentru îndepărtarea
tuturor agenţilor chimici de coroziune de pe toate feţele piesei. Pentru
acestea, prin studii amănunţite am ajuns la concluzia că operaţia poate fi
efectuată prin metodele:
1. soluţie 100/o de ferrocianură de potasiu şi acid sulfuric care este
ideal pentru îndepărtarea tuturor produşilor de coroziune,
2. cu amoniac, care curăţă foarte bine suprafaţa metalului, în
schimb nu îndepărtează sulfurile,
3. cu complexon, metoda aceasta este eficace pentru îndepărtarea
tuturor produşilor de coroziune şi curăţirea obiectului, dar are inconvenientul că matizează piesa, argintul îşi pierde luciul.
Neutralizarea este necesa ră în urma fiecărui tratament, deoarece
pe suprafaţă rămân constituenţi solubili ce trebuie îndepărtaţi. Această
operaţie se execută prin spălări repetate cu apă distilată.
Degresarea este operaţiunea care va pregăti suprafaţa piesei, prin
îndepărtarea tuturor urmelor de substanţe grase antrenate în operaţia
precedentă, la manipulare. Ea va consta în folosirea unor băi cu solvenţi
organici (ex. acetonă).
Conservarea generală a piesei nu este necesară, fiind o piesă modernă de argint.
Aşa cum rezultă din cele propuse mai sus, având în ve<lere şi lucrările şi rezultatele de investigaţii, piesa a avut un circuit precizat în
fluxul optim de laborator. Schematic se prezintă astfel:
1. tucrări premergătoare întocmirii referatului de investigaţii (observaţii vizuale, directe, la microscop, stereolupă), însoţite de fotografierea directă de ansamblu şi de detalii.
2. Investigaţii ştiinţifice
analize chimice - natura metalului
- produşi de coroziune
3. Discutarea rezultatelor, analizelor şi observaţiilor şi a propunerilor.
4. Fluxul de restaurare: curăţire preliminară generală, r estaurarea
formei piesei, spălare cu soluţie Romopal 10/o, curăţire chimică, neutralizare, uscare, lustruire, ve:rificarea şi consemnarea tuturor proceselor de
restaurare efectuate, precum şi a observaţiilor.
. Obiectul a fost introdus într-o cuva de material plastic în apă cu
detergent neionic Romopal 10/o pentru a se îndepărta tot surplusul de
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substanţe existente în
săruri s-au îndepărtat,

ornamente. In urma acestei spălări o parte din
constatându-se o fisurare şi o corodare accentuată
a unor porţiuni. S-a mai constatat prezenţa unor depuneri, care trebuiau
îndepărtate chimic. Pentru a se putea trece la operaţia următoare sespală tot ansamblul cu apă distilată pentru neutralizarea obiectului.
La părţile deformate s-a ~ ucrat la îndepărtarea metalului cu un
şpul de lemn, după care s-a trecut la lipirea fisurilor cu răşină Uhu-Plus.
Completarea nu s-a făcut, obiectul fiind din argint.
Curăţirea chimică se execută cu soluţie de 10/o de ferrocianură de
potasiu acidulat cu acid sulfuric timp de 2 ore sub supraveghere continuă.

Fructiera supusă tratamentului chimic a fost scoasă din soluţia de
de potasiu, constatându-se că toate depunerile au dispărut
complet. Se introduce în apă distilată şi se clăteşte până testul cu azotatul de argint arată că neutraliza rea s-a produs în întregime.
Scos din apa de neutralizare, pe o hârtie de filtru, se introduce prin
imersie în alcool, după care ·se tamponează.
Pentru ca obiectul să-şi recapete strălucirea iniţială se procedează
la o lustruire cu un material textil moale (Pl. XLIX/F).
Obiectul fiind din metal preţios nu s-a expus, se păstrează în depozit pe raft într-o cutie de carten confecţionată după dimensiunile piesei; în cutie se poate introduce un săculeţ de silicagel pentru absoarberea
forrocianură

umidităţii.

.. La o eventuală expunere a piesei aş propune acoperirea ei cu un
strat protector de acrilat (deşi la piese moderne nu este cazul), care în
timp protejează obiectul de factorii externi, care i-ar putea dăuna şi ar
duce la înnegrirea argintului.
Fiind vorba de o piesă de argint, trebuie ţinut cont de felul cum o
expunem. Lemnul din care este confecţionată vitrina, cleiul folosit la
lipirea ei, culorile folooite la eventualele texte, materialul pe care expunem piesa, pot. influenţa n~favorabil starea de sănătate a piesei. Temperatura trebuie să fie constantă. Pentru prevenirea înnegririi piesei putem
folosi substanţe. care absorb hidrogenul sulfurat. De exemplu piesa s-ar
putea expune pe .o bucată de mătase roşie impregnată cu acetat de plumb,
care încetineşte înnegrirea argintului.

BIBLIOGRAFIE
1. CORINA NICOLESCU, Argintăria laică ş·i religioasă în Ţările Române (sec.
XIV-XIX), Bucureşti, 1968.
2. BIELZ I., Arta aurarilor saşi din Transilvania, Bucureşti, 1957.
3. JACKSON A., DAY D., Handbuch zur Pflege und Restauriemng von Antiquităten, Koln, 1985.
4. KUHN, . H., Erhaltung und Pflege von Kuţt.Stwerlcen und Antiquităten Kaysersche Verlagsbu.chhandlu.ng, Munchen, 1974.
5.' ORGAN M„ R., Studies in Conservati.on, 1960.

https://biblioteca-digitala.ro

361

5

DIE PROBLEME VON RESTAURIERUNG
EINE MODERNE SILBER OBJEKT
(Inha.lt)

Unser Objekt war stark beschadigt und auch deforrniert. Erst nach dem
Ausrichten der EindrUcken kam die Reihe an das chemische behandlung. Die
Beschreibung des Zustandes des Kunststiickes beanspruchte eine lăngere Untersuchung und crst danach begannen wir mit dem Aufsetzen des Vorschlages der
Restaurierung. Hervorgehend haben wir unseres Objekt photographieren lassen,
dann reinigtcn wir diese von der Verschmutzungen mit Wasser, Alkohol, und mit
saurekaltiger Losung. Zum Ausrichten benUtzten wir aus Holz, Gumi verfertigte
Werkzeuge.
Wăhrend nicht ausgestellte Objekte in versiegelten Kunststoffbeuteln, oder
Karton geschUtzt werden konnen, erfordert der Schutz ausgestellter Silberobjekte
einen erhohten Aufwand, da alle Vitrinenbaumaterialen, das Holz, die Dichtung.<>
- und Klebstoffe und die Anstriche frei von schwefelabgebenden Verbindungen
sein miissen. Weiter mul3 cine gleichmal3ige Temperatur gesorgt werden, und in
den Vitrinen Substanzen unterzubringen, die den Schwefel-wasserstoff absorbieren.
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RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA
UNUI „STEAG DE BREASLA" DIN SEC. AL XIX-LEA
AFLAT IN COLECŢIILE MUZEULUI JUDEŢEAN
SATU MARE
ELEONORA

ROŞU

Ţesăturile şi

broderiile de artă sunt purtătoare de orientări, motive
care se impune prin trăsături caracteristice în toate epocile şi
curentele stilistice.
în România, broderia, se impune ca gen de timpuriu, totuşi, în
epoca medievală ia un deosebit impuls, exercitat de atelierele mănăsti
reşti şi cele de curte.
Dacă în epoca medievală broderiile erau realizate în astfel de ateşi inovaţii

liere

şi

la comenzi, în marea lor majoritate

domneşti,

în epoca

modernă

ele sunt executate şi la solicitarea altori pături sociale.
Transilvania, unde dezvoltarea socială şi economi că ia un deosebit
avânt în epoca modernă, aduce în prim plan o nouă categorie de comanditari şi anume negustorimea bogată.
Menţionăm că materialele diferitelor bresle existente în Satu Mare
(sigilii, însemne, documente etc.) sunt de'Stul de numeroase, lipsind însă,
cu o singură excepţie (V. Ursu, Aspecte locale aie istoriei agrare prezentate în expoziţiile Muzeului judeţean Satu Mare, în Satu Mare - StCom,
III, 1975, p. 265-275), referiri la activitatea acestora.
Satu Mare, deşi nu va intra în rândul celor mai industrializate oraşe
<lin Transilvania în sec. al ~IX-lea, producţia meşteşugărească şi a industriei mici ocupă un loc destul de însemnat.
In colecţia Muzeului judeţean Satu Mare se află un steag de breaslă
(PI. L) exemplu strălucit al creşterii puterii breslelor în această parte
de ţară, Satu Mare fiind un centru important de bresle, steag, de sec.
.al XIX-lea, de dimensiuni impresionabile: 1,85X 1,55 m, reprezentând mai
multe bresle unite după cum reiese din inscripţie şi simbolurilor acestora.
Materialele din care este realizat steagul sunt: mătasa naturală de
culoare albastră decorată cu elemente florale stHizate cu efect de mat şi
lucios, din bumbac, fire metalice, hârtie şi clei.
Piesa are de jur-împrejur franjuri din fire aurii şi doi ciucuri plasaţi pe colţurile lăţimii inferioare, căptuşala . nu s-a păstrat, fiind vizibilă pe spate tehnica broderiei.
Piesa este confecţionată din trei benzi orizontale 'de 0,50 cm, în
cele patru colţuri piesa este decorată cu un motiv floral stilizat, realizate
cu fire aurii strălucitoare în tehnică broderie-pasmanterie, suprafeţele
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mari ale elementului sunt umplute cu fir strălucitor, iar tijele subţiri
cu ·f ire metalice închise.
Partea centrală a piesei reprezintă un medalion brodat în relie:fi
având în interior însemnele breslei, ciocan, rindea, butoi, foarfeci, compas etc. Medalionul este încadrat de o cunună cu frunze de stejar şi
frunze de măslin cu fructele respective.
în partea superioară a medalionului două mâini împreunate simbolizând unitatea muncii şi a inscripţiei în limba maghiară:
MUNKASSAG, SZORGALOM, HALADAS
EGYESOLT EROVEI:.
MUNCA, SARGUINŢA, PROGRES CU
FORŢE UNITE
Aşa cum rezultă din înşiruirea făcută în scopul descrierii obiectului, cât şi din analiza directă a materialelor componente, acestea sunt extrem de variate, deci tratamentul de curăţire umedă necesită condiţii
speciale !fără imersare.
Ţinând cont de complexita tea proceselor degradative care au acţio
nat în timp asupra piesei (oxidarea firelor metalice din cauza umidităţii.
îmbătrânirea şi fragilizarea mătăsii mai ales la cele patru colţuri, rupturi şi destrămări ale firelor de broderie, sfâşieri, pete, şifonări, lipsuri
din mătase şi nu în ultimul rând depuneri de praf şi murdărie au făcut
necesară mtervenţia restauratorului, aceasta cu atât mai mult cu cât deteriorările sunt cauzate de condiţiile improprii de păstrare.
După cum am menţionat tratamentul se face cu multă atenţie, având
în vedere reacţia diferitelor materiale, căptuşeala de in a fost decupată
pe porţiuni mari până la broderie.
Curăţirea broderiei (Pl. LI) s-a făcut pe un suport absorbant din
vată, netex, hârtie de filtru iar apoi s-a făcut înmuierea cu o soluţie
.formată din: 3 părţi alcool (300 g), 1 parte glicerină (100 g), 6 părţi
apă distilată (600 g). In soluţia respectivă a fost introdusă o mică cantitate de timol pentru înlă turarea completă a atacului biologic conform
buletinului de analiză.
Suprafeţele de mătase s-au curăţat cu aceeaşi soluţie însă fără timol prin tamponare, excesul de soluţie înlăturându-se cu ajutorul hârtiei
de filtru.
După schimbarea suportului absorbant suprafeţele de mătase au
fost curăţate cu soluţie de radix sapunaria prin pensulare, iar excesul de
soluţie înlăturându-se cu hârtie de filtru, piesa a fost transportată cu
multă grijă cu ajutorul unui liatex pe plasă la bazinul de spălare unde
s-a efectuat clătirea cu multă grijă protejând broderia cu hârtie de filtru.
Piesa a fost transportată pe masa de lucru pe o sticlă şi tratată cu
o soluţie de 10/o glicerină în apă distilată întinzând suprafeţele de mătase
în sensul ţeserii, porţiunilE: r upte fiind plasate la locul lor şi puse sub
presă.

consolidării s-au pregătit următoarele materiale:
un suport de bumbac de dimensiunile piesei;
fire de mătase naturală;

în vederea
-
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- fire de borangic:
- o ramă.
Suportul de bumbac

şi

firele au fost vopsite în culoarea

mătăsii,

cu

coloranţi direcţi.

Având în vedere dimensiunile mari ale piesei şi tehnica de lucru a
steagului la origine, nu a putut fi dezasamblată în cele trei părţi, aşa că
procesul de consolidare necesită condiţii speciale.
Suportul de bumbac după ce a fost vo~it a fost întins în sensul
ţeserii pe sticlă şi impregnat cu soluţie de 30/o cu C.M.C. (carbochim metil celuloză) în apă distilată.
Piesa a fost aşezată pe suport şi centrată, înseilată pe porţiuni mai
mari în puncte mici cu ac chirurgical şi ţinând cont de dimensiunile mari
ale piesei nu se poate rula pe zonele brodate, piesa este aşezată pe o
ramă îngustă pe care este întins un liatex, peste care se a~ază porţiunea
din piesă care urmează să fie restaurată. fiind fixată prin înseilare.
Restaurarea propriu-zisă constând din umplerea zonelor lipsă ale
mătăsii cu fire de mătase naturală şi fixarea printr-o reţea de fire de
borangic prin puncte mici (Pl. LII).
După terminarea restaurării piesei se efectuează operaţiile de prindere a franjurilor şi ciucurilor de jur-împrejur şi se propune ca piesa să
fie păstrată într-un loc uscat, ferit de umezeală (U.R. = 450/o). poate intra
în circuitul expoziţional, dar în ambele situaţii piesa va fi aşezată orizontal.
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RESTAURING AND CONSERVATION OF A „STEAG DE BREASLA",
FROM THE XIX-TH CENTURY WHO IS PART OF THE HISTORICAL
COLECTION OF THE SATU MARE MUSEUM
(Summary)

In this article we present the restoring of an unusual masterpiect? with a
great h istor ical and a rtist ica! value „STEAG DE BREASLA" from the XIX-th
century is p art of the h istorical colection of the SATU MARE Museum. The article
presents the fases of the restauring p roces and t he technique that was used.
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=
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PLANŞA I - Căpleni:

3

4

5

6

I. S 1/1986; 2. Groapa nr. 4; 3. Vatra cuptorului de ars ceramică; 4. M. 1/1986;
5. Fructieră fragmentară; 6. Unelte din piatră şlefuitll

https://biblioteca-digitala.ro

1

4
PLANŞA

II - 1,2: ecra.mică neolitică; 3,4: aşchii de obsidian şi silex

https://biblioteca-digitala.ro

10

1b

PLANŞA

111 _ 1 a-b: fragment de vas neolitic

https://biblioteca-digitala.ro
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PLANŞA V -

.
• d de la începutul epocu.
.. fierului (BrCD-HaA,);
1-2: ecra.mică
J: prâsneldatan
La TCnc,. 4-5·· ceramică celtică

https://biblioteca-digitala.ro

2

PLANŞA

Yl - I: ceaşcă datând de la începutul epocii fierului; 2 : buză de vas La Tenc;
3: vas ducic ornamentat cu brâu alveolar

https://biblioteca-digitala.ro
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6

PLANŞA Vll - 1: fragment de chiup cenuşiu dacic lucrat la roată; 2: prâsnel de fus ; 3,6: ceramică
dacică cenuşie lucrată la roată; 4,5: ceramică dacică lucrată cu mâna

https://biblioteca-digitala.ro
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PLANŞA

VIII -

Buză de chiup dacic lucrat la roată,
de culoare cenuşie

https://biblioteca-digitala.ro

1

2

3
PLANŞA

IX - 1-3: imagini de pe şantier ale cuptorului de

https://biblioteca-digitala.ro

meşteşugar

I

I

I

I

I

I

I
I
I

u

PLANŞA X - Cuptorul dacic de meşteşugar, plan şi profil; A - camera de ardere; B • canalul de foc;
C - groapa de deservire

https://biblioteca-digitala.ro

PLANŞA

XI - 1-4: ceramici dacicli lucrată la roată descoperită în cuptor; 5-6: ceramică
mina descoperită în cuptor

https://biblioteca-digitala.ro

lucrată

cu

2

PLANŞA

XJI - I: ceramică dacică lucrată cu mâna; 2: fund inelar lucrat la roată; descoperite în
· cuptorul de meşteşugar

https://biblioteca-digitala.ro

PLANŞA XIII - I: fund inelar lucrat la roată; 2: fund de vas modelat

cu mâna; descoperite în cuptorul de

meşteşugar

https://biblioteca-digitala.ro

\
PLANŞA XIV -1,2: funduri de vase modelate cu mâna

\
https://biblioteca-digitala.ro

1

2
PLANŞA XV - 1,2: lupă şi zgurii de fier descoperite în cuptor

https://biblioteca-digitala.ro

2

3

6

5
PLANŞA

XVI - 1-6: ceramică românească veche, nisipoasă, lucrată cu roata şi
benzi de linii simple şi în val

https://biblioteca-digitala.ro

ornamentată

cu stiuri şi

2

PLANŞA

XVIl - 1-2: locuinta feudală timpurie
(imagini de pc şantier)

https://biblioteca-digitala.ro
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PLANŞA XVIIl - 1-2: zgură de fier; 3: fragment de
~niţă de piatră din locuinta feudală timpurie

https://biblioteca-digitala.ro

PLANŞA

· uric
· ă feudală timp
XIX ;- 1-6: ceramic

https://biblioteca-digitala.ro

4

PLANŞA

XX - 1-7: cerami ca-

feudală

ti mpunc
.

https://biblioteca-digitala.ro

PLANŞA XXI-1-6: ceramică feudală timpurie

https://biblioteca-digitala.ro
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PLANŞA

XXII - Vcrşu bucatelor, fila 234 v

https://biblioteca-digitala.ro

PLANŞA

xxm - Fila 235 V

https://biblioteca-digitala.ro

1

PLANŞA XXIV - l : costume populare din Ţara Caşului; 2: costume populare

din Zona Codru

https://biblioteca-digitala.ro

2

PLANŞA

. •in agricultură
XXV - 1-2: une!te folosite

https://biblioteca-digitala.ro

1

2

PLANŞA

XXVI - I: obiecte folosite la diverse ocupaţii: păstorit, viticultură, pomicu ltură, albinărit;
2: ceramică din cemrele existente în judeţ

https://biblioteca-digitala.ro

1
•

2

l

PLANŞA

XXV II - I : obiecte reflectând activităţile casnice;
2: arhitectură populară

https://biblioteca-digitala.ro

1

2

PLANŞA XXV III - l: interior zona Codm; 2: interior Ţara Oaşului

https://biblioteca-digitala.ro

1

PLANŞA

. şi. ş văbesc '· 2: teasc de vin, Halmeu, 1796
XXIX _ 1: interior maghiar

https://biblioteca-digitala.ro

PLANŞA XXXI-Atacul -ulei pc ;:ânză- 1,170 x 2,00 - scmnatşi datat stânga jos, cu brun: Papp Aurel (1)916 - (19)35,
colecţia Muzeului Judeţean Satu~. nr. de inventar M.J. 13

https://biblioteca-digitala.ro

PLANŞA :?OCXll - Erou necunoscut - ulei pc pânză - 0,735 x 0,605 - semnat şi datat
dreapta j os, cu creion negru A. Popp (1)925, colecţia Muzeului Judeţean Satu Marc,
nr. de inventar M.J. 92

https://biblioteca-digitala.ro
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2

PLANŞA

xxxm - I, 2

https://biblioteca-digitala.ro

3

4

PLAN ŞA XXXIV - 3, 4
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6

PLANŞA

XXXV - 5, 6
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PLANŞA

XXXVI - 7, 8
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PLANŞA

XXXVII - 9, 10
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PLANŞ A

XXXVIII- I I, 12
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PLANŞA

XXXIX - 13, 14

https://biblioteca-digitala.ro

15

16

PLANŞAXL - 15 ,

16

https://biblioteca-digitala.ro

17

18

PLANŞA

XLI - 17, 18

https://biblioteca-digitala.ro

19

20

PLANŞA

XLU - 19, 20

https://biblioteca-digitala.ro
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I

PLANŞA

XLJV - Pierderi de material (dantelări) în zona scrisă.

https://biblioteca-digitala.ro

PLANŞA XL V - Îmbrunirea hârtiei. Col1<1ri îndoite. Completarea lipsurilor din materialul suport.

https://biblioteca-digitala.ro
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PLANŞA XL VU - Coperta a 11-a atacată de Anobiidae. Unne ale închizătorilor metalice.

Rigidizare a înve.litorii din piele a copertei, rupturi cu pierderi de material

https://biblioteca-digitala.ro

2

PLANŞA

XL vm - I, 2

https://biblioteca-digitala.ro

PLANŞA XL VII - Coperta a ll-a atacată de Anobiidae. Unne ale închizătorilor metalice.

Rigidizare a învelitorii din piele a copertei, rupturi cu pierderi de material.

https://biblioteca-digitala.ro
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PLANŞA

XLIX- A, B, C, D, E, F
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F

E

PLANŞA

XLIX - A, B, C, D, E, F
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