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ARHEOLOGIE

SAPATURI ARHEOLOGICE IN AŞEZAREA NEOLITICA
APARŢINAND CULTURII STARCEVO-CRIŞ
DE LA TAŞNAD (JUD. SATU MARE)
NEŢA lERCOŞAN

In toamna anului 1989 au fost efectuate săpături arheologice în aşe
zarea neolitică din punctul „Sere" din raza oraşului Tăşnad. Zona cercetată se află în partea de vest a localităţii, în spatele serelor, pe prima
terasă a văii largi a pârâului Ceha!, care aici are un curs puternic meandrat. Locuirea preistorică din această zonă joasă a fost sesizată cu ocazia
unor cercetări de teren efectuate în anii 1986- 1987, atât în profilul văii
menţionate, care s-a format prin îndreptarea cursului pârâului, cât şi prin
lucrările de evacuare a apei termale realizate aici. Menţionăm, de asem enea, că lucrările edilitare din zona ştrandului termal şi a complexului turistic, aflate în apropiere, au pus în evidenţă urme arheologice datând din epoca neolitică, epoca bronzului târziu şi sporadic din
sec. II-IV d.Ch.J.
Descoperiri arheologice datând din preistorie la Tăşnad, au fost sesizate în literatura de specialitate încă de la sfârşitul secolului trecut'.? şi
prima jumătate a secolului nostrus, dar săpături arheologice sistematice
nu au fost efectuate până în prezent. De asemenea, mai multe descoperiri
incidentale provenind din zona în discuţie (topoare din piatră şi fragmente
ceramice), au intrat în ultimii zece ani în colecţiile Muzeului orăşenesc
Tăşnad (în special pe strada Crasna partea de jos, care se află la
cca. 250 m de obiectivul cercetat)•.
Săpătura din anul 1989 a constat din executarea unei secţiuni
(S.l./1989) în marginea dreaptă a văii pârâului, în malurile căruia se puteau vedea clar urmele stratului de cultură preistoric şi ale unor complexe distruse de excavaţii sau erodate de ape la viituri, orientată N-S
la cca. 100 m E de Complexul de sere, precum şi sondarea parţială a două
gropi (G.1 şi G.2) din cele şase descoperite prin cercetări de teren.
1 Muzeul orăşenesc Carei, !nv. 7294~7300 şi 7917-792:,; N. Iercoşan, SattL
Mare StCom., IX-X, 1992-1993, p. 79-90.
2 Fetzer J., AE, XVIII, 1898, p. 417--418; 'idem, A.e, XIX, 1899, p. 261-26Z.
3 Orosz E., AE, 1910, p. 18~185; Ro.ska
AE, 1191-0, p. 354-361; idem, Erdely regeszeti repert6riuma, 1942, p. 42.
• Muzeul oră.şenesc Tăşnad, inv. 461, 462, 549 şi 8~H, informa~ii amabile E. La-·

ro.,

teş şi

M.

Păuşan.
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Stratigrafia verticală evidenţiată în S.I. (10X1,5g1,8 m) se prezintă
astfel:
- 0-30 cm, pământ amestecat (inclusiv sol viu şi din stratul de
cultură) care a fost excavat prin îndreptarea cursului pârâului şi nivelat
cu mai mulţi ani în urmă, actualmente înierbat, zona fiind folosită ca pă
şune; conţine şi material arheologic amestecat dar unitar cronologic
neolitic;
- 30-50 cm strat vegetal, steril arheologic;
- ·50-110 (120) cm, depunere masivă de sol brun (60-70 cm grosime) steril arheologic care provine fie de la viituri puternice ale pârâului, fie din ~curgerile masive laterale de pe panta dealurilor şi a teraselor din apropiere, ori se datorează unui proces accentuat de înmlăştinire;
- 120-170 cm, strat de cultură neolitic;
- 170-180 om, sol vegetal antic, de culoare roşcată, steril arheologic;
- 180 cm sol viu, argilă galbenă geologică.
!n S.I stratul de cultură, în grosime de 50 cm, este unitar (fig. 7-10),
nu au ·fost sesizate mai multe nivele de locuire şi nu a fost descoperit
jlici un c:omP.lex arheologic in situ. In caroul 4, între m. 6 şi 7, aproximativ la mijlocul stratului de cultură a apărut o aglomerare masivă de chirpici în bucăţi mari şi fragmente ceramice concentrate, de formă rectangulară cu diametrul de 77 cm, dar care nu reprezintă o vatră deschisă
ci probabil o porţiune dintr-un complex deranjat încă din vechime.
Cele ·două gropi, sondate parţial, se află la 12 m una de alta şi se
găsesc· la 35 m S de S.I, în amonte, pe malul stâng al văii. Au dimensiuni
rela"tiv mari: 5,3 m G.l şi respectiv 4,2 G.2 şi se adâncesc 70 respectiv
60 cm în solul viu. Dimensiunile exacte nu au putut fi stabilite cu precizie datorită faptului că parţial au fost distruse de lucrările de excavaţie
sau au fost deranjate de lucrările moderne de instalare a unor conducte,
o parte din conţinutul lor fiind spălat de viiturile pârâului. Neputând fi
săpate exhaustiv, este dificil de a aprecia corect destinaţia gropilor. Ambele conţin„ fragmente ceramice, unelte din piatră şlefuită în general fragmentare, bucăţi de chirpici şi de vatră feţuită şi resturi osteologice provenind mai ales de la bovidee (G.1, fig. 2-3; G.2, fig. 4-5). Presupunem
că au fost folosite ca gropi menajere, nefiind exclusă nici posibilitatea,
ca ele să reprezinte bordeie.
Cu ocazia săpăturii a fost recoltat un bogat material arheologic: ceramică, obiecte ·din lut, unelte din piatră şlefuită, microlite din silex şi
obsidiană, oase de animale5•
Ceramica, găsită în cantitate apreciabilă, se păstrează fragmentar.
Cea de uz comun este lucrată grosolan, are culoare cărămizie, gălbui
roşiatică, brună Şi cenuşie şi are ca degresant pleavă şi uneori nisip, iar
cea semifină are în general culoare gălbui-roşiatică, cenuşie şi mai rar
neagră iar ca 'degresant a fost folosit în special nisip fin, aceasta din
urmă fiind uneori angobată. Majoritatea fragmentelor prezintă în spăr
tură un miez brun sau cenuşiu datorită arderii slabe.
Dint~e tipurile ceramice cele mai frecvente sunt:
- .oalele, lucrate din pastă de uz comun, cu corpul bombat şi buza
evazată sau dreaptă {fig. 2/2; 4/ 3, 6; 5/ 1);
6

Muzeul

orăşenesc

Carei, tnv. 7820-7916; N.

Iercoşan,
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- cupele cu picior înalt sau scund, din pastă de ambele categorii
(fig. 1/ 6; 2/5; 6/2; 9/ 6);
- castroanele şi străchinile sunt lucrate din pastă de ambele categorii, au fundul drept, mai rar profilat, corpul bombat şi buza dreaptă i
sau evazată. Proporţional acest tip predomină. (Fig. 1/7-8; 2/4; 4/1-2;
5; 7/2; 8/9; 9/1 şi 10/1);
- vase cu patru picioruşe scunde, apar sporadic (fig. 1/2; 7/1-2; •
10/ 3, 5-6);
- vase miniaturale, apar rar (fig. 6/6; 10/2).
Ornamentaţia ceramicii constă în ciupituri şi impresiuni cu unghia,
dispuse pe corpul vaselor fie „în spic", fie dezorganizat, linii incizate •
subţiri sau late dispuse oblic sau în reţea, precum şi barbotină stropită
ori în „vârci" (fig. 1/1, 4, 7; 2/ 2, 6; 3/ 4-7; 4/2-4, 6-7; 5/1-2, 4-7; .
6/1, 4; 7/5, 7; 8/ 1, 6; 9/ 4 şi 10/ 4, 9).
Ornamentele plastice sunt reprezentate prin alveole sub buza vaselor (fig. 3/3), butoni de diferite forme şi mărimi, dispuşi singular ·sau câte 1
doi (fig. 1/4; 3/6; 6/1, 6, 8; 7/5, 7; 10/10), brâuri alveolare dispuse orizontal (fig. 7/6), proieminenţe mici etc. Nu a fost descoperit nicLun ·frag-~
ment de vas cu pictură.
Fără a avea posibilitatea de a stabili cu precizie proporţia ceramicii
ornamentate faţă de cea neornamentată, datorită condiţiilor obiective de '
săpătură şi pentru foptul că nu a fost dezvelit integral nici un complex
închis, menţionăm faptul că ceramica cu ornamente reprezintă 190/o din ~
totalul ceramicii descoperite: (G.l=l 70/o; G.2=26,10/o şi S.I-=-140/o)..
Tipurile ceramice şi ornamentica materialului arheologic descoperit ·
la Tăşnad sunt specifice culturii Starcevo-Criş, faza târzie (III B), cele 1
mai apropiate analogii din nord-vestul României regăsindu•se în descoperirile de la Fughiu0, Suplacu de Barcău7 şi Zăuans, precum şi în alte •
d escoperiri Criş din bazinul someşan 9 , din Transilvania1o şi Banatu.
Plastica antropomorfă este reprezentată în aşezarea de la Tăşnad I
prin trei fragmente de statuiete, dintre care două de formă cilindrică,
dar care nu pot fi reconstituite (fig. 3/ 1; 7/8; 9/ 5). Fără a detalia problema
plasticii antropomorfe din cultura Criş, analogiile cele mai apropiate se
găsesc în descoperirile de la Homorodu de Sus 12 , Tinca-Râpa13; Suplacu .
<le Barcău 14 şi Zăuan7 s, ca de altfel în întregul areal al culturii16•
a D. Ignat, Crisia, 9, 1979, p. 721-733.
Idem, Crisia, 8, 1978, p. 9-25.
Gh. Lazarovici, E. Lak6, AclaMN, XVIII, 1981, p. 13-14.
9 z. Kalmar, ActaMP, 11, 1987, p. 57-71; idem, Rubane et Cal'dit.il; Liege,
1990, p. 13-20.
10 N. Vlassa, Neoliticul Transilv aniei, 1976, p. 16-19, 72-89, 107-141, 198-264.
11 Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatu.lui, 1979, p. 20----09.
12 T. Bader. ActaMN, V, 1968. p. 382- 386, fig. 1/ 1-5, 2/ 1-8, 3:
13 S. Dumitraşcu, Lucrăr i ştiinţifice, II, 1972, p. 49-67, fig. 4; idem, Tn memoriam Constantin Daicoviciu, 1974, p. 129-136, fig. 1.
14 D. Ignat, Crisia, 8, 1978, p. 11-12, pl. VIIT/1-'3.
15 E. 1.Jak6, ActaMP, 1, 1977, p. 41-46; Gh. Lazarovici, ActaMP, 12, 1988,'
p. 23-70; idem, ibidem, 14-15, 1991, p. 11-36.
ia I. Kutzian, A korlls kultura, 1944; P. Raczky, SzMME, I97!t-1980, p., 5-25;
cu bibliografia.
7

8
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Fig. 6. Tă.'inad, „Sere", 1989, G.3: 1-3 - C€ramică neolitică; G.4: 4, 6--7 m.icfl neolitică; 5 - lrună din obsidiană; G.6: 8 - fragment ceramic; 9 din andezit.
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Fig. 7. Tăşnad, „Sere", 1989, S.1: 1-3, · 5- 7, 8 - ceramică neolitică; 4 din andezit; 8 - fragment de statuieta.
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Alte obiecte din lut ars care au fost descoperite cu ocazia săpăturii
sunt: o fusaiolă (fig. 1/3) o rotiţă (fig. 9/2) două rondele (fig. 5/3; 8/8) şi
greutăţi mici din lut întregi (fig. 2/ 3) şi fragmentare.
Materialul litic este reprezentat prin microlite: lame, vârf uri, răzui
toare şi deşeuri de prelucrare din obsidiană şi mai rar din silex (fig. 2/ 1;
6/ 5; 8/ 2-5), precum şi unelte din piatră şlefuită: un toporaş trapezoidal (fig. 1/ 5), un topor plat dreptunghiular (fig. 6/9), o teslă fragmentară (fig. 9/3) (toate din andezit), un percutor sferic din cremene (fig. 7/4)
şi mai multe fragmentare din andezit, precum şi câteva pietre plate din
rocă micaşistoasă şi gresie, folosite probabil ca şlefuitoare ori râşniţe·
de mână.
Au mai fost descoperite multe fragmente de vatră cu urme de feţuială, bucăţi mari de chirpici cu urme de pari şi nuiele, precum şi oase
de animale, în general fragmentare şi care provin de la bovidee şi ovicaprine. Nu au fost descoperite unelte din os.
Pe baza materialului arheologic descoperit, în special a ceramicii
(compoziţie, tehnică, forme şi ornamentică), a uneltelor de piatră şlefuită
şi a microlitelor, coroborate cu observaţiile stratigrafice din timpul săpă
turii, se poate concluziona că aşezarea de la Tăşnad, punctul „Sere", are·
un singur nivel de locuire, cu un strat de cultură destul de consistent,
datează din neoliticul timpuriu şi aparţine culturii Starcevo-Criş,
faza III B 17• Cercetările viitoare credem că vor putea stabili cu precizicforma şi întinderea aşezării precum şi o cronologie internă mai sigură
şi nuanţată.

Cert rămâne faptul că, dacă în urmă cu câţiva
Stareevo-Criş din judeţul Satu Mare se reduceau la

ani descoperirilefigurinele de la
Homorodu de Sust.a, şi descoperirile de la Berea t 9, completate ulterior·
cu altele20, în prezent numărul acestora se ridică la 12, respectiv Berea
(în patru puncte)21, Ciumeşti (în trei puncte)22, Dumbrava23, Homorodu.
de Sus24, Homorodu de Mijloc, Tăşnad şi Urziceni 25, situaţie aproape·
identică cu cea din jud. Bihor26 •
Gh. Lazarovici, ActaMP, 8, 1984, p. 49-104 şi Cig. 6-8.
s T. Bader, op. cit. Menţionăm că materialul arheologic descoperit în săpătu
rilo din anii 1966 şi 1967 la Homorodu de Sus, „Ograda Borzului" şi Homorodu de
Mijloc, „Vatra satului", din colecţiile Muzeului judeţean Satu Mare se află in studiu•
şi va fi publicat exhaustiv de T. Bader şi N. Iercoşan.
19 Al. Păunes<:u, Dacia NS, VII, 1963, p. 467-475; idem, SCIV, 15, 1964, 3,
p. 321-336; E. Comşa, Mu.zeul Naţional, II, 1975, p. 209-222; Z. Kalmar, op, cit.•
Gh. Lazarovici, op. cit.
20 z. Kalmar, op. cit. Menţionăm că la Me<lieşu Aurit nu există descoperiri
Criş, în schimb există la Homorodu de Mijloc, „Vatra satului", săpătură T. Bader,.
1966, material inedit în colecţiile Muzeului judeţean Satu Mare.
21 Punctele: „Csanysurue·" , „Kisrengtya", „Szol6ret" şi „Sultcsztag", materiale ·
Criş în colecţia I. Kovâcs de la Muzeul judeţean Satu Mare, inv. 31.165, 31.153, 31.154
şi 31.147, inedit.
22 Colecţia I. Kovâcs, Muzeul judeţean Satu Mare, matedale Criş în punctele : „Legelokut", „TeglavetO" şi „Vin'igk:ert", inv. 31.141 şi 31.157, inedit.
2:1 S. Dumitraşcu, S. A. Luca, Crisia, 21, 1991, p. 289-295, săpătură S. Dumitraşcu, 1966, este de fapt punctul menţionat de Z. Kalmar la Medieşu Aurit.
24
Vezi nota 18.
25 T. Bader, Satu Mare StCom., V-VI, 1981-1982, p. 149, vezi notele 18 şi 2026 D. Ignat, Crisia, 8, 1978, p. 14-15, 17, fie. 1 (harta).
17
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Intensifiarea cercetărilor privind neoliticul timpuriu de pe teritoriul
Satu Marc, precum şi publicar ea exhaustivă a tuturor materialelor arheologice existe nte în depozitele muzeelor , rămâne un deziderat care trebuie avut în vedere cu prioritate, pentru cunoaşterea începuturilor civilizaţiei neolitice din această zonă.
judeţului

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DANS L'ETABLISSEMENT
NEOLITHIQUE APPARTENANT A LA CULTURE STARCEVO-CRIŞ
DE TĂŞNAD (DEP. SATU MARE)
(Resume)

Les rccherchcs archeologiques en 1989, effectue au point „Sere", ville de Tăş
nad (dep. Satu Mare). ont mis en valeur un etablissernent neolithiquc. On a Iouill6
un section et a pr epare dc ux fosses menageres. Les m uteriaux archeologiqucs :
la ceramique, Ies outils en pierre, en obsidienne et silex e t Ies donnees statigraphiqucs assurent la dalation du etablissement de Tăşnaii du huut neolithiqut,
la culturc de Starcevo-Criş, III-e phase, B.
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EPOCA BRONZULUI TIMPURIU
DIN NORD-VESTUL ROMANIEI
(GRUPUL CULTURAL SANISLAU)
I. NEMETI, P. ROMAN

In nord-vestul României atribuim perioadei timpurii a epocii bron2ului 1 spaţiul de timp cuprins între sfârşitul perioadei de tranziţie (Culturile Baden târziu şi Coţofeni evoluat) şi începutul culturilor „clasice"
ale epocii bronzului, anume: Cultura Otomani şi Wietenberg.
Primul complex cultural din acest spaţiu geografic, care din punct
de vedere cronologic se încadrează în epoca bronzului timpuriu este
cultura Mak6, documentată prin mormintele de incineraţie în urnă descoperite la Pişcolt-Nisipărie 2 prin urme de aşezări de la Ciumeşti-Bos
tonărie3 şi Berea-Vii (capă tul sudic), Foieni-Făntâna păşuni-mormânt de
incineraţie4, Valea lui Mihai 4a. Cronologic descoperirile de tip Mak6
sunt urmate de cultura Nyirscg - identificată şi separată de alte grupuri culturale de N. Kaliczr..
In cursul deceniului al şaselea în satul Berea s-au descoperit întâmplător în mai multe puncte de hotar fragmente ceramice de tip Nyirseg,
intrate în patrimoniul Muzeului din Baia Mare prin achiziţionarea colecţiei arheologice ale preotului I. Kovacs din Berea. Materialul arheologic
aflat în această colecţie a fost pus în circuitul ştiinţific de C. Kacs6, care
face şi unele observaţii din ordin cronologic privind începutul epocii
bronzului din nord-vestul României6 • C. Kacs6 considera descoperirile
de la Berea XIII (Viile) şi Berea XIX (Togul Sfântul Gheorghe) că fac
parte (după N. Kalicz) din „grupul Nyirseg", care este o ramură nordică
a culturii Z6k-Vucedol şi sincronizează cu grupul Mak6 şi cu faza I
a culturii Otomani. Azi, după noile consideraţii noţiunea de cultura Z6kVucedol nu mai este folosită 7 în literatură de specialitate.
In vara anului 1973 T. Bader a întreprins sondaj e de verificare în
hotarul Berea pentru a controla punctele cu descoperirile de tip Nyirseg:
1
Petre I. Roman, SCIVA, 37, 1, 1986, p. 29- 55; N. Kalicz, R. Schreiber, în
Frlihbronzezeit Budapest-Velcm, Hlf717, Mitt:AN::hlnst Beiheft 2, p. 81-85.
2 I. Nemeti, SCIVA, 30, 1979, 4, p. 527- 536.
3 P. Roman, I. Nemeti, SCI VA, 37, 3, 1986, p. 210.
• I. Nemeti. SCIVA, 30, 4, 1979, p. 533 (în coleeţia Kovacs din Baia Mare).
' a. M. Roska, AISC, 1928-1932, Cluj, p. 79, fig. 8, 9.
5 N. K'<llicz, Arch ~rt, 94, 1, 1967, p. 3-17; •Idem, Die Frwhbronzezeit in
Nordest-Ungarn, Budapesta, 1968; Idem, SIA, 29, 1, 1981 , p. 67-74; Idem, tn Kulturen der Fruhbronzezeit, Belgrad, 1984, p. 109....:...119 (pl. 24-27).
a C. Kacs6, SCIV, 23, 1, 1972, p. 31-44.
7
N. Kalicz, SCIA, 29, 1, 1980, fig. 5 (tabel cronologic).
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Berea-Vii, Togul Sf. Gheorghe, Cetatea Iepurelui (Nyulvar) şi Togul
Evreului. Pe baza acestor cercetări şi descoperirilor de la Foieni8 , SanisHiu9, Pişcolt10 analizează materialele de tip Nyirseg şi introduce noţiunea.
„Cultura Nir" 11, T. Bader tratează unitar forma de manifestare a culturii Nir (tipul de aşezări, ritul de înmormântare, tipologia şi motivistica.
ceramicii, ustensile). In ceea ce priveşte dezvoltarea internă a culturii
Nir, deşi îi lipseau observaţiile stratigrafice verticale, pe bâza stratigrafiei orizontale ajunge la concluzie că la Berea-Cetatea Iepurelui (Nyulvar) domină ornamentaţie clasică (motivele excizate şi încizate umplute
cu calcar şi striurile), iar, la Berea-Vii deja ornamentaţia materialului
ceramic se compune din mici triunghiuri incizate. In felul acesta pentru.
T. Bader, Berea-Cetatea Iepurelui reprezintă faza I-a a culturii Nir (numită faza Berca), iar cea de la Berea-Vii, faza a II-a (numită faza Sanislău)12. Aceste idei au fost reluate de T. Bader la Sympozionul internaţio
nal de la Xanthi (4-10 octombrie 1981) fără a mai schimba sau a dezvolta observaţiile anterioare 13•
Problematica bronzului timpuriu din nord-vestul României a fost.
reluată şi discutată din nou cu ocazia publicării rezultatelor cercetărilor
de la Pişcolt-Nisipărie 14 • Aşezarea avea un strat de cultură subţire, care-l
suprapune pe cel Baden târziu (grupul Viss), iar groapa nr. 1/ 1976 printr-un bogat şi variat material reprezintă un punct de referinţă pentru.
„faza Sanislău ".

Forme de vase
1. Cană-urcior lucrată din pastă fină, de dimensiuni mijlocii cu gât:
tronconic dar uşor curbat, marginea lăţită sau uşor răsfrântă, corp pântecos, partea dinspre fund este strânsă, uneori „ştrangulată'' şi marcată
printr-o linie clară, fundul este bombat spre interior. O toartă puternică„
îngustată la mijloc, uneşte marginea cu baza gâtului.
2. Oală cu corp bombat, lucra tă din pastă fină, gât scurt, marginea
evazată, cu două tortiţe la baza gâtului, de aspect amforoidal. La Sanislău-Nisipărie apar vase similare cu o singură tortiţă la baza gâtului.
Ambele forme de vase sunt frumos ornamentate : decorul este realizat (şi această tehnică este caracteristică) prin impresiuni repetate cu
vârf triunghiular în pastă moale, şi prin decor, corpul vasului a fost împărţit simetric, în părţi egale care r~mân neornamentate, uneori este
ornamentată şi partea interioară a marginei evazate. Prin decor sunt.
evidenţiate toate părţile importante ale vasului: marginea, cu un şir de
impresiuni: gâtul cu trei şiruri verticale de motive diferite; baza gâtului
8

I. Nemeti, St.Corn Satu Mare, 1969, pl. 16/2.
Ibide m, pl. 17/3, 4, G.
10
Idem, The Celtes în Central Europe, Szekesfehervâr, 1974, p. 187-190.
11
T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul României, Bucureşti, 1979, p. 20.
12 Ibidem, p. 30.
13 Idem, Symposia Thracica, 1982 „A", p. 17-29.
14 P. R om.an , J. Nemeti, SCIVA, 37, 3, 1986, p. 198- 218; Idem, Praehistorica XIV- XV, Intcrnationalc Symposium, Univcr"'ita Karlova, Praha, 1989,
p. 2,13-248.
9
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<:u o linie orizontală, proeminenţe în relief şi motive în formă de dublă
volută; corpul cu benzi verticale sau în zig-zag. Prin motive adecvate
sunt scoase în relief şi diferitele părţi ale torţii (proeminenţe grupate şi
linii realizate prin impresiuni triunghiulare).
3. Castronul este o altă formă specifică. Are deschidere largă, evazată, umerii curbaţi proporţional, partea dinspre fund „ştrangulată " ~re
torţi puternice care-i unesc marginea cu umărul.
4. Borcane de mici dimensiuni cu deschidere mare având impresiuni pe margine şi sorijelituri pe corp.
5. Vasele pentru provizii sau păstrarea apei sunt de mari dimensiuni şi se prezintă sub două forme: 5a - cu torţi ş; 5b - fără torţi. Au
suprafaţa exterioară, în cele mai multe cazuri, acoperită cu scrijelituri
şi cu mici proeminenţe.
6. Un vas cu corp sferic, uşor aplatizat, căruia îi lipseşte gâtul (probabil cilindrice şi cu torţi puternice la bază), cu fundul sub forma unui
<:on, perforat la baza gâtului (pentru suspendare) este acoperit la exterior
cu scrijelituri adânci orizontale şi verticale iar în interior prezintă în
plus, numeroase proeminenţe conice. Numeroase fragmente similare se
cunosc de la Sanislău-Nisipărie, Căpleni-Cetate, Carei-Bobald, TireamMovila Cânepii, Otomani-Cetăţuie, din nivelul inferior de locuire.
7. Oală de dimensiuni mari (groapa nr. 2/1976-Pişcolt) cu gura larg
deschisă, corpul uşor arcuit, partea dinspre fund „ştrangulată", cu două
torţi de apucat şi două tortiţe de agăţat sub marginea. Vasul este ornamentat pe corp cu scrijelituri dezordonate, iar pe marginea buzei cu împresiuni scurte.
8. Străchini: 8a - tronconice cu o toartă sub margine; 8b - cu
pereţi curbaţi, uşor oblici, de dimensiuni reduse; 8c cu marginea
<:urbată spre interior, ornamentate cu scrijelituri şi proeminenţe mici sau
frânturi de brâu crestat (Sanislău-Nisipărie).
9. Ceşti cu toartă, de mici dimensiuni, cu deschidere largă, ornamentată sau fără decor.
10. Vas cu picioruşe, tronconice, cu decor în relief.
11. Vase cu picior pătrat, prevăzut cu ferestruici.
12. Capac cu mâner în interior.
13. Vas cu fund drept, tronconic, având două torţi la bază.
Din descoperirile menţionate provin numeroase greutăţi din lut ars,
1:>trecurătoare, fusaiole, modele de roată de car, model de căruţă, model
de casă, râşniţă cu frecător, vârf uri de săgeţi din obsidian, ace din bronz,
inele de tâmplă din bronz, fragmente de topoare de piatră, obiecte lucrate din corn şi din os.
Analizând conţinutul noţiunilor de „grupul (cultura) Nyirseg", „cultura Nir", „grupa Nyirseg-Zatin"14a, P. Roman15 a putut evidenţia pe
baza stilisticii ale ceramicii patru categorii ceramice care nu se întâlnesc, nici în totalitate, nici în aceleaşi asocieri, în cele trei noţiuni 16 •
14 a . Ian Machnik, The earliest Bronze age in the Karpathian Bazin, Bradforg, 1991. p. 46- 5a; V. 1'urmanek, L. Veliacik, I. Vladar, Dit Slowakei în der
Bronzezeit, Bratislava, 1991, p. 48-49.
15 P. Roman, SCIVJ\, 35, 3, 1984, p. 269.
10 P. Roman, I. Ncmeti, SCIVA, 37, 3, 1986, p. 313.
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Categoria 1, de tradiţie Vucedol: la - excizie încrustată cu alb;
lb - excizie, incizie şi împresiuni triunghiulare de-alungul unei linii
trasoare.
Categoria 2, cu scrijelituri; 2a - sub forma scoarţei de copac; 2b scrijelituri adânci; 2c - striuri superficiale.
Categoria a 3-a, ceramica decorată cu mici împresiuni triunghiulare
formând o motivistică specială.
Categoria a 4-a, ceramica decorată cu împresiuni textile (fagure).
Astfel, în „grupul (cultura) Nyirseg" apar 1+2; în „cultura Nir" primele trei (1 + 2+3); în „grupa Nyirscg-Zatin" - faza veche găsim asociere 1+2, iar în faza nouă 2+4 (faza Hriadky-Rozhanovce). Asocierea
cat. 2+3 curat (mai rar ? la Berea-Cetatea Iepurelui, Moltinu-Mic - se
constată la+2+3) s-a observat la Sanislău-Nisipărie; Pişcolt-Nisipărie;
Berea-Vii; Urziceni-Togul spre Cămin şi Nisipărie Veche (azi dispărut);
Căpleni-Cetate; Carei-Bobald (1) nivel IV; Ciumeşti-Bostănărie (Tokăs); Ciumeşti-M1oara; Berea-Miriştea lui Csanyi (Csanyi suruje); TireamMovila Cânepii - niv. inferior; Dindeşti-Cetate; Otomani-Cetăţuie; Să
lacea-Dealul Vida - nivel inferior17. Asemenea materiale (cat. 3-a) au
apărut la Gâborjan-Csapszekpart niv. 3 de locuire1s, Jankmajtis-Halom-dulo19, Kantorjanos20, Tiszaluc-Dankadomb gr. Vla - pana de hârleţ nr. 7 Spantentisch21, Retkozberencs-Paromdomb22, Streda nad
Bodrogom şi Oborin23.
La Carei-Bobald24 stratul din epoca bronzului are la bază un strat
de cultură cu grosime de 0,40-0,50 m, aflat la adâncimea de 2,201,80 m. Aceste depuneri conţin o cantitate importantă de cenuşă, oas~
de animale, cărbuni şi fragmente ceramice. La acest nivel - până în
momentul de faţă au fost găsite relativ puţine resturi de locuinţă - tipul de locuinţă este cea de suprafaţă (colibă). În schimb, în S. III; S. VI
şi S. VII au fost surprinse gropi imense menajere, umplute cu cantităţi
însemnate de materiale aparţinând nivelului IV de locuire. Ceramica este
cea mai numeroasă categorie de inventar din aceste complexe; cea mai
caracteristică este cea grosieră cu scrijelituri exterioare adânci ce ne
apar sub forma scoarţei de copac, fragmente de vase ornamentate cu
brâu alveolar şi crestături pe buza vasului. Ceramica din categoria fină
i7

Ibidem, fig. 8.
is Marta Sz. Mathe, Bronze Age tells in the Berctty6 Vallcy, in Bronze Age
tell settlements of the Great Hungarian, IPH1, Budapest, 1968, pl. 42/ 3, 5, 7 ~
43/1-10.
iu E. Istvanovits, K. Kurucz, JAME, 28-29 (1001-1986), Nyiregyhaza, Hl90,
pl. 38/2.
20 Marta Sz. Mâthe, op. cit„ Bud<ipest, 1988, nota 63.
21 N. Kalicz, op. cit., 1968, pl. 42/1, 2, 7.
22 Idem, Arch .Ert, 97, 1, 1970, pi. 3/3, 4.
:?3 T. Kovacs, Die terminologische und chronologishen Probleme dei frOhen
und mittleren Bronzezeit in Ostungarn, în Atti del X. Simpo:~ia Jntemationale
su.lla fine del Neolitice e gli inizi dell' Etc1 del Bronze in Europa, Verona, 1982.
pl. 4/1-3, 5-7; J. Bâtor.a, Historica C•1rpatica, 14 (1983), fig. 1/ 1-7, fig. 3/7
(Oborin).
i• T. Bader, op. cit., Bucureşti, ·1!)78, p. 121; I. Neme ti, StCom Satu Mare,
V-VI (1981-1982), p. 167; P. Roman, I. Nemeti, Sympozfa Thracelogica, 8, Satu
Mare - Carei, 1990, p. 39-40; Idem, Thraco-Dacica, H, 1-2, 1990, p. 39-47.
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este reprezentată prin urcioare şi amfore de diferite mărimi, ornamentate cu mici împresiuni triunghiulare ca motivistică specifică. Se constată
o asociere clară a motivisticii de 2b+3. La Carei-Bobald, în nivelul IV
de locuire nu au apărut nici un fel de elemente ale categoriei 1 (ornamentare prin excizie) şi 4 (ornamentare prin împresiuni textile). Importanţa staţiunii de la Carei-Bobald constă tocmai în faptul că materialele
in discuţie anticipă stratigrafic orice manifestare a culturii Otomani (faza
I-a, cunoscută din literatura de specialitate).

Ritul funerar
La Sanislău-Nisipărie au fost descoperite trei morminte de incineraîn urnă 25 ; la Ciumeşti-Moară trei morminte de incineraţie în urnă deranjate26 (mormântul nr. 30 n-a fost publicat de C. Kacs6)27; la Ciumeşti-Bostănărie au fost cercetate în total 25 de morminte de incineraţie
în urnă (23 de morminte au fost publicate, iar două nepublicate), iar
câteva morminte deranjate şi distruse se găsesc în colecţia lui I. Kovăcs2 s,
la Berea-Miriştea lui Csanyi29 au fost distruse morminte de incineraţie
în urnă ce aparţineau probabil unui cimitir. La Săcuieni-Cetatea boului30 în primul nivel de locuire a apărut un mormânt izolat de incineţie

raţie

în

urnă;

la

Sălacea-Dealul

Vida a fost descoperit

şi

un mormânt

în urnă:i1 .
Aceste morminte de incineraţie în urnă atât prin formele de vase
cât şi prin decorul aplicat (cat. 2+3) se încadrează în mod organic în
rândul descoperirilor numite de „tip Sanislău" . Necropola de la Ciumcşti-Bostănărie a fost încadrată de I . Ordentlich şi C. K acs6 în faza I-a
a culturii Otomani32 . T. Bader, după o oarecare ezitare, o încadrea?.ă
necropola împreună cu mormântul de la Săcuieni, niveluri inferioare ale
aşezărilor de la Otomani, Săcuieni, Tiream, Dindeşti, Căpleni, Sălacea,
Carei-Bobald in faza I-a a culturii Otomani33. Credem că necropola de
la Ciumeşti-Bostănărie (Tokos) în ansamblul ei se încadrează în mod
organic în „grupul Sanislău ", poate într-o fază mai evoluată, cum ar
arăta vasul3 4 din M . nr. 7/1962 care este ornamentat cu striuri ordonate
pe o formă. specifică descoperirilor de „tip Sanislău".
In nord-vestul României, în complexe închise (gropi, cimitire) cat. 3.
se asociază în special cu cat . 2b. In chip repetat K. Horedt35 a atras
atenţia asupra unui orizont cu ceramica ornamentată cu striuri, care ar

de

incineraţie

I. Nemeti, StCom Satu Mare, 1969, pl. 17i3, 4, &.
Ibidem, p. 63.
:n Iva n Ordentlich, C. Kacs6, SCIV, 21, 1, 1970, p. 49-63.
28 Colecţiu Kovâcs Muzeul Satu Mare, inv. 31215.
29 I. Nemeti, StCom Satu Mare, 1969, pl. 16/3, 4, 5; T. Bader, op. cit., Bucureşti, 1978, pi. 9/4.
~ 0 Ibidem, pl. 32/11.
3l I. Ordcntlich, StCom Satu Mare, 2, 1972, pi. 12/5.
31 I. Ordentlich, C. Kacs6, SCIV, 21, 1, 1970, p. 62.
33
T. Bader, op. cit., Bucureşti, 1978, p. 39.
34
I. Ordcntlich, C. Kacs6, SCIV, 21, 1, 1970, fig. 1/7.
35
K. Horcdt, StCom Sibiu, 13, 1967, p. 139.
2s

26
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sta la baza culturilor bronzului mijlociu atât din Transilvania cât şi la
sud de Carpaţi. Pe baza acestor observaţii, în general, complexele care
au în conţinut ceramica ornamentată cu striuri (scrijelituri), cu brâu
alveolat, crestături pe buza vasului descoperite în nord-vestul României
au fost incluse în faza I-a a culturii Otomani. După rezultatele cercetă
rilor mai recente, ceramica ornamentată cu striuri fiind as9ciată cu alte
elemente stilistice şi tipuri de vase (cat. 1+2; 2+3; 2+4) poate să facă
parte din mai multe grupe sau chiar culturi arheologice~ cu conţinut
diferit, şi cronologic contemporane sau diferenţiate. Pe baza acestei categorii de ceramică S. Dumitraşcu stabileşte mai recent un grup cultural
în zona Crişurilor numit „Girişu de Criş -Alceu" după nivelele I-III de
la aşezare de tip „tell" din localitate amintită36 şi datat din epoca bron2ului timpuriu.
Descoperirile „grupului Sanislău" se concentrează în primul rând, în
periferia estică a zonei nisipoase a Nyirseg-ului, Câmpia Careiului, Valea
Ierului, şi apar mai sporadic (după cunoştinţele actuale) în nord-estul
Ungariei şi sud-estul Slovaciei.
Cronologic „grupul Sanislău" se plasează după „cultura Nyirseg"
(după N. Kalicz), înainte de apariţia culturii Otomani în zonele menţio
nate, şi se sincronizează cu Nagyrev târziu (T6szeg A.), Gornea-Orlcşti37
(Oltenia), Soimuş38 (Transilvania) - un fragment de la Ţebea.
La nivelul documentării actuale pentru epoca bronzului timpuriu din
nord-vestul României propunem următoarea schemă:
Bronz timpuriu

NV-România
Cultura sau grup cultural

I.

Cultura Mak6

II.

Cultura Nyirseg (Nir)

III.

Grupul

Sanislău

Cercetările mai recente (Carei-Bobald) pun capăt unor regretabile
confuzii întâlnite în literatura de specialitate privitoare la începutul
,e pocii bronzului din vestul României. In noţiunea de cultura Otomani I
au fost incluse manifestări care nu se leagă organic de cultura Otomani,
.aparţineau altei culturi, cu forme de manifestare şi rit de înmormintare
diferite. La Carei-Bobald s-a surprins, clar, relaţia stratigrafică între „grupul Sanislău" şi Otomani propriu-zis. Intre cele două perioade se interpune o etapă numită de tip Andrid39, reprezentând fie o fază finală a
„grupului Sanislău" fie o fază de început a culturii Otomani care, în
această zonă a asimilat o parte a fondului străvechi. Material similar a

S. Dumitraşcu, Crisia, 19, 19'89, p. 123.
Gh. Petre Govora, Thrace-Dacica, 9, 1-2. 1988, p. 137-146.
38 Ioan Andriţoiu. Thraco-Dacica, 10, 1989, ·1 -2, p. 8, fig. 5/ 14; Idem, Bibliotheca Thracologica, II (Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei in epoca
bronzului), Bucureşti, 1992, pl. 7/14.
au Material inedit în muzeul din carei (săpă tura lui I. Nemeti).
JG

37
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fost găsit la B eretty6Ujfalu - Herpâly la nivelul 4 de locuire, numit
Hatvan/Otomani39 a sau Otomani A39b de M. Mathc.
Cercetătoarea maghiară identifică descoperirile de tip Sanislău cu Otomani A, accentuând apropierea acestuia de cultura „tellurilor" şi deosebirile faţă de cultura Nyîrseg. Consideră ca creatura subiectivă a fazei
a II-a (Sanislău) a culturii Nir (Nyirseg) de T. Bader, nu are legături genetice cu descoperirile de tip Nyirseg·10 • După părerea noastră evoluţia
bronzului timpuriu din nord-vestul României prezintă o problemă prea
complexă, ca pe baza nivelului informaţiilor actuale s-o putem soluţiona.
Problema bronzului timpuriu şi formarea culturii Otomani (care este <>
cultură specifică a bronzului mijlociu din zona noastră) necesită încă investigaţii noi, pe baza cărora am putea reevalua şi rezultatele cercetă
rilor mai vechi.
Evoluţia aşezării de la Carei-Bobald în faza clasică (epoca bronzului clasic) pe baza interferenţelor reciproce, este paralel cu aceea a
culturilor Hatvan şi Wietenberg. Triburile purtătorii culturii Otomani
care-şi înhumau morţii (Andid-Curtea C.A.P.-ului; Pişcolt-Nisipăric, Sanislău-Nisipărie morminte de înhumaţie în poziţia chircită}, pătrund
într-o lume a incinerării - purtătorii „grupului Sanislău" pe care-i înlocuiesc sau mai degrabă asimilează, cât şi cei ai culturii Hatvan care
la fel se incinerau41 . Termenul de „cultura Gyulavarsand" este sinonim
cu Otomani, chiar dacă curentul etno-cultural se deplasează de la sud
spre nord şi nu invers (cum s-a afirmat pentru cultura Otomani) iar niveluri mai vechi decât Vârşandul sunt de la Socodor. Pentru noi, cultura
Filzesabony nu este altceva decât expansiunea a fenomenului Otomani
in aria culturii Hatvan, începând cu perioada finală a stratului cu mari
construcţii de locuinţe de la Carei-Bobald (pentru descoperiri de tip Fi.izcsabony este caracteristic ritul de înhumaţie 4 ~). Comunităţile Otomani
pătrund deci în medii diferite şi probabil în proporţii diferite : astfel mai
mult sau mai puţin uniformă ca formă de exprimare, cultura materială
din zonele afectate de fenomenul Otomani începe destul de curând (deja
în Bronzul clasic) să se diferenţieze zonal in funcţie de fondul peste care
se suprapune.

DIE FRUBRONZEZEIT NORD-WEST RUMANIENS.
DIE SANISLĂU-GRUPPE
(Zusamnienfassu.ng)

dem

Die Frilbronzezclt des nord-wcstlich.en Teil Rumanicns glidert s ich zwischcn
Ende der Ubergangsperioclekulturen (spiit Eadcn uncl entwickelte Coţo-

:iga Marta Sz. Mâthe, BMr;, IV--V, Beretty6Ujfalu, 1986, pl. 11/ 1-20; Idem.
AA Hung, 36, 1984, pl. 11. 1-20.
39b Idem, în Bronze age tell settlements of the Great Houn9arian, I, Budapest, 1988, p. 39.
• 0 Idem, Adatok az Oltomânyi kullura eredetehcz, in Torteneti es neprajzi
tanulmanyak, Debrecen, 1994, p. 27-31.
41
N. Kalicz, Archl!:rt, 97, 1, 19>70, p. 30.
42 Ibidem, p. 30.
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feni-II-Kultur) und dem Anfang jener „klassischen" Bronzezeit (Otomani und Wietenberg) ein.
Das erste diesem geographischen Raum und chronologisch <ler Frubronzezeit
angehorende Kulturkomplex ~st, die, durch die Einascherunnsgrăber aus Pişcolt
Nisipărie, und Sicdlungen .aus Cium.eşti-Bostănărie, Berea Vii, Foieni-Fântâna Pă
şunii (Grab?), Valea lui Mihai, bezeugte Mak6-Kultur.
In den sechzigcr Jahren wurden an mehreren Grenzplătzen des Dorfes Berca
Zufallsfunde von 'l'onscherben des „Nyirseg-Typs", die heuer durch das Erwerbcn
der Sammlung des Dorfpfarrcrs I. Kovacs ,im Kreismuseum 'B aia Mare untergebracht sind, verzeichnet.
Bcziiglich der Periodisierung der Nir-Kultur, obwohl senkrechte stratigraphische Beobachtungen fehlten, mit Hilfe der waagerechten Stratigraphle, slellte
T. Bader fest, dass bei Berea-Cetatea Iepurelui, (Nyulvar) die mit Kreide gt!fiillten Einschnitte und Ausschnitte vorherrschen, wăhrend bei Berea-Vii die Verzierung durcb kleine, gepragte Dreiecks massgebend ist. Berea- Cetatea Iepurelui
stellt die erste (Berea genannt) und Berea-Vii die zweite Phase (Sanislău-genannt),
der Nir-Kultur dar.
Die Frlihbronzezeit NW Rumănicns wurde mit der Gelegenheit der Veroffentlichung; der Entdcckungen von Pişcolt-Nisipărie wiederraufgenommen.
Die Entdeckungen der Sanislău-Gruppe sind in erste Linie in dem sandigen
Randgebiet des Nyirseg, Câmpia Careiului, Valea Ierului zu finden, und anscheinentl vereinzelt (nacl"t dem heutigen Kennw1gsstand) in NO Ungaru und SO d ot·
Slowakei. Das jetzige Kenntnisniveau lăsst uns folgcndes schema der Fri.lhbronzezeit NW Rwnăniens au:tstellen.
Fruhbronzezcit

Kulturgruppe odei· Kultur

[

Mak6-Kultur

II

Nyirseg-Kultur (Nir)

III
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Sanislău-Gruppe

V AS-CHIUP DESCOPERIT LA BEREA
(COM. SANISLAU) JUD. SATU MARE
I. Nf:METI

!n toamna anului 1992 a fost organizată o mică săpătură arheologică
de control la punctul numit „Cetatea Iepurelui" (Nyulvă r) capătul sudic,
din hotarul satului Berea. Acest punct de hotar este cunoscut în literatură de specialitate în primul rând pentru descoperirile din epoca bronzului timpuriu, cultura Nyirsegt. ln colecţia preotului reformat I. Kovâcs,
<tchiziţionată de Muzeul Ju deţean Satu Mare, din acest punct de hotar
sunt menţionate fragmente ceramice de tip situlă cu grafit în pastă, ornamentate cu striuri (Kammstrich), fragmente de vase de tip castron şi
de oale mari, lucrate la roată, precum şi fragmente de strachină şi de
vas-borcan lucrate cu mâna2. În urma unor cercetări de teren întreprinse
în anul 1990, la capătul sudic al punctului menţionat au fost a dunate de
noi fragmente ceramice de tip Laicne celtic, aparţinând unei aşezări de
tip „vicus". Cetatea Iepurelui (Nyulvar) se află pe malul drept al pârâului Berea, la vest de acestea, pe o dună de nisip 7.burător, alungit pe o
distanţă de cca. 1,5 km. Capătul sudic al dunei se apropie de albia mlăş
tinoasă a pârâului, care face aici un meandru şi curge sub poalele dunei.
Scopul sondajului nostru de verificare a fost identificarea aşezării de
tip Latene, despre care săpătura lui T. Bader din anul 1973 nu aminteşte nimic.
Din cauza anotimpului nefavorabil săpăturilor arheologice, în toamna
anului 1992 au fost efectuate trei mici sucţiuni, care au avut drept rezultat identificarea unui nivel de locuire sporadică din cultura Baden,
«ltn din cultura Nyirseg şi ultimul din Latcne-ul celtic distrus de ară
turi. Ultimul nivel de locuire (Latene) este bulversat de arăturile adânci,
fragmentele ceramice de tip celtic se găsesc amestecate cu materialele
din epoca bronzului timpuriu.
!n secţiunea I având dimensiunile 12 ~ 2 X 0,90 m, orientat N-S, s-a
surprins în mijlocul şanţului, în po:liţia verticală, imediat sub nisipul zburător (uşor adâncit in stratul din epoca bronzului timpu riu) la adâncimea de 0,35 m un vas mare (fig . 1/ 1; pl. I). Partea superioar<l a vasului
este fragmentară (spartă de lama plugului) dar fragmentele au fost în
bună parte recuperate. Vasul străpunge stratul de cultură din epoca
T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Tran~ilvaniei, Cultura pretracică
Symposia 'rh r <!cologica,
1982 ,;•A", p. 2!, Iig. 3; Petre Roman, T. Ncineti, SC!VA, 37, 3, HJ66, p. 214.
• Muzeul .Judeţean Satu Mare, nr. inv. 31273.
3
T. Bader, op. cil., Bucureşti, 19i8, p. 121
1

şi tmcică, Bucu reşti, 19î!l, p. 23, fig. 1-2, 4-10; Idem,

J - Studii
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Fig. 1/1. Vas-chiup. Berea „Nyulvar" (Cetarea Iepurelui); 2 vestic.
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bronzului şi se adânceşte în nisipul geologic. Groapa în care vasul a fost
aşezat nu s-a conturat, fundul vasului se afla la adâncimea de 0,87 m
(fig. 1/2).
Vasul este de tip chiup, de culoare brun deschis-cărămiziu cu slip
€xterior şi interior, fiind cenuşiu în miez. Chiupul a fost lucrat din colaci
<le lut bine netezite, dar se simte modul cum a fost ridicat dinspre ,fund
spre gura. Buza vasului este puternic evazată, sigur a fost lucrată cu
roata olarului şi asamblată ulterior cu corpul vasului. Pasta vasului este
bine frământată, are ca degresant nisip fin şi micaşist pisat. Corpul vasului este puternic bombat, fundul uşor profilat, tăiat drept. Gura vasului este lată, buza rotunjită se ridică uşor la margine, având două şanţu
leţe circulare. Sub diametrul maxim este prevăzut cu patru proeminenţe
apucătoare mari, cu vârful în jos, aşezate simetric. Apucătoarele au fost
ulterior lipite la corpul vasului pentru a uşura ridicarea şi transportarea
lui în cazul de schimbare a locului de păstrare. Ele au avut un rol funcţional şi nu ornamental în special. Două proeminenţe sunt intacte, iar
.alte două au fost rupte în antichitate, dar se văd clar urmele lor pe peretele vasului. Dimensiunile: d.g. (exterior)=38 cm; d.g. (interior)=30 cm;
lăţimea buzei=4,5 cm; înălţimea=52 cm; d. maxim=55 cm; circumferinţa maximă=180 cm; d. fundului=22 cm; grosimea peretului=l,2 cm.
In apropierea vasului au fost adunate fragmente ceramice celtice
<le tip situlă cu grafit în pastă, alte fragmente din vase mari, precum şi
un fragment dintr-o strachină lucrată la roată (fig. 2/ 1-4). Vasul este
specific pentru păstrarea proviziei sau a apei, probabil era îngropat mai
mult ca sigur în apropierea unei locuinţe de tip bordei, specific pentru
locuinţele celtice. Chiupurile erau adesea îngropate în podeaua locuinţe
lcr până la nivelul buzei. Cele mai vechi chiupuri în ţara noastră sunt
-cele greceşti de la Histria (sec. VI a. Chr.) 4 •
Pentru vasul-chiup de la Berea nu cunoaştem analogii perfecte din
ţara noastră. Vase similare S€ cunosc de la Gellerthegy-Taban5 (Budapest) şi de la Blikszentlaszl6-Nagysanc6 , (fragmente din buză şi din perete) ambele descoperiri sunt din mediul celtic şi au fost datate în
Latene-ul târziu (Lt. D.). S. Dumitraşcu a consacrat recent un studiu
vaselor de tip chiup, în special celar care apar în mediul geto-dacio
'SUb influenţa vaselor de ,priovizii romane cunoscute sub numele1 de
„Krausengefăsse". 1n mediul preroman din judeţul Bihor .provin vase
de tip chiup de la Cighid, Oradea - Dealul Viilor (Tipul „A").7 Chiupuri păstrate fragmentar (cu posibilitatea redusă pentru studierea tipofogiei lor) au fost găsite în aşezările şi cetăţile dacice din vestul Munţilor
Apuseni (Clit, Tăşad, Berindia şi Mar.ca)s. Fragmentele de la Berindia fiind păstrate mai bine - au putut fi studiate şi indică prezenţa în
aşezare a chiupurilor cu fundul inelar, de cu1o:are cărămizie de tipul
4

Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I

(A-C), B u199·i , p. Z98.
Eva B. Bonis. Die spătkeztische Siedlung Gellerthegy-Taban în Budapest,
Budapest, 1969, fig. 60/5; 61/12; 64/20; 77 /11; 99/22; pl. XLVI/1-4.
lj B.
Hcllebrandt Magdolna, Miskolc kelta kora, în Regeszeti tanulinanyok
Miskolc korai tottenetebOZ, Miskolc, 1992, pl. X/1, 8, 10-11; p. 45.
7
S. Dumi tr~c.u, Crisia, XVIII, Or.adoa, 198'8, p. 16.
8 Ibidem, p. 15.
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Fig. 2/1-4. Frngm<'r1t<' ceram ice de tip Laten<?. Bercu „Nyulv{1r" (Cet.:1tca Iepurelui).

https://biblioteca-digitala.ro

Vas-chiup descoperit la Berea

5

37

Blidaru-Deva (acesta din ultima este cu fundul tăiat drept) 9 . În aşeza
rea de la Pecica au fost descoperite puţine exemplare fragmentare ·ae
chiupuri. In schimb, în toate aşezările din Munţii Orăştiei numărul
chiupurilor este deosebit de mare (într-un singur turn al cetăţii Blidaru
au fost desaoperite opt chiupuri de dimensiuni uriaşe)t0 . în sud-estul
Transilvaniei, în valea râului Cosin, fa cetatea dacic-J de la Sânzierii
şi la aşezarea de la Bedehaza au fost descoperite fragmente de chiupuri.
Aceste fragmente descoperite în mediul dade sunt lucrate de autohtoni,
imitând vasul de tip, „dolia" grecesc. 12 Asemenea vase de tip chiup au
fost desooperite şi la Grădiştea Muncelului, datate din epoca de înflorire
a civilizaţiei dadce -- sec. I a.Chr. - I d.Chr. În aşezările getice din
afara arcului carpatic se cunosc chlupuri similare descoperirilor dacice
din Transilvania, (Poiana, Popeşti - într-o încăpere s-au găsit cinci
chiupuri îngropate în pămînt) 13 . în Ucraina, pe Tisa superioară, în mediul
dacic apar fragmente de chiupuri la Malaia Kopania, datate în
sec. I a.Chr. - I d.Chr.
Recipientele de mari dimensiuni, chiupurilc au avut destinaţii diferite în gospodăria din epoca Latene. V. Pârvan subliniază următoarele:
„O menţiune specială merită marile dolia sau pithoi găsite curent în
staţiunile Latene ale Daciei la câmp, ca la Crăşani, ca şi la munte d.p
la Costeşti. Caracteristice mai ales pentru Latene-ul III, aceste ma ri
recipiente de păstrat apa - eventual în ateliere de fierărie;, ca în
Gallia - sunt de tip şi de o factură ce-şi indică limpede iniluenţ~
meridionale, venite fie prin celţi, fie - suntem după 10'0 a.Chr. direct de la greco-romani"1s I. H. Crişan consideră că; „Nurneiroase şi
monumentale sunt vasele mari de provizii, lucrate cu ;roata, cunoscute
în literatura arheologică sub numele de chiupuri. Originea lor trebuie
căutată în formele asemănătoare ale ceramicii greceşti" 16 !. Glodariu
susţine „Chiupurile mai a les, prezintă o gamă variată de dimensiuni şi
sunt aproape nelipsite din principalele aşezări cercetate până acum. Ele
derivă din vasele greceşti de acelaşi tip dolia şi pithoi ... <m S. Dumitraşcu menţionează: „Chiupurile din vestul Munţilor Apuseni sunt descoperite în aşezări ~i cetăţui dacice, însă prezenţa celţilor în vestul şi nordvestul României în sec. JI-I a.Chr. până :la Burebista, ar putea indica în
acest mediu de contact daco-celtic şi originea celtică ci acestor rcdpiente,
9

Ibidem , p. 16.
I. H. Crişan, Ziri.ctava, Arad, 1978, p. 132.
11 Idem, Ceramica dacO-!)t>tică.
Cu specială JJrivire la Transilvania, Bucureşti, HJ69, p. 184.
J2 z. S7.ekely, în Relations T hraco- Tllyro-Helleniques (Actes du XIV-e symposium nationa l de tht"acologie. Băile Herculane, 14-19 sep tembre 1992), B ucure~ti, 199..t, p. 284-285.
1
~ I. H. Crişan, op. cit., Bucureşti, 196fl, p. 185.
J.1 V. G. Kotigorosko, SlovArch, XXXVII, 1, 1989, pl. JlI/44- 45, p. 48 (pentru clatMc); Idem, Thraco-D<-icica, XII, l - 2, HJ91, fig. 5.'38-·13; I dem, S ovietskaia
Arheologia, JVroscova, 1989, fig. 14-45.
15 V. Pârv;in, Getica, Bucureşti, 1926, p. 713.
.
16 I. H. Crişan, op. cit., Bucureşti, 1969, p. 184- l·!J.6 ; Idem, Ceramica dacogetică, Bucureşti, 1968, p. 46.
17 I. Glodariu, Re laţii comerciale ale Daciei cu ltimea elenistică şi roniană,
Cluj, 1974, p. 146; Idem, Contribuţii la cronologia ceramicii dacice în epoca Latene târzie, in Studii Dacice, C lu j-Napoca, 1981, p. 156-157.
10
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prezente după cum iaim văzut în Galiia"18• 'I1ot acest cercetător, pe b aza
atelierului de olărit celtic descoperit la Biharea - unde n-a fost descoperit nici un fragment de chiup - trage concluzia că chiupurile de tip
Latene (Tipul „A") sunt de origine dacică.19
Cum am văzut cele mai apropiate analogii pentru vasul-chiup de li.a
Berea- Cetatea Iepurelui (NyUlvar) le întâlnim în special în mediul
celtic, datate în Latenc târziu (Lt.D) - Spă,tlatenezeit. Pc baza fragmentelor ceramice descoperite în zona imediat de apropiere a v.asuluichiup de la Berea, acesta se încadrează bine în rândul descoperir ilor celtice din hotarul satelor Ciumeşti-Berea 20 • Datarea vasului de la Berea
pe baza fragmentelor ceramice găsite cu ocazia perieghezelor din anul
1990 şi celor aflate în colecţia I. Kovacs (Satu Mare) este ele Latene
mijlociu (Lt.C). O datare mai strânsă în momentul de faţă nu este
posibilă.

Apariţia vasului de tip chiup (dolia, pithoi) la celţi, se datoreşte
probabil tot de re1aţiilor cu mediul greco-elenistic. Intr-un studiu reoent
publicat, am încercat să arătăm că asemenea influenţe sunt prezente şi
în cadrul grupului celtic Carei-Valea lui Mihai 21 (după Vl. Zirra grupul
Carei-Nir22 ). Cum am văzut în cadrul acestui grup au fost descoperite
obiecte de origine greco-elenistice aduse în această zonă de valul celtic
reîntors din expediţiile militare organizate in Grecia şi în Asia Mică 2 3.
Nu este exclus, ca apariţia vasului-chiup de la Berea ar fi rezultatul
acestor contacte ale celţilor cu lumea greco-elenistice, iar prezenţa lui
m<tl timpurie în cadrul descoperirilor celtice din nord-vestul Transilvaniei se datoreşte tocmai de aceste legături directe.
ln ceea ce priveşte destinaţia vaselor de tip chiup, ele pot fi folosite
atât pentru păstrarea apei cât şi ca vase de pr-0vizii pentru depozitarea
cerealelor. Eva B6nis a observat că unele vase, în special la buză, sunt
unse cu ceară; în aceste cazuri au fost folosite pentru păstrarea apei. în
alte cazuri, sunt îngropate în pământ ca presiunea cerealelor să nu .l e
spargă, având destinaţia de hambar (Von·asgefăsse).

ia S. Dumitraşcu, Crisia, XVIII, Oradea, 1988, p. 15.
is Ibidem, p. 16; Idem, Riharea, I, Oradea, 1994, p . 125-130.
20 VI. Zirra, StCom Satu Mare, IV, Hl80, p. 39-84 Ciumeşti-Bostănărie
(Tokos) ş i Berea-La soci-(Bodzas); Ciumeşti-Podul „San P aul"-(Szent Pal hidja)
MJ Satu Mare nr. inv. 312.72 (cercetări de teren - I. Nemcti); Ci urneşti-Grădina
cu flori (Viragkert) - nr. inv. 31276; Berea-Dâmbul Spânzurăturii (Akaszt6fa
I.apos) nr. inv . 31277; Berca-Togul Sultesz (Sultesz-tag) m. inv. 31274; Berea-ToguJ
Cantorului (Kantor-tag) nr. inv. 31282 (cercetări de teren - I. Nemeti); BereaTogul <>vreului (Zsid6-t.ag) nr. inv. Jlzt.)2 (cercetări de teren - I. Nemeti): BereaTog ul Dolarului (Dollaros) nr. inv. 31295; Berea-Râtul Ţiganului (Cigăny-ret)
nr. inv. 31290; Foieni-Nîsipărie Veche {Regi homokbânya) nr. inv. 31296 (cercetări
de teren - I. Nemeti); Foieni-Livada (Gyumolcsos, cercetări de teren - I. Nemeti);
nlte puncte nesemnificative semnalate la: Gr;idina lui Varga; Berca-Lutărie (Vă
lyogvet<i); Ciumeşti-Togul lui Day (Bay-tag).
~ 1 I. Nemeti, ActaMP, X, J966, p. 76-77: Idem, Syrnposia Thţacologica, 8,
1990, p . 54-55; Idem, Symposia Thracologica, 9, 1922, p. 139-140.
2'l Vl. Zirra, Dacia. N.S., XV, 1971, p. 189. fig. 8.
2 a H. Hubert, Celţii şi civilizaţia celtică, Bucureşti, 1983, p. 295-296; D. Berciu,
Lkm.ea celţilor, Bucureşti, 1970, p. 56.
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A LARGE VESSEL (DOLIA) FROM BEREA, SANISLĂU VILLAGE,
SATU MARE COUNTY
(Summary)

A large vessel (dolia) w·a s founcl in the sou th part of a sand-hill („Cetatea
Iepurelui") near Berea, in the autumn of 1992.
The dimenssion of the vessel is the following: its altitude is 52 cm t he diameter of its mouth is 39 cm; the diameter of its bottom is 2'2 cm.
The colour of the vessel is light brown. It was formed by hand but its lip
was threw on a wheel and fitted subsequently to tr!\e vessel. There were no other
finds near the vessel but the Celtic shcrds foud previously suggested that it be[onged to the Celt:io settlement recovered on the area . According to t he Finds
from that setUernent the 1arge vessel could be dated on the end of „Latene O"
phase. Probably this type of vessel got to north-west of România as a resul of
an interrelation between the Hellenic (Greek) and Celtic cultur Such vessels w ere
made loelly imitatingthe Creek vessels of same function . These vessels werc used
for water or cereals keepink. The large vessel (dolia) from Berea is a Celtic find
which is e.arlier than the similar Dacian vessels from the liate Latene phase.
(Lt. D).

LIST OF FIGURES
Berea „Nyulvâr" (Cetaitea Iepurelui} ; 2 - 'l'rcnch I,
Northen cutpart.
Fig. 2/ 1- 4. Fragment of pottcry of Latene-type, „Nyulvar" (Cetatea Iepurelu-i}

Fig. 1/1. Large vess1e

-

Berea.

PI. I Large vessle, Berea „Nyulvar" (Cetatea Iepurelui).
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PREZENTA ROMANA IN DEPRESIUNEA BAIA MARE?
.
IOAN STANCIU

Fără eaou în mediul de specialitate în lipsa unei argumentaţii
valabile -, ideea prezenţei romane efective în spaţiul Depresiunii Baia:
Mare a fost formulată în mai multe rânduri, avându-se în vedere
exploatarea de către romani a zăc.ămintelor metalife~e neferoase din
zonă'. Cercetarea .riguroasă a oelor mai vechi componente ale exploată-·
rilor miniere de aici ar putea oferi un răspuns documentat în legătură
cu posibilttatea existenţei unor puţuri sau galerii săpate de către romani 2 .
Există însă câteva elemente oare contrazic o astfel de presupunere şi în
general ipoteza unei prezenţe romane 1n Depresiunea Baia Mare, analiza:
acestora constituind obiectul rândurilor de faţă.
Cercetările efectuate pe limes-ul nordic al Daciei ilustrează oonvingător faptul că întreaga zonă a DepresiunH Baia Mare devenise, după
cucerirea romană, spaţiu extra provinciam:i. Un segment al Limes-ului
1 Galeriile superioare de l a Dealul Crucii şi V alea Roşie ar fi fost exploatate
în antichitate, idee argumentată doar proin nspectul rudimentar al acestor galerii
(Kălmân Palmer, Nagybănya es Tcornyeke, Baia Mare, 1:894, p . ·81-82; I. Woditska,
A Nagyb<inyai M. Kir. Banyaigazgat6sâgi kerulet monogrdficija, Baia Mare, Hl96.
p. 36). A fost invocată, ou trimiteri la bibliografia mai veche, posibilitatea exploatării prin jntermediul unor ,,-colonii m i ni ere" romane (Monografia municipiului
Baia Mare, Baia Marc, vol. I, ..1972-, p. 273). Probabil în cadrul ~celeaşi t<end-inţe
de receptare necritică a vechii bibliografii, s-a ajuns la aprecieri conform cărora
zona Băii Marr ar fi reprezentat în epoca romană un înfloritor centru miniet·„
funcţionând aici şi o monetărie (N. Maghiar, Şt. Olteanu, Din isto1-ia mineritult.t i.
în România, Bucureşti, 197-0, p . 60); o intensă activitate minieră ar fi existat îni
această epocă şi la Fir iza, Valea Borcutului (Ibidem). Dezacorcruri în raport cu
aceste aprecieri au fost formulate de către R. Popa, în SCIV, 212, 1971, 3, p. 538- 539'
şi V. Wollmann, în AIIA, XVII, 1004, p. 3217. Pr-esupusa activitate de exploatare
a minereurilor neferoase din vecinătatea Băii Mari a fost pusă şi pe seama dacilmlibcri, care ar fi preluat sistemul roman de exploatare (Din istoria mineritului fai.
Maramureş, Baia Mare, 1005, p. 4).
2 In legătură cu problematica arheologiei montanistice, vezi V. Wollmann, Minele, salinele şi carierele de piatră din Dacia romană>, Institutul de Istorie l!i Arheologie (teză de doctorat), Cluj-Napoca, 1983, p. 10-12 (manuscr is).
3 Şt. Ferenczi, în SatuMareStCom, I, 1969, p. 96- lOJ.; idem, în Sargetia, X,
1973, p. 79-lOil; idem, in Dacia, N .S., 18, 1974, p. 12-7- 136; G. Ferenczi, Şt. ~
renczi, A. Baias, în File de istorie - Bistriţa, 3, il974, p. 1.81-189; Şt. Ferenczi, în
File de istorie - Bistriţa, 4, 1976, p. 107- 133; idem, in Actes du IX-e Congres international d'etttde sur Zes frontieres romains, Mamali.a, 6- 13 sept., 1972, Bucu-reşti-KOln--<WJen, 1974, p. 201-205; idem, în ActaMP, XII, 198S, p. 251- 298. Incă
în 1904, prezentând materialele romane intrate î n colecţia „Asociaţiei muzeale din.
Baia Mare", I. Schonherr atrăgea atenţia asupra faptului că regi unea oraşului Ba ia
Mare s-a aflat în aftara provinciei Dacia, fiind exclusă exploatarea zăcămintelor
aurifere de aici de căt.re romani (0tmutat6 a Nagybdnyai v arosi m{1Zeum. gy(i,jtemfoyeiliez, Budapest, 1904, p. 24- 27).
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să
deluroasă

fi atins prin punctele sale de veghe şi semnalizare porţiunea
din colţul sud-vestic al actualului judeţ Maramureş, de unde
putea fi supravegheată, pc o mare distanţă, Valea Someşului dar şi principala cale de acces dinspre Baia Mare, de-a lungul Văii BârsăuJui4 .
Zonei Bă ii Mari cu resursele sale metalifere, situată astfel la cca 30 km
în afara liniei limes-ului şi la o distanţă simţitor mai mare faţă de castrele cele mai apropiate, 1n plus atât de uşor ab ordabilă dinspre nordvest pe culoarul deschis de râul Someş, nu i s-ar fi putut asigura securitatea neces ară.
1Până la ora actuală nu a fost identificat pe teritoriul Depresiunii
Baia Mare vreun obiectiv arheologic databJl pe parcursul secolelor
II- III d .Chr.", aşadar în perioada corespunză.toare stăpânirii romane în
Dacia, deşi locuirea z;onei este sugerată de cele câteva descoperiri monetare romane, unele piese fiind găsite chiar pe teritoriul oraşului Baia
Mare (o monedă provine de pe Dealul Florilor, situab în apropierea
presupusei exploatări antice de pe Dealui Crucii) 6 • în ce priveşte puţi
nele materiale romane păstrate în colecţia Muzeului judeţean din Baia
Miare, cele mai multe provin din afara Daciei şi, probabil, câteva din
Transilvania, donate fiind în p erioada constituirii „Asociaţiei muzeale
băimărene« 7 • O interesantă menţiune, din păcate neverificabilă , se referă
la descoperirea unui 1opaiţ roman de ~ut într-o galerie de mină de la
Chiuzbaia (în apropiere de Baia Sprie)8 .

trebuie

4 I. Fcrenczi a sondat două movile circu1are in raza satului Jl.1Iesteacăn, fără
a depist.1 urme arheologice (ActaMP, Xll, 198'8, :n. 21, p. 259); in alt punct al
aceleaşi localităţi, K. Torma ar fi descoperit urmele unui turn roman (J. Kadâ.r,
SzoZnok-Doboka vcirmegye monogrâfidja, IV, Dej, 1901, p. 47-1). I. Ferenczi plasează o serie de turnuri romane de pază şi semnalizare, probabile, in depresiunea
Copalnic-Lăpuş şi pâ nă la limita sudică a depresiunii Baia Mare (ActaArchHung,
XLI, 1989, fig. l, p. 300). Deşi existenţa unor posturi iatât de inaintate, om-e să
supravegheze căile de acces dinspre depresiunile Buia Mare ş i Copalnic-Lăpuş
este posibilă, zona Copalnic-Lăpuş a fost verificată de către I. Ferenczi fără a
se depista „nici cea mai mică urmă arheologică dacică sau romană", de unde şi
conduzia că acest teritoriu a fost populat într-o măsură extrem de mică, fapt care
a uşurat supravegherea exercitată de către romani pe această porţiune ia limesului (l. Ferenczi, in File de istorie - Bistriţa, IV, 19176, p. 126).
5 I. Stanciu, în EphemNap, II, 1992, nr. 2, p. 172.
6 Trei piese, de la Antoninus Pius, Marcus Aurelius şi Philippus I (I. Stanciu,
op. cit., repertoriul, nr. 2, C, D, E, cu bibliografia corespunzătoare) .
7
i. Stanciu, Materiale romane din, colecţia Muzeului judeţean din Baia Mare,
sub tipar.
8 A Nagybcinyai vcirosi miizeum szerzemenyinek beerl;;ezesi, 1898-1914, nr.
crt. 26, nr. inv. 7787; A Nagybdnyai muzeum egyesillet ertesităje ez 1904 -iki egyesiileti evrol, Baia Mare, 1905, la nr. 26. Opaiţul ar fi fost donat în 1!104 de către
preotul Lupan Nicolae. Astăzi el nu mai poate fi identificat prmtre cele cinci
opaiţe romane păstr.ate în colecţi a muzeului din Baia Mare deoarece numerele de
inventar au fost şterse în mai m ulte rânduri; oricum el~ corespund numărului
de cinci piese a căror provenienţă poate fi stabilită, pe baza vechilor inventare,
in afara Depresiunii Baia Mare. Fără îndoială că descoperirea ar avea o valoare
deosebi~. în cazul că ar putea fi verificată. Faptul că de la bun început nu i s-a
acordat importanţa care i s-ar fi cuvenit, sugerează atitudinea circumspectă, nesiguranţa în raport cu împrejurările în care s-a produs descoperirea.
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Aşadar, cu excepţia monedelor menţiona.te - a căror existenţă nu
presupune o prez-enţă romană efectivă0 - , nu .au fost descoperite în
zona car·e ne interesează vestigii databile în secolele II-III d.Chr., care
să poată fi puse pe seama unei prezenţe romane nemijlocite . Dacă în
genera1l lipsa vestigiilor în interiorul puţurilor sau galeriilor miniere
poate fi explicată 10 , nu se poate justifica absenţa totaJă a vcstigHl-Or
:romane (repetăm excepţia celor câteva monede) din zona zăcămintelor
şi în general din Depresiunea Baia Mare, fiind totuşi îndreptăţiţi să presupunem existenţa unor aşezări, necropole ş'i chiar fortificaţii, în cazu~
în care romanii ar fi organizat aici exploatarea zăcămintelor aurifcrell.
Principalul argument invocat de cei care au susţinut ideea existenţei
exploatărilor miniere romane în ziona Băii Mari se leagă de aspectul primitiv al acestor galeriil 2 • Este recunoscută însă dificultatea cu care se
pot efectua distincţii cronologice şi tipologice între exploaitfuile romane
şi cele din alte epoci, până la folosirea explosivelor, fJind vorba, · îlrl
esenţă, despre aplicare.a acelui aşi pr.ocedeu tehnic, bazat pe utilizarea
ciocanului şi a dăJţii 1 3. In condiţiile unui progres tehnic lent, l..ttilizându-se timp de secole aceleaşi tipuri de unelte, devine dificilă chiar clasificarea puţinelor vestigii desooperite în interiorul exploatărifor (în
majoritate unelte sau resturi de insta'1aţii) 14 • O încadr-are cronologică
sigură ar trebui să aibă în vedere şi alte categorii de vestig,ii descoperite
în apropierea zăcămintelor exploatate, ca şi totalitatea observaţiilor tipologice care pot fi :Mcute în legătură cu tehnica de exploatare15. în acesit
sens, o oomparaţie tehnică între vechile galerii sau puţuri minle:re sesizate
în zona Băii Mari şi ceie atribuite cu certitudine riomanilor, ca la
A1burnus Maior spre exemplu, ar putea oferi indicii cronologice importante. Este foarte pr.obabil însă că cele mai vechi urme de exploatare a
9 Al. Filipaşcu, Le Maramureş, Sibiu, 1944, p. 7, considera că 1ru>nedele <;le5-:coperite în Depresiunea Maramureşului ar constitui o probă categorică a prezenţei
1·omanilor în aceste locuri, fără a se avea în vedere faptul că moneda romană a
circulat frecvent Ia populaţiile din afara Imperiului. Semnalăm o fatcresantă informaţie cu privire la existenţa unor vestigiJ romane în Depresiunea Maramureş,
oferită de către Wolfgang. Lazius (istoric german din secolul al XVI-lea) şi localizate la „ ... Ciirsidanum, astăzi Curima, Dociramtm, în tim,pul nostru Rana (Rona?)
se numeşte ... , Salinas, care încă astăzi tot acolo eX'istă . . . loc pe care locuitorii
i1 numesc Sighet" (cf. L. Papoiu, în SMMIM, 1'3, 1980, p. 137, 140). Semnificativă
pentru felul în care materialele romane puteau ajunge <Uid es.te inscripţia publicată
de către I. Mihali de Apşa, adusă de la Ulpia Traiana (Diplome maramureşene din

secolul al XIV-Zea şi XV, Maramureş-Sighet, HlOO, n. 2, Jil. 619).
lO V. Wollmann, op. cit., p. 89; George C. Boot\, .in Apulum, IX, 1971, p. 488.

11 Această importantă activitate economică implică o anumită dinamică ·a locuirii, astfel incât diferite categorii de materiale ar ii trebuit să indice, până la
ora actuală, existenţa unor aşezări sm.1 necropole în imediata vecinătate a exploatărilor a surselor de apă necesare prelucr<1rii minereului sau in preajma căilor
de co~unicaţie (V. Wollmann, op. cit„ p. 43). In virtutea unei atitudini ele maximă circumspecţie, s-ar putea invoca, eventual, lipsa unor cercetări de teren
detaliate.
12 Vezi n. 1.
13 V. Wollmann, în Apulum, •X II, 19'74, p. 248; idem, ia AlIA, XIX, :i.916,
p. 239.
H Idem, Minele, salinele şi carierele de piatră din Dacia romană, Institutul:
de Istorie şi Arheologie (teză de doctorat), Cluj-Napoca, 1983, p . 80.
15

Ibidem.
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zăcămintelor aw-ifcre din zona Băii Mari aparţin primelor încercări ale
mineritului medieval băimărean 1 s.
Răspunsul la întrebarea dacă romanii au avut cunoştinţă despre
existenţa acestor .resurse este imposibil de of<•rit, oricum date sigure în
lcgătw--ă cu exploatarea Lor în perioada anterioară (Laten2), cel puţin la
nhnelul actual al informaţiilor, nu există11.

ROMISCHE PRASENZ IN DER DEPRESSION AUS BAIA MARE?
(Zusarnmenfassung)

Ohne die lntercssc dcrjenii;en, die die Gesch,ichtc der romischen Dazicn studicrten heraus7.Ufordcrn, wurde in mehrerien Reihenfolgen die Idee eincr romischen
Prăscnz in der Zone <.Ier hcutigen Bai.a Mare (ungdăhr 30 km von der provinzial ischer Grenze situiert) ausged ri.ickt, •in Betracht nehmencl die Ausbeutung von den
Homern, der goldencn Lagcrstătten die sich hier befinden. Eben solche Elemente
s.ind vom A:utor blindig voq~estellt, die eincr dcrurtigen Vor.aussetzung wider~prechen.

Dic ausgeflthrten Forschungen auf der nordlichen limes Dazicns, bcwcil3en
die Tatsache, da der g;in7~ Raum der Depression Raia 1Iare sich ouBerhalb dcr
rom.ischen Provi11z bcfindet, clas heiBt, da die Sicherhcit dieser Zone von cler
Nord-Vest &ite (auf dem Gang des Someş FluBes) derartig ausgestellt \Vurde, sic
n icht versichert werdcn konnte.
Mit dcr Au~nahme der drei romischen l\Ii.inzen aus dem 2-3 Jh., dic auf

<lem Gebict cter Stadt Daia Mare cntdeckt wurdcn, existieren in dcr

Năhc

der

Zone dei- Lagerstătte keine Entdeckungen aus diescr Period~. die man den Romcrn
bdtragen konnte. Die \V'€nige romische F'undstoffc aus dem Museum vou Baia
Mare stammen aus andcrcn Ortschaftcn.
Der wichtîgste BewciB derjenigen, dic dic Ausbcutung der goldcnen Lagcrstatte von den Romern, .aus der Depression Baia M:u-e untersti.itzen, ist von dcm
pl'imitiven Anblîck ieiniger Galerien angcboten. Es ist aber schwer :i.hr Alter fcstzustellcn, wcnn man dic notigen technischen Annlyzcn dazu i1ich,t besitzt, weil die
Ăhnlichkeit zwischen den romischcn und mittclallerlichen Galerten „mit Schlagel
und F.isen" ausgefilhrt erkennt ist.
Sehr wahrschcinlich ist dic T.atsache, da die ăltcsten Restandtcile der B~rg
bauausbeutung von hier sich mit den ersten mittelalterlichen Bergbau-Vcrsuchungcn auf diesem Gebiet verbinden (Mitte des 14. Jh.). ·

tG Primele informaţii documentare datează de la mijlocul sec. al X IV-iea
(R. Popa, E. Kovacs, în SCIV, 16, 1965, l, p. 118).

17
Pe o vale a munţilor din apropierea oraşului Baia Mare s-ar fi descoperit
o monedă celtică de argint, iar de pe teritoriul oraşului provin:e un denar roman
republican, emis în 130 i.Chr. (I. Stanciu, in EphemNap, II, 1992, repertoriul, nr. 2,
A, B, p. 172).
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ASPECTE DEMOGRAFICE LA POTAISSA'k
DANIELA GOVOR

Populaţia este o realitate complexă, descifrarea ei Iiind rezultatul
unei cooperări interdisciplinare, prin asocierea metodelor istorice ru cele
statistice. Accepţia N?a mai frecventă a definirii populaţiei constă in
desemnarea ci drept colectivitatea formată din persoanele care locuiesc
într-un teritoriu dat'.
ln general, alcătuirea unui s.tudiu demografic cc;tc un demers care
trebuie sc'.i ia în o::msiderarc multiple aspccte. 2 Mai mult, pentru extinderea unei analize la nivelul societăţii antice intervin o seric ele parti-culari tăţi metodologice generate de informaţiile incomplete. Acest neajuns
a fost sesizat în cazul studiilor demografice ca re abordează ac-castă
perioadă3.

Tentativa de utilizare a inscripţiilor funerare în scopul de a
unele aspe-ctc demografice ale so'Cietăţii romane nu este nouil.
Cercetări de nccst gen au fost efectuate pentru capitala imperiului,
Roma~; aria de interes auprinz<1nd şi provinciile romane Hispania şi
cun,o::iştc

Africa~.

Informaţia folositJ la elaborarea unor astfel de studii fiind deficitară,
obţinute nu reflectă întru totul situaţia r ealc'l. Nu toţi membrii

datele

11nd comunităţi oriişencşti, în cazul nostru, Potaissa, aveau posibilitatea

în acest mod mulţi locuitori ai oraau rămas „neînregistraţi" epigrafie la mourlca lor. Deoarece ne-am
propus drept cadru temporal secvenţa de timp considerată „clasică" în
dezvoltarea oraşulvi, ea coincide cu prezenţa Legiunii a V-a .Macedonica
(168-271) în castrul potaissens. Pornind de la datele oferite de materialul epigrafie descoperit atât în castru cât şi în aria oraşului antic se

ci" t-şi ridica monumente funerare.
şului

• 'finem

să mu lţu mim,

pe

accast.ă

cale d-lui prof. dr. r-.Iiliai

tru <ijutorul acordat.
1
R Prcssat, Analiza demografică, Bucm'CşU, 19i4, p. 18.

Bărbu !e~cu

pen-

~ Pentru alcătuirea unui studiu demografic t rebuir Juntr în considcrar p miş
carea naturală a populaţiei şi cea mi1trn torie (imig1·ări şi emigrări) a populntiei
din spaţiul re~pcctiv.
~ Aceea~i situa\ie e~te prezentă şi in cazul studiul11i populaţiei din capitai'l
Daciei romane - vezi A. Paki, Populaţia de la Ulpia Traiana Sarmi.zcg<>tus:i (11).
în SCIVA, 2, Hl90, p. 149-163.
4 Est0 vorba dt>Sfwe: A. de Marchi, Cifre di 11t0rtolita nclle insaizioni romcme,
apuc!. L . 1Vloretti, .Statistica demografia Pd Ppigrafia. Du.rata media de la t•itrt in
Roma imperiale, în „Epigraphica. nivistu italiana cli epigrafia", XXI, 1959, p. 60,
nutri 1.
'' W. R. Mac Donell, On the cxpectation of lifc in ancicnt Rome and the
prouinces of !Iispania awl Lusitania and Afrika, în „Biometrika", 9, 1913, p. 36G sqq
.apud L. ;_\fo:-etti, op. cit., p. 60, nota 2.
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poate stabili durata medie a vieţii prin metoda deceselor cumulate.t>
Problema care se pune este de a şti în ce proporţie rezultatele obţinute
se apropie de realitatea epocii.
O primă dificultate se iveşte în legătură cu studiul mortalităţii
infantile7 care este foarte slab reprezentată în epigrafele utilizabile.,
Această situaţie este întâlnită pe într,e g teritoriul imperiului, ea nefiind
caracteristică numai provinciei Dacia sau cazului concret aJ. Potaissci.
Cazuri similare există şi în provincia Africa unde doar 48 sunt copii
dintr-un total de 10.697 persoane a căror vârstă la deces este cunoscută
în timp ce la Roma aceas.tă proporţie este de 120 : 80658. Deşi datele
cunoscute nu sunt concludente poate fi pusă în discuţie ipoteza conform
căreia proporţia mortalităţii infantile ar fi fost de 1 : 39 , în orice caz mai
ridicată decât ne-o arată inscripţiile. Cu toate acestea la ·P otaissa avem
atestat doar un singur aopil mort până la vârsta de un an, Aurelius
Zosimianus, prezent pe un epitaf alături de fratele său mai mare,
Aurelius Critn10. Faptul că nu au iosb ridicate monumente funerare
pentru nou-născuţi poate avea şi o explicaţie de ordin social. Mortalitatea infantilă ridica1tă şi motivaţiile de ordin social 1explică, într-o
oarecare măsură, absenţ.a din inscripţii a copiilor de această vârstă.
Pentru eşalonul imediat următor, până la 10 ani, în epitafele potaissense sunt menţionaţi 12 decedaţi 11 . La acest eşantion cauzele mortalităţii destul de mari rezidă în inexistenţa, în perioada respedivă, a unor
soluţii medicale ,pentru tratarea bolilor copilăriei (pojarul, scarlatina,
dizenteria etc.).
După

cum reiese clin analiza monumentelor funerare descoperite la

grupele de vârstă următoare mortalitatea este mai scăzută. Este interesant de constatat că în Roma imperială curba mortalităţii are o gradaţie maximă tocmai la adulţii între 21-25 ani. De aceea, durata medie
a vieţii (calculată pentru ambele sexe) este destul de micii. - 21,65 ani 12 •
La Potaissa luând în calcul informaţiile furnizate de inscripţii media
cde viaţă rezultată a fost înscrisă în următorul tabel:
Bărbaţi

Femei

Total

27,78

38,18

31,98

Media de
viaţă

(în ani)

6

M. Reinhard, A. Armengaud, J. Dupaquier, Histoire generale de la popu-

lation mondiale, Paris, 1968, p. 50.
1

an de
8
9

Este vorba desp1·e mortalitatea in rândul copiilor până la împlinirea unui

viată.

M . ·Reinhard ... , op. cit., p. M.

Dintr""lln

număr

° CIL, III, 914.
u CIL, III, 919 -

de 3 copii Uliul murea

fără să

fi atins vârsta de 1 an.

1

şi

este singurul caz când durata vieţii este exprimată în ani
luni („annis V, mens V").
I~ L. Moretti, op. cit., p. sa.
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Raportată la datele cunoscute pentru imperiu acest.e cifre se înscriu
între cele două limit.e - minimă şi maximă - cunoscute (respectiv
21,65 ani pentru Roma şi 45,75 ani pentru provincia Africa.13 Aceste
diferenţe sunt, deocamdată, doar parţial explicabile. O cauză a aoestui
fenomen constă în particularităţile s•tatsticilor africane unde în 27 de
inscripţii defuncţii depăşesc vârsta de 120 ani.14 Or, numărul ptarc al
centenarilor poate fi o consecinţă a lipsei de instrucţie şi nu longevitatea propriu-zisă.
Pentru corijarea rezultate1or discutabile care au la bază efectivele
limitate a fost propusă o metodă de către A R. Burn. 15 El propune
calculul mediei de viaţă pentru grupe de supravieţuitori de la vârsta
de 15 ani în sus. Rezultatele publicate pentru provinciile danubiene
:)i calculate în acest mod dau o durată medie de 40 de ani pentru băr
baţi şi 33 pentru femei. 16 in provincia Dacia, în cazul Ulpiei Traiana
Sarmizegetusa media de viaţă astfel caloulată est.e destul de ridicată:
51, 7J/0 pentru bărbaţi şi 40,30/0 în cazul feirneilor. 17 La Potaissa în urma
aplicării acestui procedeu de calcui am obţinut o medie de 39,35 ani
pentru bărbaţi şi 41,5 ani pentru femei.
Cu toate că rezultatele obţinute sunt, mai mult sau mai puţin vulnerabile, dat0rită informaţiei insuficiente furnizate de monumentele
funerare considerăm că ele dau o imagine asupra „istoriei-ilustraţie" 18
a Potaissei în perioada clasicei sale dezvoltări.

ASPECTS DEMOGRAPHIQUES A POTAISSA
(Resume)

Par cet ouvrage-ci on fait un etude demographique de la ville Potaissa dans
la periode consideree „classique" dans le developpement de la vil1c. Cette periode
coincide avec la presence de la V-e Legion Macedonica (168-271) dans le camp

fortifie Potaissa. L'etude a ete fait conformement aux recherches des inscriptions
funeraires de cette periode mais le materie! epigraphique decouvert dans le camp
fortific ainsi que dans l'aire de la antique n'a pas fourni des dates suffisantes
pour etablir avec exactite la population existente.
Malgre ca un considere que Ies monuments funeraires donnent une image sur
„l'histoire - illustration" de Potaissa dans la periode de son developpement class1que.

tn M. Rcinhard ... , op. cit„ p. 51.
u K. Hopkins, On the probable age structure of the Roman population, în

„Population studies", XX, 2, 1966, p. 245.
u A. R. Burn, Hic breve vivitur. The cxpectation of life in the Roman Empire, in „Past and present", 4, 1953, p. 2 spp, apud M. Reinhart, op. cit„ p. 51.
16 Ibidem.
17
A. Palei, op. cit, p. 159.
1
s Termenul de „istoria - ilustraţie" a fost prO}'Us de L. Chevalier în „Pour
unc histoire de la population, în „Population", 1946, p. 245-246. Prin acest conrcpt autorul a întrevăzut po!.ibilitatea de a întregi cunoaşterea istorică cu ajutorul
datelor demografice.
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«LATOMUS SEVER

ISTORIA DACIEI»·
DUMITRAŞCU

La Bruxelles a apărut şi apare importanta publicaţie LATOMUS Revue d'Etudes. Latines, condusă ani în şir de venerabilul savant MARCEL RENARD. Intre anii 1962- 1968, cu o bunăvoinţă îngerească, şi
adăugăm, cu o mare dragoste pentru Dacia, pentru România, Marcel
Reniard a dus o lup.tă de şase ani, pcjn lru publicarea unei mpnografii
DACIA ROMANA, scrisă de către cei mai buni cercetători ai ei. pe
atunci savanţii romanişti şi eienişti: CONSTANTIN DAICOVICIU,
MIHAIL MACREA, de la Cluj; DUMITRU TUDOR, EMIL CONDURACHI şi D. M. PIPPIDI, de la Bucureşti. Ea nu s-a realizat, însă, în
aceastii formulă, niciodată. Toţi aceşti savanţi au trecut în rândul drepţilor. Istoria DACIEI ROMANE, ele la BRUXELLES, ca un plan :ferm
ce s-ar fi putut împlini, dând grandoare ştiin ţifi că , meritată, romanitfiţii şi latinităţii orientale, deci ne interesează în cel mai înalt grad.
Pentru aunoaşterea istoriei DACIEI ROMANE de la BRUXELLES; o
secvenţă nu neînsemnată a istoriografici arheologiei române, noi •aducem în discuţie u n dosar intitulat: „LATOMUS - ISTORIA D ACIEI„
pc care Doamna Lucia Daicoviciu a avut marca amabilitiate de a ni-l
î ncredinţa pentru publica re, pentru care ii mulţuil'im respectuos.
Dosarul conţine 16 p iese, clin care noi vom publica toate originalele
în anexă:
1. Scrisoarea din 21 februarie 1962 adresată de Marcel Rena1-d lui
C. Daicoviciu;
2. Scrisoarea din 10 martie 1962 adresată de D. Tudor, lui C. Daicoviciu;
3. Remarques Preliminaire, exemplar l - xerografie; in dreapta
sus D. Tudor a scris cu creionul: Tov. Acad. C. Daicoviciu (3 f.);
4. Remarques Preliminaire, exemplar 2 - xerografie; in dreapta
sus D. Tudor a scris cu creionul: Tov. Prof. M. Macrea;
5. Scrisoarea din 26 iunie 1962, adresată de M. Renard lui C. Daicoviciu;
6. Ciorna scrisorii lui C. Daicoviciu către M. R enard, datată 16 iulie 1962 (2 f., scrise cu creionul pe toate paginile);
7. Notă autografă a lui C. Daicoviciu (pe 114 file);
8. Dactilograma scrisorii lui C. Daicoviciu către M. Renard, din
16 iulie 1962 (2 file);
9. Dactilograma (copia) sC?isorii lui C. Daicoviciu către M. R enard ,
16 iulie 1962 (2 file) :
10. Manuscrisul traducerii în l. franceză a scrisorii lui C. Daicoviciu
d.itre M. Renu.rd, din 16 iulie 1962;
4 - Studii

şi

co:nunicllrl, XI-Xll
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11. Dactilograma scrisorii în l. francezii, adresată de C. Daicoviciu
M. Renard, datată 17 iulie 1962;
12. Scrisoarea lui M. Renard către C. Daicoviciu, datată 25 iulie 1962;
13. Scrisoarea lui M. Renard, către C. Daicoviciu, datată 11 septembrie 1968;
14. Dactilograma scrisorii lui C. Daicoviciu, către M. Renard, dat.ală
14 septembrie 1968;
15. Dactiiograma scrisorii lui C. Daicoviciu, către M. Renard, datată 19 septembrie 1968;
16. Scrisoarea lui M. Renard către C. Daicoviciu, datată 23 septembrie 1968.
E cu totul însemnat a începe comentarea acestor documente cu chiar
prima frază a lui MARCEL RENARD, în care propune publicarea unei
SERII de monografii privind istoria provinciilor romane şi doreşte să
înoeapă seria cu: DACIA ROMANA: „COMME J'AVAIS EU L'OCCASION, IL Y A QUELQUE TEMPS, D'ECRIRE A M. TUDOR, J'EN AI
PROFITE POUR LUI FAIRE PART DE MON PROJET DE PUBLIER
UNE SERIE D'OUVRAGES sun LES PROVINCES ROMAINES, A
COMMENCER PAR LA DACIE'' (s.n.S.D.).
In scrisoarea lui Dumitru Tudor către C. Daicoviciu, acesta, trimiţîndu-i două proiecte de monografie (pentru C. Daicoviciu şi pentru
M. Macrea) îi propune, printre altele să preia conducerea monografici:
„Pentru a urgenta lucrul (s.n.S.D.), Vă propun să treacă responsabilitatea acestei monografii asupra Dvs. (aşa cum i-am şi comunicat lui
M. Renar d)".
Redăm din Proiectul monografiei (din caro un exemplar îl publicăm
în anexă) , numai titlurile capitolelor:
1. Avant-Propos (prcsentati.ton de l'ouvrage par M. Renard)
2. Tableau de sigies
3. Introduction
4. Histoire
!5. Vie publique
6. Armee et marine
7. Vie prives
8. V oies et commtmication
9. Activites economiques
10. Activites intellectueUes et sociales
11. Religion (y oompris lcs grandes sanctuaires et les fetcs 1roU:gienses)
12. Usages funeraires
13. Art et archeologie
14. Conclusion.
In scrisoarea din 26 iunie 1962 Marcel Renard îi comunică mersul
dem<?rsurilor pentru scrierea şi publicarea acestei opere de sinteză („un
ouvrage de synthese") - DACIA ROMANĂ, realizată de o echipă de colegi români („une petit equipe de collcgues roumains: vous-meme,
M. M. Tudor, Condurachi, Pippidi et dautres que vous connaissez mieux
que moi") .
către
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Răspunzându-i, C. Daicoviciu, consideră proiectul excelent, iar înc.adrarea lucrării în Colecţia LATOMUS - atrăgătoaire, dar propune, la
rându-i, realizarea unei lucrări privind nu Dacia, ci România în antichitate, precizând că: „Lucrarea astfel concepută ar putea avea 2 volume (sau două părţi); una: Dobrogea greco-daco-romană-bizantină şi
cealaltă: Dacia liberă, r.omană şi postromană (până la venirea slavilor)_
- Avantajul ar fi că o astfel de lucrare îmbrăţişează întreg t eritoriul
ţ.<irii mele şi nu numai Dacia propriu-zisă". În încheie.re adaugă:·
„Trebuie să vă amintesc că chiar şi în cazul eiaborării numai a Daciei
romane (deci fără Dobrogea moesică) lucrarea va trebui să aibă - după
cum pnopuneţi şi dv. - circa 500 pagini tipărite. Precizez acest lucru
deoarece eu m-am angajat cu publicarea unei Dacii romane în 1. en-gleză şi olandeză la o editură binecunoscută din Olanda, în 8° de cca
100-150 pagini tipărite, - şi nu ar fi deloc potrivit să apară asupra
Daciei romane două lucrări de aceeaşi întindere şi de acelaşi tenor
(meme teneur)".
Ou mare bucurie („grand plaisir") Marcel Renarcl înţelept accep tă noua propunere: „.Je suis d'accord pour 2 volumes, Jpouvant
aller chacun jusqu'a 500 pages, oonsacres â la Roumanie dans l'antiquite, se1on la disposition que vous proposez. Tout ce que je souhaite,
c'est que les cadres des prol\Tinoes romaine soient aussi bien fixes quepossible. Quant au p'lan que je vous ai e1woye, il n'est pas du ·tout)
irnperatif: i1 doit etre adapte aux oiroonstances regionales. Et ipour cequi regarde les oollaborateurs, vous connaisscz rnieux que moi Ies
specialistes r ouinains".
In corespondenţa dosarului BELGIA, cum l-am denumit noi, apare
o cezură de 6 ani, timp în care, nu cunoaştem discuţiile ce s-au pur.tat
asupra DACIEI ROMANE sau a ROMÂNIEI !N ANTICHITATE.
Reluarea corespondenţei (care apare în dosar; fireşte va fi existând
şi altă corespcndenţă, în alte fonduri, dar noi nu le cunoaştem~, se·
face cu o scrisoare a lui Marcel Renard din , 11 septembrie 1968 care
cuprinde trei paragrafe, fiecare explicativ şi de o însemnătate majoră~
pentru cine cunoaşte istoriografia arheologiei române din acei ani:
A. „Je crois que bientot se celebrera la 5oe anniversaire de l'uniion
de la Transylvanie. A oo propos, je voudrais vous faire une sugges.tion:
ce serait de prendre la direction d'un ouvrage (redige en fran~ais) sur
la Transylvanie dans l'Antiquite. :Je crois que vous etes le plus qualifie
pour une telle entreprise. Et le volume pourrait paraâtre dans la
„Collection Latomus". A vous de decider - et, dans l'affirmative, de
choisir les collaborateurs".
lt3. „Le regrette Professeur Maicrea avait entrepris, pour la Coilection Latomus, un travai'l sur la Dacie. Un peuvant sa mort, il m'avait
ecrit que cet ouvrage etait termine. Savez-vous si le manuscrit est
disponible et s'il est a peu pres au point?".
C. 1„J'aurais bi·en voulu assister au colloque de Mamaia. Mais ·je
n'ai pas pu. Vous me mnnaissez suffisamment pour savoir que ce n'e'
sont pas les evenements des. dernieees semaines qui m'eu ont ampecher
En rea;lite, je suis tres deprime potir toutes sortes de rais.ons . .."
(sublinierea ne aparţine - S.D . .şi ea nu este întâmplătoare).

4•
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Răspunsul lui C. Daicoviciu U cunoaştem din „penultimele" două
documente, din dosarul cunoscut ele noi, oele din 14 şi respectiv 19 septembrie 1968, de fapt două variante ale aceleaşi scrisori, fa care se specifica: „C'est avec le plus vif plaisir que j'ai accueilli votre offre si
aimable d'eC"rire, pour le scrie Latomus, un livre consacre a la Transylvanie dans l'antiquite. Il faut vous dire quc je projetais depuis longtemps d'ecrire, en collaboration avec mon fils Hadricm un livre qui
traiterait de l'epoque dacique et de l'epoque romaine et postromaine.
Il va sans dire que l'ouvrage s'oocuperait bri evement aussi dcs epoques
qui precedent les Daces, mais uniquement en guise d'introduction,
indispcnsable a la comprehension des trois epoques fondamcntales qui
beneficieront d'une etude d'ampleur. Les trois epoqucs fonclamentales
comprendraient l'intcrvalle de temps enb·e l'an 500 av.J.C. ct le
xc, p.C.".
Se propunea publicarea unei lucrări ele tipul cunoscutei monografii
Transilvania în antichitate, scrisă sau revăzută în colaborare, între venerabilul profesor şi mai titnărul H. Daicoviciu, a.rhcolog şi profesor, de
asemenea, la Universitatea din Cluj.
•La 23 septembrie 1968 Marcel RENARD ii seric, parc-se, pentru
ultima dată lui C. Daicoviciu, după oe planul Daciei ro1nane - moncgrafie arheolog!că, ce urma să fie opern unei echipe de specialişti româ.ni:
C. Daicoviciu, D. Tudor, E. Condurachi, D. M. Pippidi, M. Macrea, deci
planul DAC!El R0111ANE <le la BRUXELLES, căzuse, fusese abandonat.
Profesorul belgian îşi dă acordul complet din nou:
„Je · n'empresse de vous marquer mon aecord complet sur vos
proposition: conception du sujet, ampleur de l'ouvrage, illustrations,
choix des coTiaborateurs ele.", dar adaugă înţelept şi trist: „Pour cc
qui est du delai de remise du manuscrit et des illustrations, j'aurais
scnipnlc a vous prescrise un delai: le plus iât sera le mieux".
Şi într-adevăr mai binele e răul binelui, căci dacă m.:mogra{ia
Dacia romană, cartea cu care Miarcel Rcnard dorea să înccapc'i marca
serie a monografiilor provinciilor romane ale publicaţi~i LATOMUS,
deci Dacia Romană de la Bruxelles nu a apărut niciodat.il, nu a mai
apărut niciodată nici Transylvania în antichitate. Planul Daciei romane
de Jn Bruxelles rămâne însi:.i grandios şi cu regretul că s-a piC"rdut un
mflrc prilej, poaite cel mai ml'lre, pentru ca Dacia romană să devină mai
bine cunoscută în lumea savantă si nu numai.
Fireşte circumstanţele atenu~nte se pot desluşi în şirul dP fapte ce
au maTcat destinul marelui arheolog C. Daio::>viciu, în anii dinspre
sfârşit a i vi0ţii sale. Dar ele, fireşte, nu cxplicC:i totul.

LATOMUS -

L'HISTOIRE DE DACIA
(Re sume)

Entre 1962-1968 le savant Marcel Renard a mene une botaille intense pour
publie une monographie „Dacia Roman:i" ecrite par de grands savants romanistcs
et ellenistes roumains qui ont passe deja dans l'cternite: Constantin Daicoviciu,
MihaiL Macren, Dumitru Tudor, Emil Condurachi et D. M. Plppidi.
Cct ouvrage - ci presente une sequence tres importante de l'historiographie
de l'archeologie roumaine par le dossier intitule „Latomus - L'histoire de Dacia".
Le dossicr contient 16 pieces publiees en original aussl.
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LA TOM US
B.evue d'Etudes Latines
Le 21 fevrier 1962.
Compte cheques postaux 7526.46
<le la Societe d ':Etudes Laiines
de Bruxelles
Redactcur en chef:
Marcel RENARD
c/o Madame Renard
Plac Marie-Jose, 13
.Bruxelles 5
Mon cher Collegue,
Comme j'avais eu l'occasion, il y a q uelque temps, d'ecdre â M. Tudor, j'cn ai profite pour lui faire part de mon projet du publier une
1>erie d"ouvrages sur Ies provinces romaines, a commencer par Ja Dacie.
11 vous a fait part de mon intention. Aujourd'hui, je lui c.ti envoy6 un
projet de p lan q ui pourrait convenir, m e semble-t-il, pour tous les
ouvragcs de la scrie. Bien entendu, je ne suis pas hostile â des adaptations necessitees par des phenomenes propres a telle ou .a tellc region.
- Mais l\lf. Tudor vous mon trera mon projct et vous me dircz ce que
vous en pensez.
J~ serais tout dispose a mettrc l'Ambassadc de Roumanie a Bruxelles
au courant de l"offrc de collaboration que fai faite a mes collegues roumains. Mais au prealable j'aimerais votre avis.
Jc vous pris d 'agreer, mon cher Collcgue, l'exprcs de tous mes
compliments.
ss. M. Renard
P.S. J ' espcre avoir un jour l'occasion de me r evue en Roumanie.
tant de sites, tant de musees a voir.

-0u j'aurais
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2
Bucureşti

10 martie 1962
...l

Stimate
Tov. Academician,
Prof. M. Renard mi-a trimis

un plan al viitoarei Histoire
copii.
pentru monografiile de acest gen ce in„Latomus". El ne permite inbunătăţirea
alăturat

de la Dacie romains, pe care vi-l trimit în

două

Mi se pare un plan şablon
a edita în colecţia
lui, şi cred că este cazul.
Ne propune a mări colectivul şi ne sugerează numele tov. PippidL
Asupra acestei chestiuni rămîne să discutăm la proxima întîlnire.
Apoi ne mai întreabă dacă este necesar să anunţe şi ambasada noastră din Bruxel, în legătură cu colaborarea la acest tratat. Apreciaţi, dacă
este cazul.
Din planul lucrării mă tentează capitolele privitoare la armată, căile
de comunicaţie şi viaţa economică. Rămîne a se da împărţeala la proxima întîlnire, cînd urmează să vă mai fac şi anumite propuneri, ce
nu-şi au locul în această scrisoare.
Pentru a urgenta lucrul, vă propun să treacă responsabilitatea acestei monografii asupra Dvs. (aşa cum i-am şi comunicat lui M. Renard).
Cred că este necesar să ne întilnim cu toţii la Cluj, pentru a pune
totul la punct. Rugaţi-l pe tov. Condurachi să-mi plătească deplasarea
prin Institut.
Aştept comunicarea Dvs.
ss. D. Tudor
tenţionează

3 si 4
.>

Tov. Acad. C. Daicoviciu
Tov. Prof. M. Macrea (două xeroxuri cu conţinut identic, pe care
D. Tudor a scris numele celor doi
profesori de la Universitatea din
Cluj).
REMARQUES PRELIMINAIRES
I. Certaines matieres se recoupent parfois. Par exemple, il est question
de l'amphitheâtre dans le chapitre „Vie publique" et dans le chapitre
„Art et archeologie". Dans le premier cas, on en parlera en tant que
spectacle organise par les magistrate, dans le second du point de viue·
archeologique.
2. L'ouvrage pourra comporter de 300 â 500 pages; il sera illustre des
cartcs, plans et photographies necessaires.
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a chaque
auteurs 5 exemplaires de l'ouvrage et 30 tirages a part de sa contribution. Comme nous poursuivons des buts uniquement scientifiques avec
<Ies moyens limites, i1 nous est malheuresement impossible d'offrir des
<l.roits d'auteurs a nos collaborateurs,
.3. Nous nous chargexions du service de presse. Nous offrirons

AVANT-PROPOS
(presentation de l'ouvrage par M. Renard)
TABLEAU DES SICLES
(servira en meme temps de bibliographie generale, du moins pour ce
qui concerne Ies livres)
1) Livres
Exemples pour Ies livres:
PARVAN, Dacia, - V. PARVAN, Dacia, Cambridge, 1928
DAICOVICIU, Transylvanie 3 =C. DAICOVICIU, La Transylvanie dans l'antiquite, 3e edit, Bucarest, 1945
TUDOR, IST. SCLAV. -=D. TUDOR, Istoria sclavajului în Dacia romană, Bucarest, 1957
2) Revues.
On utilisera autant que possible les sigles de revues donnes
par Marouzeau, L'annee philologique
INTRODUCTION
1. Aper~u sur les grandes publications anterieures.
2. Les sources (d'un point de vue general): litteraires, ep1graphiques, toponimiques, archeologiques (avec aper~u sur les
chantiers de fouilles) etc.
3. Le pays du point de vue geographiques.
4. Avant la conquete romaine:
a) La prehistoire et la proto-histoire.
b) L'histoire jusqu'a la conquete.
c) Les peuples et leur organisation politique et sociale au
moment de la conquete.

HISTOIRE
1. Historique de la conquete.
2. Les limites de la province.
3. Histoire des faites durant la periode romaine (avec variations eventuelles des limites).
4. La fin de l'occupation romaine.

VIE PUBLIQUE
1. La population. Indigenes et Romaine. Villes et campagnes
(râle des villes; role de la campagne).
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2. Le statut de la province et des diverses civitates (avec -Ies
limites de celles-ci dans la mesure que possible).
3. Magistratur.cs; a) provinciales; magistrats romains, assemblee provinciale. b) locales (dans les cites et les viei,
4. Finances publiques. Impots. Douanes.
5. Les classes sociales: citoyens, hommes libres, affranchis,
esclaves.
6. Les jeux publiques : theâtre, odeon, amphitheâtre, cirque.
etc.
ARMEE ET MARINE
1. Organisation militaire de la province (aux differentes epo-

ques).
2. Legions, auxiliaires, etc. (leur composition, leurs activites,

leur histoire, etc.).
3. Camps, castella, burgi. Limes. - Enceintes fortifiees des
villes. - Autres travaux militaires.
4. Marine de guerre.
VIE PRIVEE
1. La vie familiale: l'homme, la femme, Ies enfants, les sen-

timents fomiliaux.
2. La vetment (habits, chaussure, couvre-chef, etc.), la coiffure, la parure.
3. La vie d'interieur; ameublement; rcpas (aliments et boissons).
4. Les plaisire et Jes jeux: jeux des en:fants; jeux des adultes;
sports; autres distractions.
VOIES DE COMMUNICATION
1. Les routes. Caracteres du reseau routier et son histoire~
Milliaires. Structures des routes. Stationes et mutationes ~
Ponts. Gues. Types de vehicules.
2. Transports fluviaux. Barques fluviales.
3. Transports maritimes. Navires de haute mer.
ACTIVITES ECONOMIQUES
1. Monnaies et mesures.
2. Agriculture, elevage, chasse, pechc (y compris l'outiage),,.

le sel. La vie rurale.
3. Metiers divers (y compris les materiaux, Ies outile, les techniques):
a) bois (bucherons, charpantiers, tonnaliers, etc.);
b) pierre (carriers, mac;ons, etc.);
c) peinture et mosaique;
d) metaux (mines, fonte de metaux, forgerons, bronziers„
etc.);
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e) ceramistes;
f) verriers;
g) tissu (filage, tissage, foulage, tailleurs, etc.);
h) cuir;
i) vannerie
etc.
4. Les monopoles d'etat.
5. Commerce local (boutiques, marches) et grand commerce;
entrepots; exportations et importations.
ACTIVITES INTELLECTUELLES ET SOCIALES
1. Enseignement et belles-lettres. Langue(s) i:ndigene(s), etc.

Latin; adoption du latin. L'enseignement: pedagogues,
grammairiens, rhetors. Vie intellectuelle. Les ecrivains originaires de la province.
2. Avocats.
3. Medicine: medicins, chirurgiens, oculistes, pharmacie; hygeene
etc.
RELIGION
(y compris les grands sanctuaires

et les fetes religieuses)
1. Cultes indigencs.
2. Dieux romains et greco-romains.

3.
4.
5.
6.
7.

Syncretisme.
Culte imperial.
Cultes orientaux.
Christianisme.
Croyances populaires (superstitions, sortileges, etc.).
USAGE FUNERAIRES

1. Les differentes rites et les differents types de tombes.

2. Les idees relativcs a
3. Le culte des morts.

l'au-delă.

ART ET ARCH~OLOGIE
1. Urbanismc (les sites et leur plan).
2. Architecture:
a) publique; forums, tcmples, theâtre, odeons, amphitheâtre, cirques, aqueducs, etc.;
b) privee: la maison de ville, la maison de campagne.
3. Sculpture: pierre, bronzc.
4. Peinture et mosaique.
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5. Arts decoratifs et divers: ceramique (vases·, lampes, etc.),
verrerie, metaux (recipients de bronze, fibules; bijoux, etc.),
etc.
CONCLUSION
l. Contribution de la province â l'oeuvre de Rome. L'apport
de la province. Ses represetans dans d'autres regions de
l'empire: armee, administration, etc.
2. L'heritage de Rome. Ce que Rome a donne a la province.

5
LATOMUS
REVUE D'ETUDES LATINES
Le 26 juin 1962.
Compte cheques postaux 7526.46
de la Societe d'Etudes Latines de
Bruxelles
Redacteur en chef:
Marcel RENARD
c/o Madame Renard
Place Marie-Jose, 13.
Bruxelles 5

Monsieur C. DAICOVICIU,
Professeur a l'Universite,
Cluj.
Mon cher Collegue,

Je voudrais savoir ce que vous pensez de mon projet de publier
dans la „Collcction Latomus" un ouvrage de synthese sur la Dacie
romaine. Je voudrais que ce soit un ouvrage important qui montrerait
la voie pour d'autres livres du meme genre, consacre& aux autres provînces.
Sans doute etes-vous fort charge de travail ... Mais comme vous
la savez, je verrais volontiers cet ouvrage par une petite equipe de
collegues roumains: vous-meme, M.M. Tudor, Condurachi, Pippidi ct
d'autres que vous connaisses mieux que moi.
Lors du recent passage de MM. Condurachi et Pippidi a Bruxelles,
nous avons beaucoup parle des travaux et des fouilles poursuivis en
Roumanie depuis quelques annees: et mon desir est devenue plus vif
encore de souhaiter l'elaboration de l'ouvrage en question. Je suis pcrsuade qu'un tel livre aurait un grand retentissement.
Je souhaite que mon projet rencontre votre faveur vous prie d'agreer,
mon cher Collegue, l'e}..'Pression de tous mes compliments.
ss. M. Renard

https://biblioteca-digitala.ro

Latomus -

Istoria Daciei

59

6
4 ex
Stimate

şi

iubite Coleg,

Am primit scrisoarea dv. din 26 iunie a.c. cu măgulitoarea propunere de a scrie, cu un colectiv (equipe de collegues rumains) o istorie
a Daciei romane. Reluându-mi activitatea după o lungă boală, mă gră
besc să vă arăt părerea mea în aceasta privinţă. Menţionez că despre
această propunere fusesem înştiinţat cu vreo 4 luni mai înainte de colegul D. Tudor.
Proiectul e, fără îndoială, excelent şi răspunde unei necesităţi. în-cadrarea lucrării în „Collection Latomus" e, pe de altă parte, atrăgă
toare.
Eu sînt gata de a participa la această lucrare, ocupîndu-mă, în
afară de problemele organizatorico-redacţionale şi de unele capitole

ale ei.
Voi lua cel mai repede contact cu Colegii mei D. Tudor, M. Macrca,
Em. Condurachi şi D. M. Pippidi - pentru a discuta atât planul (tematica) alcătuit de dv. - pe care îl găsesc în general foarte bun - cât
şi repartizarea sarcinilor.

Nu

ştiu încă dacă

colegii Condurachi

şi

Pippidi vor accepta colabo-

rarea la o Dacie romană, preocupările lor fiind îndreptate aproape exclusiv asupra Moesiei greco-romane (Dobrogea. - Tocmai de aceea, mă
întreb dacă n-ar fi mai potrivită o lucrare cu titlul „România în antichitate", cuprinzând epoca greacă, dacică şi romană a întregului teritoriu românesc (de prin sec. VI î.e.n. până pc la 600 e.n.)? Ce ziceţi?
ln acest caz, cei doi colegi ar avea din belşug să-şi dea toată valoarea
competenţei lor.
Lucrarea astfel concepută ar putea avea 2 volume (sau două părţi);
una: Dobrogea greco-daco-romană-bizantină şi cealaltă: Dacia liberă, romană şi post-romană (până la venirea slavilor). Avantajul ar fi că o
astfel de lucrare înbrăţişează întreg teritoriul ţării mele şi nu numai
Dacia propriu:dsă.
De la sine înţeles că în acest din urmă caz, dacă va fi acceptat proiectul de mai sus, planul lucrării va suferi unele modificări şi vaste amplificări.

Trebuie

să vă

amintim

că,

chiar

şi

în cazul

elaborării

numai a Daciei

Tomane (deci fără Dobrogea moesică) lucrarea va trebui să aibă -

după

cum propuneţi şi dv. - cca 500 pagini tipărite. Precizez acest lucru deoarece eu m-am angajat cu publicarea unei Daciei romane în 1. engleză
şi olandeză la o editură binecunoscută din Olanda, în 8° de cca 100-150
pagini tipărite, - şi nu ar fi deloc potrivit să apară asupra Daciei romane două lucrări de aceeaşi întindere şi de acelaş tenor. (autor? n.n.
S.D.)
Iată,

iubite coleg, opiniile mele în problema pc care
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dar

Eu aştept acum răspunsul dv. în legătură cu Romînia
şi până atunci voi începe discuţiile cu colegii indicaţi.
Cu cele mai alese salutări.

în

antichitate~

C.D.
Cluj, 16 VII 1962

Bileţel:

„Scris şi lui Tudor
Renard)

şi

Condurachi (cu copia

răspunsului către

16/ VII 962"
Text manuscris -

8

şi

C. Daicoviciu

9

(copii identice nn. S.D.).
M. Renard
Bruxelles (însemnare
C.D.)
Stimate

şi

autografă

iubite coleg,

Am primit scrisoarea dv. din 26 iunie a.c. cu măgulitoarea propurn:.re de a scrie, cu un colectiv (equipe de collegues rournains) o istorie
a Daciei romane. Reluîndu-mi activitatea după o lungă boală, mă gră
besc să vă arăt părerea mea în această privinţă . Menţionez că despre
această propunere fusesem înştiinţat cu vreo 4 luni mai înainte de colegul D. Tudor.
Proiectul e, fără îndoială, excelent şi răspunde unei necesităţi. Încadrărea lucrării în „Collection Latomus" e, pe de altă parte, atrăgă
toare.
Eu sînt gata de a participa la această lucrare, ocupîndu-mă, în
afară de problemele organizatorico-redacţionale şi de unele capitole
alE ei. Voi lua cît mai repede contact cu colegii-mei D. Tudor, M. Macrea,
Em. Condurachi şi D. M. Pippidi - pentru a discuta atît planul (tema1lica) alcătuit de dv. - pe care îl gă,sesc în general foarte bun - cit
şi repartizarea sarcinilor.
Nu ştiu încă dacă colegii Condurachi şi Pippidi vor accepta co1aborarea la o Dacie romana, preocupările lor fiind îndreptate aproape
exclusiv asupra Moesiei greco-romane (Dobrogea). - Tocmai de aceea,
mă întreb dacă n-ar fi mai potrivită o lucrare cu titlul „România în antichitate", cuprinzând epoca greacă, dacică şi romană a întregului teri-
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toriu romînesc (de prin sec. VI î.e.n. pînă pe la 600 e.n.)? Ce ziceţi? în
acest caz, cei doi colegi ar avea din belşug să-şi dea toată valoarea competenţei lor.
Lucrarea astfel concepută ar putea avea 2 volume (sau două părţi);
una: Dobrogea greco-daco-romană-bizantină şi cealaltă: Dacia liberă, romană şi postromană (pînă la venirea slavilor). Avantajul ar fi că 'o astfel de lucrare îmbrăţişează întreg teritoriul ţării mele şi nu numai Dacia propriu-zisă.
De la sine înţeles că în acest din urmă caz. dacă va îi acceptat
proiectul de mai sus, planul lucrării va suferi unele modificări şi vaste
amplificări.

Trebuie

să

vă

amintesc

că

chiar

şi

în cazul

elaborării

numai a

Daciei romane (deci fără Dobrogea moesică) lucrarea va trebui să aibă
- după cum propuneţi şi dv. - circa 500 pagini tipărite. Precizez
acest lucru deoare<:e eu m-am angajat cu publicarea unei Dacii romane
în 1. engleză şi olandeză lu o editură binecunoscută din Olanda, în 8° de
cca 100- 150 pagini tipărite, - şi nu ar fi deloc potrivit să apară asu-

pra Daciei romane două lucruri de aceeaşi întindere şi de acelaş tenor.
Iată, iubite coleg, opiniile mele în problema pe care aţi ridicat-o.
Eu aştept acum răspunsul dv. în legătură cu Rom'inia în Antichitate,
dar şi pînă atunci voi începe discuţiile cu colegii indicaţi.
Cu cele mai alese salutări
C. Daicoviciu

Cluj, 16 VII 1962

10

şi

11

(manuscrisul traducerii, trădând un scris de
femeie, e identic cu 'dactilograma n.n. S.D.)
Cher et honore colleguc,
J'ai regu votre lettre du 26 juin a.c. avec l.:t flattcus propcsition
d·ecrir0, seconde par une equipe de ._c ollegues roumuins, une histoire
de la Dacie romaine. Commc j'ai repris, apres une longue maladie, rnon
activite, je m'empresse de vous faire connaiti·e a cet egard, mon opinion.
J'ajoutc quc mon cillegue D. Tudor m'avise deja, il y a cnviron quairc
mois, informe de vorte propositions.
Votrc projet est sans doute excellent et repond â unc necesite en
outre, la publication de l'ouvrage dans la „Collection Latomus" me
paraît attrayante.
Quant â moi, je suis pret c\ participer ă ce travail, en mc reservant,
outrc Ies problcmes de l'organisation et de la redaction de l'ouvrage,
quelques uns aussi de ses chapitres. Je me mettrai au plus tot possiblc
en communication avec mes collegues D. Tudor, M. Macre3, Em. Condurnchi et D. M. Pippidi, afin de discuter avec le plan quc vous avez
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arrete (et que moi-meme je trouve en general tres bon) comme aussi
lu repartition de nos charges.
Je ne sais pas encore şi mes collegues Condurachi et Pippidi voudront bien accepter leur collaboration a une Dacie romaine, etant donne
que leurs prfoccupations sont dirigees presque exclusivement vers la
Mesie greco-romaine (la Dobroudja). C'est justement pour cela que je me
demande s'il n'y aurait pas lieu de sens a un ouvrage dont le titre scr ait „La Roumanie dans l'antiquite" et qui comprendrait l'epoque grecque,
dace et romaine de tout le territoire roumain (a partir du vie sicclc
avant notre ere jusqu'a 600 environ de notre ere). Qu'en dites-vous?
Dans ce cas, mes deux collegues auraicnt une belle occasion de faire
valoir toute lcur competence.
L'ouvrage, ainsi con~u, pourrait avoir 2 volumes (ou deux parties),
l'une: La Dobroudja greco-daco-romaiDJo-byzantine, l'aulre La Dacic librc,
romaine et post-romaine (jusqu'a l'arrivee des Slaves). Un tel ouvrage
aurait l'avantage d'embrasse tout le teritoire de mon pays, non seulement la Dacie proprement dite: il va de soi que, dans ce dernier cas,
si le projet susmentionne etre accepte, le plan du travail comportera
quelques modifications et de vastes amplifications.
Je dois vous faire conaître que, meme dans le cas d' une Dacie romaine (c'est a dire sans la Dobroudja mesique), l'ouvrage devra avoir conformement â votre proposition meme - circa 500 pages impriml-cs.
Je le precise parce que je me suis charge de la publication d'une Dacie
romaine en anglais et en hollandais, qu'une maison bien connuc de la
Hollande fera prochainement paraître in 8° et qui aura 100-150 pages
environ: in ne serait pas du tout convenable quc deux ouvrages de
memes dimensions et de meme teneur paraisscnt en !Ineme temps ooncernant la Dacia romaine.
Telles sont, cher oollegue, mes opinions au suj€t de votre, proposition. J'attends votre reponse en ce qui concerne „la Roumanie dans
l'antiquite", tout en vous faisant oonnrutre que dans un tres proche
avenir je ne manquerai pas d'entamer la discussion â ce propos, avec
mes collegues cidessus indiques.
A vcc mes meilleures salutations
C. Daicoviciu
Cluj, 17 VII 1962
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LATOMUS
REVUE D'ETUDES LATINES
Le 25 juillet 1962.
Compte · cheques postaux 7526.46
de la Societe d'Etudes Latines
de Bruxelles
Redacteur en chef :
Marcel RENARD
c/o Madame Renard
Place Marie-Jose, 13.
Bruxelles 5
Chcr et honore Coilegue,
Votre lettre du 17 courant m'a fait grand plaisir.
Je vous dirai que j'ai peu de chose a repond car toutes vos suggestions sont excellentes.
Je suis d'accord pour 2 volumes, pouvant all chacun jusqu'a 500 pages, consacres a la Roumanie dans l'antiquite, <;elon la disposition que
vous proposez. Tout que je souhaite, c'est que Ies cadres des provinces
romaine soient aussi bien fixes que possible. Quant au plan que je vous
ai envoye, il n'est pas du tout imperatif: il doit etre adapte aux circonstances regionales. Et pour ce qui regarde les collaborateurs, vous connaissez mieux que moi Ies specialistes roumains.
Il est bicn evident que ce que je vous demande c'est un travail plus
detaille que celui dont vous avez accepte l'elaboration pour un editeUi:
hollandais. Car je crois qu'il est urgent d'avoir ici un bon etat scientifique et bien a jour en ce qui concerne votre pays. J'espere pouvoir
~.mbHer d'autres volumes du meme genre, mais a yeux la tâche est
pressante pour la Roumanie.
Je souhaite donc que vous puissiez mener l'entreprise a bonne fin
dans les meilleurs delais.
En vous renouvelant mes remer\;iments, je vous prie d'agreer, cher
Collegue, l'expression de mes sentiment Ies meilleurs,
M. Renard
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LATOMUS
REVUE D'ETUDES LATINES
Le 11/9/68
Compte cheques postam: 7526.46
de la Societe d'Etudes Latines
de Bruxelles
Monsieur C. DAICOVICIU,
Recteur de l'Universite,
CLUJ.

Directeur:
Marcel RENARD,
Place Maria-Jose, 13,
Bruxelles 5

Cher Monsieur Daicoviciu,
Je crois que bientot se celebrera le 5oe anniversaire de l'union de
la Transylvanie. A ce propos, je voudrais vous faire un suggestion: ce
serait de prendre la direction d'un ouvrage (redige fran<;ais) sur la Transylvanie dans l'Antiquite. Je crois que vous etes le plus qualifie pour
une telle entreprise. Et le volume poura paraître dans la „Collection
Latomus". A vous de decider . . . et, dans l'affirmative, de choisir les
collaborateurs.
Le regrette Professeur Macrea avait entrepris, pour la Collection
Latomus, un travail sur la Dacie. Un peu vant sa mort, il m'avait ecrit
que cet ouvrage etait termine. Savez-vous si Ie manuscrit est disponible
et s'il est â peu pres au point'?
J'aurais bien voulu assister au colloque de Mamaia. Mais n'ai pas
pu. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que ce ne sont pas
Ies evenements des dernieres semaines qui m'en ont em.pâche. En n~alite,
je suis tres deprime pour toutes sortes de raisons ...
Je vous prie d'agreer, cher Monsieur Daicoviciu, l'expres de mes
fideles sentiments.
M. Renard

14
Cluj, le 14 septembre 1968
Cher Monsieur Renard,
C'est avec le plus vif plaisir que j'ai accueilli votre offre si aimble
d'ecrirc, pour la serie Latomus, un livre consacre a la Transylvanie dans
l'antiquite. Il faut vous dire que je projetais depuis longtemps d'ecrire,
en collaboration avec mon fils Hadrien un livre qui traitera de l'epoque
dacique et de l'epoque romaine ct postromaine. Il va sans di.re que
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l'ouvrage s'occuperait brievement aussi des epoques qui precedent les
Daces, mais uniquement en guise d'introduction, indispensable a la comprehension des trois epoques fondamentales qui beneficieront d'une etude
d'ampleur. Les trois epoques fondamentale& comprendraient l'intervalle
de temps entre l'an 500 av. J.C. et le xe p.C.
Tout en acceptant donc avec empressement votre aimable invitation,
je vous signale que le songe a un volum d'environ 500 pages imprimees,
au format de la serie Latomus, avec planches, figures, cartes (esquisses)
et un index. Il est possible, par ailleurs, que mon fils et moi fassions
appel a un troisieme collaborateur.
Pour ma part, j'ignore l'existence d'un pareîl ouvrage du au regrette M. Macrea. Je ne connais qu'un livre de vulgarisation de l'histoire
de la Dacie romaine, qui paraîtra bientot en langue roumaine et que
l'auteur souhaite presenter en fran(;ais a l'intention de la serie Latomus.
Je me permets de vous dire en toute franchise que je ne voyans pas
C:ans mon ancien eleve Mihail Macrea l'auteur adequat pour donner un
ouvrage de ce genre, au niveau de la serie Latomus, tout comme je ne
vois pas non plus dans Monsieur Tudor l'homme capable de fournir un
t el travail de synthese.
Je vous serais tres oblige si vous pouviez repondre dans le plus bref
delai aux propositions que je viens de vous faire et de me faire part
en meme temps du terme que vous pensez pouvoir nous acoorder p()llf
la presentation du texte (en langue fran~aise) et des materiaux annexes.
Je vous prie d'âgreer, cher Monsieur Renard, l'expression de mes

sentiments Ies plus distingues.
Prof. C.D.

15
Cluj, le 19 septernbre 1968
Cher Monsieur Renard,
C'est avec le plus vif plaisir que j'ai accueilli votre offre si aimable
<l'ecrire, pour la serie Latomus, un Qivre consacre a la Transylvanie dans
J'antiquite. n faut vous dire que je projetais depuis longtemps d'ecrire,
en collaboration avec mon fils Hadrien un livre qui traiterait de l 'epoque
dacique et de l'epoque romaine et postromaine. Il va sans dire que
l'ouvrage s'occuperait brievement aussi des epoques qui precedent les
Daces, mais uniquement en guise d'introduction, indispensable a la cornprehension des trois epoques fondamentales qui beneficieront d' une etude
<l'ampleur. Les trois epoques fondamentales comprendraient !'intervale
de temps entre l'an 500 av.J.C. et le xe p.C.
Tout en acceptant donc avec empressement votre aimable invitation, je vous signale que je songe songe a un volume d'environ 500 pages imprimees, au format de la serie Latomus, avec planches, figures,
cartes (esquisses) et un index. Il est possible, par ailleurs, que mon fils
et moi fassions appel a un troisieme collaborateur .
.5 - Studii

şi comunicări,

xr- xn
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Pour ma part, j'ignore l'existence d'un parei! ouvrage du au regrctte M. Macrea. Je ne connais qu'un livre de vulgarisation de l'histoire de la Dacie romaine, qui paraîtra bientOt en langue roumaine et
que l'auteur souhaitait presenter en frarn;ais â l'intention de la serie
Laiomus. Je me permets de vous dire en toute franchise que je ne
voyais pas dans mon ancien eleve Mihail Macrea l'auteur adequat pour
donner un ouvrage de ce genre, au niveau de la serie Latomus, tout
comme je ne vois pas non plus dans Monsieur Tudor l'homme capable
de fournir un tel travail de synthese.
Je VOUS serais tres oblige si VOUS pouviez repondre dans le plus.
bref delai aux propositions que je viens de vous faire et de me faire
part en meme temps du terme que vous pensez voir nous accorder pour
la presentation du texte (en langue frangaise) et des materiaux annexes.
Je vous prie d'agreer, cher Monsieur Renard, l'expression de mes
sentimcnts les plus distingues.
(Prof. C. Daicoviciu)

16
LATOMUS
REVUE D'ETUDES LATINES
Le 23 septembre 1968.
Compte chCques posiaux 752646
de la Societe d'lttudcs Latines
de Bruxelles
A. Monsieur C. DAICOVICIU

Directeur:
Marcel RENARD,
Place Marie-Jose, 13,
Bruxelles 5
Cher Mansieur Daicoviciu,
Je re~ois â !'instant votre aimable lettrc du 19 courant.
Je m'empresse de vous marqucr mon accord complet sur vos propositions : conception du sujet, ampleur de l'ouvrage, illustrations, choix
des collaborateurs etc.
Pour cc qui est du delai de remise du manuscrit et des illustrations,
f aurais scrupule â vous prescrire un delai: le plus tot sera le mieux.
Je ferai mettre a l'impression des reception du manuscrit des illustrations.
Je vous prie d'agreer, cher Monsieur Daicoviciu, l'expression de
mon plus cordial souvenir.
M. Renard
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COEUHAnHJHPOBAHHWE nEqH HA

PAHH E CnAB~HCKHX

nocEnEHH~X 3 AKAPflATb~

11EPKYH ROJIAHA

B BepxtteM Tiorncbc B Hacrom1r.ee speMst ll3BCCTHbt ACC.SITKII naM.siT1rnKOB sropoii nonosu11bl I Tb!C. H. 3. CpeAH HHX Bb!Aem110TCH noceneHHH .Uc.AOBO III H B eJIHKaH 15craHb Ha KOTOpblX 6blJIH oTKpbITbl netrn OAHOHpycHoii
J<OHCTPYKUIIH.
HccneJl:osaJ111cb noccneHHH s 1987 H 1991 rr. aKcneAHuHel1 Y>KropOt\CKOro r ocyHHsep cHTera. P acnoJIO.ll<eHbI om1 B HenocpeAcTBe1rnoi-i: 6JIH30CTH
i\pyr OT ,Apyra, Ha TeppHîOp HH BeperOBCKOro p - Ha 3aKapnaTCKOÎ1 06.rracrn
YKpaHHbl.
Iloce.11ett11e .ll.eAoso III 3aHHMaeT ypo,mrue K11wrosre.neK B 0,2 KM K
ceaepO-BOCTOKY OT ce.ia. 3anaABaH rpatt11ua nal.\tHTHHKa HACT Bll,OJ!b AOporn
Be.111Ka.SI BeraHb-,ll.eJJ,oso, a Ha cesepe npHMbIKaeT K .1JenoMy 6epery p. Ky-

Puc. I. cc. BemmaH Seranb -

.Ue.noso III, p·H fiepcroso. CxeMar11•1ecK11ii nnau pacnono·
:lKCHHH noce.'lem1it.

https://biblioteca-digitala.ro

68

4epKyH Fio.11ana

6HK (pHc. 1). B npoq>HJrnx ):(petta.1K11blx TpaHUiefr, Ha rr.noUI.aJJ.11. 0,4 ra 3a8 o6bCKTOB, 3a.JJeraBUIHX Ha rJiy61rnc 0,3- 0,35 M oT cospeMCHllOH IlOBepXHOCTH. )J.,Jrn H3y'IeHH.fl naMHTI!HKa 6bl.'JO saJJO)KeHO 2 pacKOila, Ha Y'!aCTKaX KOTOpbIX BCKpb!Tbl )J.Be ITOCTpOHKH H TPH TIC11H.
TiocTpoiiKa Ho. I. B n.Tiane np.flMOyTOJlbnol1 cpopMbl, yrJiaMH opHeHTH -posana no CToponaM cBe11a. Pa3MepLl 4,7X3,5 M. CTe1-nrn BepTHKaJlbHO Ao
0,8 M yr.riyo„'ICHbl B MaTcpJIK. TioJJ pOBHblif, c HCKOTOphlM IlOBblJIJem1eM B
BOCTOtrno.H tlaCTH. CeBepHbitt yro,1 nOCTpottKH 3a1mMa,1 otiar, BhI.JJmKeJIHbiţl
113 KaMHe1i H3BeCTH.flKOBOi1 nopo.z(bl. B n.na ne OII 6hlJJ ooaJJbHOH cpopMbJ,
pa3~1ep 1,2Xl,O .M. TIOA ITOKpb!T TOJICThIM C.JJOeM yrn.fl (0,1 t.1) H Ha 0,050,l M npOî!OKeH AO KpacHoro UBeTa. 3AeCb )Ke o6Hapy)KeHbl KOCTH )!HlBOTHbIX H <PparMeHTbl KepaMHKH.
K roro-3anaJJ.11oii cTeHe nocTpol1KH npHMbIKa.11 npm.wyro.'lbHblH ocTaHeu.
pasMepoM 2,6X0,7 M H BhlCOTOH 0,35 M. 3AeCh }!{C, 3a npet1.e.naMH KOTJIOBaHa, pacnoJiara.nacb netJb, nepepesaHHH.fl no ueHTPY APeHa)J{HOH TpaHllleer1
(pnc. 2) .
De11b Ilo. 1. 0.U.H05IpycHOfÎ KOHCTpyKUHH. B TIJiaHe OKpyr.rioH. cflopMbT ~
TioA, AHaMCTpOM 1,36 M, Ha 0,15 M yrJiy6.rreH B MaTepnK. Bnyrpemurn noBCpXHOCîb netiH o6Ma3aJJa rJIHHOH
(TOJJUI.Irna 0,02- 0,03 M) H o60)!(>KeHa
JJ.O KpacHoro uBcTa. KynoJ1, no3BbllllaslllHHCH HaA APeBHHM ropnsomoM,
qacTlllJHO pa3pe3aH ):(pena2KHOÎi TpaHweett. 060)1{)1{eHbl He TOJrbKO CTCHKH ~
HO 11 MaTcpHK BOKpyr nelUI. B1rc0Ta coxpaHMBllleiicR KOHCTPYKHHH - 0,4 M~
CTeHKH naKJIOHe!Ibl no OTHOilletrnro K OCI-IOBaHHIO no,1.1. yrJIOM B 45°.
YcTbe netiH BbIXoAH.110 BIIYTPh nocTpmiKH. B npo<jrnJie OHO 0Ba,11noii
cpopMbI, ll1Hpttnoi1 0,55 M . CTeHKH ycTb51 o6Ma3aHbI r.llHHOii H 06o}{rn<e11b1
KpaCHOro UBCTa.
Tietib Ho. 2 npHMbIKaJia K nocT01moii cTeHe nocTpOI1KH (pHc. 2). B
n:JiaHe oKpyr.rrott cpopMbI. TioA 11.11aMeTpoM 1,4 M . CTeHKH cy)l<aIOTCR K nepxr
noA yrJI0~1 45°, B MaTepHK yr.'ly6JiellbI Ha 0,2 M. Bbrcora coxpanHBlllefrcn
l\OHCTPYI<I.J.HH 0,25 M. C TCBKH n no)!. 06:\1a3aJJbl fJlHHOII (0,03 M) II npo.>K)KCIIh! AO KpacHoro uBeTa. YcTbC n e1rn BbIXOAHT BH)'Tpb nocTpOttKH. B npo<trn.:1c onaJihIIOţi cpopMbI, llIHpHHOH 0,35 M, TaK>Ke o6Ma3ano fJIHllOH H 060)i{)l<eHO.
Ha no11.y net1n o6HapyJKeIJbI 6 06J10MKOB rJTHHSlHbIX RAep u ABa qJparMt'HTa KepaMl!KH.
B 3a110Jrnemm nocTpoi1Kll HaxoAHJIOCb He6oJibllloe Ko.in111ecTBo <PparMCHTOB OT JiellHblX ropWKOB li o;i.11oj;i MHCKH (pHC. 3: 1-8). 3AeCb .>Ke
nhrnBJieHbI 12 r.nHH$1HbIX HAep, n.f!Tb H3 HHX U.CJ1h1e (p11c. 3: 10- 14).
TiocTpoiiKa Jlo. 2 6bIJia OTKph!Ta B 70 M K cenepy OT npCAblAYUI.ett.
6.i1H){<c K pycJTy peKH. Ee nepXH.f!R tracT'b CHJibHO nospe)KP.e1-ia ncnawKoţ1.
B nJJaHe npn;\<fOyrOJTbHOif <jJopMbI, yrnaM11 opHeHrHponaua no crnpoHaM
cneTa. Pa3MepbI 2,7 X 2,6 M (pHc. 4.). 3c~f.1U!Hhie cTemrn nepT11Ka.'IbllblC,
DblCOTOH 0,6 M.
JlHo nOCTp01iK11 HepOBHOe, c HCl<OTOpblM IlOBb!WeHHCM B CTOpOHY nelflf.
B sanOJIHetIHH TeMno-cepaH rmrna c 60JihlllHM BKJIJO'leHHeM KaMneii HsnccTHHKOBOH nopoµ,bl, yrJI.fl 11 o6Ma3KH. Ha1'î11.e110 ne60JibUioe KOJIHl!ecTBo cl)parMeHTOB JierrHblX roplIIKOB H rmIB.f!Hbie HApa, H3 HHX TPH u.eJJhlc (p11c. 4:
cţlHKc11poBa110

.u.o

1- 7).
I( !OfO-BOCTOIIHOii CTeHe nocTpOftKH npHMbIKaJia ne'!L OAl!ORpycHOH
KOHCTPYKUHll. B nJtaHe oKpyr.iloii cj>opMbI, noA Jl.HaMeTpO:M 1,45 M, CTCHKil
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0,15 M, cy.>KaHcb K Bepxy noA yrnO!\i 45°. CTenKH
(0,02-0.04 M) H "npo.>Kî!{eHbI A0° °Kpacirnro useTa.

HaXOf'KH. Co6paHHbJi1 a npotlecce Hcc.:ie;~onamrn naMHTHIIT<a MaTcpuaJI
COCT051JJ HCKmoq1neJlbHO H3 HeMHOf01 IllCJleilIJbIX <ţ)pan1eJ1TOB JlC!lHOH JlOCYAhf
H fJil!IHTilblX H)\ep.
ITocyµ;a ccj)opMoaaua H3 r.rnmmoro TecTa c npuMCCblO urnMoTa H' ll3nccTHHKono1'i ,ll.peCBbl. ÎOJICTOCTCHHa.f!, c 6yr pHCTofr, C.'ICrKa arna>KeHHOH nonepntOCTblO. UseT cepb1ii 11 cneT.'IO- KOpl-I<rneBhIH. BeHllllKH cJJa6oii npocpumrpoeKu c 3aKpyrJieHnhlMll KpaSIMJI. ITpeACTas.rieua cj>parMef!TaMH OT
JO ropWKOB li OjlHOH MHCKH.
ropl.UKII l(C.'UiTCSI Ha ABa nma.
K. nepB0!\1Y 11pmrn,1J..'JC)KaT c.ocyp_bl
CTpOHHbIX nponopu.11i'1 c C}'"1KCHHOii HIDl<Heii qacTblO II :.rnKCHMa.1bHhlM pacWHpermeM n ncp)rncii Tpen1 Kopnyca. IlJIClJHKH xopomo Bhtpa/KCHbI, naHtIHK
1wpoTKIIi·i, necKO.i1bKO oron1yo Hapy)Ky. Ero ,z:rnaMcTp MCllbllle HaH60,1bluero
pacw11peHtrH Kopnyca, Ho 60jlbWC AHaMeTpa tma (p11c. 3: 1- 3, 9; i: l -3) .
.ll.110 06b1 1 mo npoqnurnponano ( p1-1c. 3: 7; 4: 4). Pa3MCph! peKonbpy11poaa11Horo 3K3CMilJIEpa: /.UiaMeTp ae11 1mKa 12,6 CM, AHa 7,6 CM, BhlCOTa 18 CM.
BTOpof1 Tll[l COCTOHT H3 He6o.1hlllllX roplllKOB c oaa.'lbHbIM Ty.riOBOM,
HaH60.'lblllee pacumpeHHe KOTOporo rrpHXO,iJ.HT'C51 Ha u.eHTpaJJbHYIO qacTh
cocy/J.a. BeHQHK KOpOTKHll, c:ierKa OTOrHyT, ero .lUla'\teTp HCCKO.'lbKO jl.HaMeTpa AHa . Pa3Mepbi: AHaMeTp aettimKa 9-13 CM, µ.na 8-11 cM, Bblcora
OK0.10 13-18 C;\1 (pHC. 3: 4.-6) .
Ilo TexrrnKe H3roToB.1emrn n q10p!\1e roplllKH ncpooro H aToporo runoa
MoryT Oh!Th oTHece11h1 K KOMl!JleKcaM npa)!<CKof1 KYJJbTYPhl. B3aHMOaCTpetraeMOCTh 9THX cpopM B 06'he1<Tax noceJJCHHă ITOATBepî!<AaeTC51 KJJaCCHcpHKau,11el'f pam-1ccJ1anEHrnoii 1<epaMHKII, pa3pa60-ranHoţ1 11. Il. PycaHosoi'r1.
Tepp11TopllaJibHO, 6mrn<aiiwHc a1-rnnorITTI ·J\e1J.Ol:3CKJ!M roplllKaM uaxoJl.51TC51 Ha JTOCeJlemrnx raJ!Otf B 3aKapnaTbe 2, H1rnrnn M.HW.'IH, B .1a2KHU.C 0
BocTo•rnoii C.TI0BaKm1:i. KaK Cio.:1ec OT,1J;a,1etmh1e ana.'lOrHH ~lOIKHO npttsccru
cocyAhI c Kcpa:\-m'lecKoro KOMn.1eKca pam1ec.naa5111cr<oro noce.rieHH51 PalllKOB 2 B IlO,iJ.HCCîpOBhe. 4
M11c1<a npcft:cras„1eHa Cll,lllHflIHbIM 3K3e~rn„1npol\1. 0THOCHTCSI K. l\lllCKaM
OTKpb!TOfO nma, y KOTOph!X AHaMeTp BeHtIJIKa 6o;IblUC AIJaMCTpa HaH60.TJb111ero pacurnpcHH.H Kopnyca . BenGnK oTorHyT, yTOJJIUe11, ryJroao c miaaHhI'\t
nepern6oM KOIIHtieCKH cy)r<aeTC51 K ,ZJ,HHIUY. ,U1rnMeTp aenirnKa
6,5 CM, HhlCOTa - 8,5 CM (puc. 3: 8).

15 CM, AHa

-

I Pycanona H. n. C.1a1rnHCKlle ,npennOCTII YI-YII BB. Moc1,ea, 1976. - C. 16-38.
TieusIK c. 11. IlOBblC c.~3B11HCK!le TI3Ml!THHKJ1 B 3aKapll<ITbe li .Il.Ol!CTOPH'leCKOC H
paaHe11cTop11qecKoc aaccJJcHue BocrotJ11oii C.'IOBaKm1 B ornome11u11 K cMe)f(!lblM 06"1acnrn.
Hnrpa, 1986. - Pnc. 1: 2; 2: 2-6.
3 6y.11.11HcKH·Kpfll1Ka B. Hoe1;1c MaTcpnam1 ;vm 113yqeH1111 JJ.pe1mcc.i aa11acKoiî KepaM11K11
Ila noce.1CHIUlX BOCTO'IHOii c.1onaK1111 // Slovenska Archeol6gia. 1990. - 11 38. 2

TaG.1. Ill: 3, 6-S.
4 BapaH B. .LI..• Hc&pacona A. M. Tioce,1c1me P atuKOB II
xco,1or1111. - 1984. - H o. 48. - C. 86. - PHc. 4: 1; 5: 3.
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Ha paHHecJJaBHHCKnx naMHTllHKax noAo6nwe Ml!CKll BCTpetiaJOTCH AoBOJihHO PCf.\KO. A11a JJornei1 MO>KCT 6bITb .9K3eMn.rr51p c noceJJeHHif E :1aTHcPeMeTbJ B BocTotrnoii Cnosamm(j 11 XaHcKa- Jla Marn9 B MoJJAamm6.
.HApa. 0Kpyrnoi1 <ţ>opMbT, cJI.eJia1-mr H3 r.rrnllhl c OOJiblllOtt npHMCCbIO
nec 1rn. OfoKHr cKsoaHorr, naeT 1<0plllIHCBbii1, Kpacnbri'r . .Il.HaMeTp oT 6,4 Ao
7,5 CM, TOJil.ll,HI-Ta 3,4-4,4 CM. L!aCTb 113 HHX OKpyrJJOii c!JopMbI (pHC. 3:.
11-14 )' a traCTb - AHCKOBll,ll.IIOÎ-i (puc. 4: 5 - 6). AnaJJOrHH TIOA06Jl blX
HACP IJOtITH He JI3BecTHw. DpcAno:10;1rnTeJJhHO nx MO)l{Jia on1ecnr K ttaxoAxaM fJlllHHHhIX „xJie6uos", BCTpe•iaron~JIXC51 B )KliJlHl.ll,HbTX KOMilJTeKcax noceJJCIIHll BTOpoli noJIOBHHbI I TbJC. 11 • .9.
El.ll,e )l.ne nocTpoi'iKH c aHa.1orntJHbDm neliaMH ub1.rm OTKpblTbI B 1,5 KM
l< ccsepo-3anaJ(y oT noce.riemrn ,LleAono III, 11e,D.aJ1eKo OT c. BeJIHKaH .GcraHb.
"" .,,._
0aM5JTHHK paCilOJIQ}Kell B 0,5 KM K !Or0-3ana,!I.y OT Ce.l'fa, B ypOtJHIUC
Mwi1rem Totte, na npasoM 6cpery p. Ky611x (pnc. l). HccJieAosanHc .9Toi'r
MeCTllOCTH .9Kcne,7J.HUHefl Y)Kropo/.l.cKoro ymmepc1ncTa ua•raJIOCb n 1986 r. ,
xor,D.a Ha JJesoM 6epery p. Ky6m<, s 30He MeJmopauHH, 6wro OTKphTTO noceJieHHe JJaTeHCKOH KYJTbTYPbI. B TO s pe~rn a-.Zi.ecb 6bTJJO HCCJ1cA0BaHo .rrnmb
ABC noJiy3eMJJ5IHKH co cToJT6oBoii KOHCTPYKl.l.Heii crcH. B xoJJ.e pa6oT nom~
aoro ce301rn 1991 roAa, Ha npano6epe2Kbe 6hwo orKpbrTo MOl.ll,Hoe MHoroC.IJOHHOe noce,1eHHe. Ha TIJJOl.ll,aJI.H 14. ra B npocpHJrnx 'Apcna)l{HhIX Tpamueii
6blJIO 3acpHKCHpoBaHO 6oJJee 150 o6oeKTOB .9TIOXH HCOJHITa, pHMCKOro BpCl\!emr, 3IIOXH B eJJHKoro ncpeceJJemrn ttapo.l(oB u JJ.peBHHX cJJaBHH. Ha yqacrKax 8 pacKOIIOB 6blJIH BCKpblTbI )K([JIHl.ll,a, IlOCTpOÎIKH, np5IMOyrOJibHhlC
oqar H, X03HHCTBeHHbte 51Mbt 11 JJ.Be nocTpOHKH c OAHO.flpyctthIMH ne11aMH,
OilHCb KOTOpb!X npeJ:waraeTCH HH2KC.
LJ:eTrrne KOHTYPbl TIOCTpOeK 3a<t>HKCHposaHbI na rny61rne 0,4- 0,45 M
OT COBpeMeHIIOH rroaep XHOCTII. 3TO CBH3aHo c TeM, 4TO OIIH 6blJIH BilYl.ll,Cllbr
B HeOJIHTHll CCKHÎÎ CJlOlf, a KpOMe roro, HX Bep xm1e lJaCTH CHJJbHO pa3pyWCHbl BO apeM51 IIJTa HTa)!{HOii ncnarnKH.
DocTpoiiKa Ho. 1. B nJJatte noAnp.HMoyroJlhH01'i cpopMbI, creHKaMH, c
l!c6oJlhllIHM oTKJlOtteHHcM, opHettrnpoBaHa no cTopouaM caern. P aaMephl
-- 3,6X3,4 M, HaH60JihIIIaSJ rny6HHa - 0,9 M. K cenepHOtt H J02KHOH crcnKa:\1 npHMblKa1or OCTaBUbI BblCOTOH OT 0,2 )J.o 0,6 M, B pa3pe3e CTyneHtraTOJf
<J>opMbI. UcHrp nona saHHMaer 0Kpyrna51 HMa JJ.HaMerpoM 1,2 M H rny6Hnoi'1 0,2 M. B ee 3anomreHHH 60JibWoe KOJIHtJecTBo yr JTH. Boane socTotrttoii
CTCllbl, Ila yqacrKe l ,3X0,6 M, BbI5IBJieH MOlll.IIblH 3aBa;'J o6Ma3KH (pHC. 5)_
De11H HaXOAli.llHCb BHC nocrpOHKH, rrpHMbJKaH K ee 3ana JJ.HOH CTCHe.
CHJ1b110 noape}KACHbt nJ1anTa)KeM 11 JJ.peHoii.
Ile4b Ho. 1. 0)1.noHpycHoli KOHCTpyKI.r.nn. Cpe,zm APYrHX HaH6osree
.'lytJweii coxpaHHOCTH, 6Jiaro,n:apH 6onee yrny6JJennoMy no)i.y, KOTOpbIH 6brJr
BblpblT n Marepm<e. CHeceHa TOJibKO sepxHH51 tJaCTb Kyno.rra. B nJJaHc oxpyr.rioii, B npoQ>ttJJe KynO.llOSHAHOH cpopMbI. .D.uaMeTp OCilOBaHHH 1,2 M,
1,0 M. CTeHKH H no.n. o6Ma3arrn cnoe:...r rJIHHbl (0,03- 0,04 M) rr
nepxa o60)!0KCHbI )I.o KpaCHoro useTa. Bb1c0Ta 0,35 M. YcTbe, wttpHHOH 0,5 M BbI~

EymmcK11-I(p11<rKa B. Hoswc \JaTepHailll ... Ta6JI. IY: I.
G llorncK3 r. M., TC.llbRO!I H. n. Patmecpc,Q11eaeKosoe llOCCJICHl!C XaHCKa-Jla MaTK:l li
Apxeonor1111ecK11e HccJJe.AoeaH11n n MoJl)J.aeHH e 1981 r. J<11UJHHCB, 1985. - C. 143. -

Puc. 1: 4.
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xop,HT BHyTph nocTpol1KH, o6Masauo rmrnoi.f H 06m101<eHo ,11.0 Kpacuoro
11.aera {puc. 5).
Dctfh Ho. 2. O.n.110.npycHoi"t KoncTpyKu.1111. Kyno.1 no.1J11ocThJO cHeccn.
OcHoBaHue neqH, AHaMeTpoM 11,0 M, 3aJicraer B Heom1r111.JeCKOM cnoc.
CreHKll H no.n. o6Ma3anw rmrnoii (0,03) H ooO)IOJ<erm po KpacHoro u.seTa.
YcT;he netm BhlXOAHT BHYTPh nocTp0l1Kn. 06M a3aHo r JIHJ-1011 H 060)IOJ<c110.
lliHpHHa YCTb51 0,5 M.
'
DocTpo1iKa Ho. 2. PacnoJiaraJ1acb s 2 M K cesepy or nepaou. B n"1a11e
TIO,IJ.KBaJJ.paTHOll cjlopMbl, CTeHKaMH, c HeOOJlbWllM OTKJlOHCHHeM, opllCHTHpoBaHa no cTopoHaM caera . PaJMephl 3,4X3,4 M, rny6m1a - 0,4 M. BAOJlb
CTeHOK npoc.iie)!{eH OCT3HCU BbTCOTOll 0,1 M H WHpliHO!f 0,4- 0,8 M. B11yTpeHHbie KOnTyphI nocTpoHKH no,11.06HbI BI-IellIHeMy 06p11cy. Hx pasMepb1 2,4 X2,2 M. B sanoJ111eHHH nocTpo11KH HaXOJJ.HJJaCb CHJJhHO ryMycHposanHafl
3eMJI5I, cpparMeHTbl OT roplIIKOB H CKOBOpOAKH {puc. 6: 5-10).K sana,IJ,HOi'r
H 10.arnoi'1 CTemrnM KOTJJosaHa npRMb1Kam1 .n.ne neim (puc. 5).
Dc'lb Ho. 3 OAHonpycR01'1 KOHCVJ>yKIJ.HH. YHHtITOJKeHa .n.o ocnosaHH.SI.
Ee BOCTOqHa51 l!aCTb 11 ycThe nepepesaHbI Apcnoi1. ,U11aMeTp ocnonaH1rn
netm 1,0 M. OHO o6Ma3aHO rJIHHOH (0,03-0,04 M) H OOO)!Ol{eHO AO KpacHOfO u.sera. YCTbC, IIJllPHHOi'1 0,5 M, BhIXOJJ.U.10 sHyTpb nocTpOHKH, nanpOTllB
nero pacnoJiaranacb .SIMKa Jl.HaMeTpOM 0,5 M H r.1y6HHOif 0,2 M sanonncHHa51 yr.neM.
Delfb Ho. 4. OJ.\11051pycHoii KOHCTpyKu.1n1. Kynon neirn cHecen nOJ1HOCTbJO. .lI,HaMeTp OCllOB3HH51 1,1 M,
OHO o6Ma3aHo r JIHllOH (0,04 M) 11
CHJibHO 060)!{)!{eHo. YcTbe netIH noA 11aKJIOHOM BbIXOAHT B npmlCtIHYIO 51MY
ona.11bHOH <Pop:\ibl, pa3MepoM 1,5X1,1 M. CTeHKll pacurnpsi10TCSI K ocHOsamuo 51Mbl, pa3Mep KOTOpOH 1,65 X 1,4 M. f Jiy6mia 51Mbl 0,6 M. )lHO noKpblTO
cnnoIIJHblM cnoeM yrnSI u nen.ria, nonepx Hero - 3eM.'l.H c 60JibIIJHM HaCbUI.eHHeM o6Ma3KH, ,D.aJieC CHOBa H}l.eT cnJIOllIHOll CJJOif ncnJJa c yrneM, a Bb!UJC
- CJIO!l 06M33KH H yrn51 (pttc. 5).
HaxoAKH BeUI.eBoro MaTepnaJia nOCTpOeK, HCCMOTp51 Ha MOllI.HOe, ryM yCHposaflHOC 3a110JIHCHHe, orpattnrrnsaJOTC51 neM11oroqHCJICHHblMH <PparMe11TaMH nenHoH u rotttiapHoii nocyAhr. JienHaH cpopMosaJ1acb 113 rmrnsrnoro
TCCTa c npHMeCblO waMOTa, H3BeCTH51KOBOHp.peCBbl, pe)!{C MeJIK03CpHHCTOf0
necKa. 06)!{Hr AOCTaTO'IHbil1, useT I<OpHqHCBbIH HJJH 6ypb1i1:. DonepXHOCTb
3arJia)Ken11a51. nocy.n.a npe.ACT3BJJeHa ropwI<aMH li CKOBOpOp.KaMH. Ha OCHOnaHHH npo<t>HJIHPOBKH sepxHeH tJaCTH JTeTIHble ropllIKH Bbl}l.CJI51IOTCSI B .n.sa
THIJa.
K ncpsoMy THny OTllOCHTCSI ttc6onbnrne ropUioqKH c nnasHo 0Tornyn1M
BCHlIHKOM (AHaMeTp seHtIHKa 11 ,5-14.,5 CM) H osaJibHbIM TYJIOBOM (pHC. 6:
AHH H3 cpparMeHTOB yKpallleH ny1rnoM TpexpHJJ.llOH BOJIHHCTOH
5, 8, 9).
JIHHHH (plic. 6: 8). Bn1uKalimHe aHaJiorHH ropllIKaM .9Toro THna 1rnxoAHTCH
s KepaMHtieCKHX KOMnJieKcax noce.1em1ii BocTotI1101"1 C.rroBaKHH - ,UBopflHKH, Kollluue-IIIe6acTosu.e7 •
BTopoli THTI npe.n.cTaBJieH 6oJiee KpynHhlMH, 0KpyrJ1060KHMH ropUI.KaMH, noBTOpSI!Olll.HMH apxauqeCKHe q>opMbI cocyAos npaiKCKoro THna. BeHl!HK tJYTb OTOrHYT c saKpyrneHHhIM HJIH KOCOCpe3a11bIM seHtIJIKOM (AH8MCTp·
DeHllHKa 15,5-20,5 CM ). IlJietIHKH Bb!COKO npnno'AmtThl (pHC. 6: 2, 6, 7).

o

7 By.a.1mcK11-KpH'1Ka B. Hoeble MaTep11a.nbl ... Ta<in. YI: I, 8, 10; Y: 15; XY: 3~

XYI: 6.
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A11anoruLJHhie cpopMbI KcpaMHKH u3aecTHb1 Ha nocCJieHusix BoCTo<JHofr
c.'JOBaKHll JJ.sop5IHKH, Kowm.I,e-ille6acTOBUe, BpaHOB H3/l. Tonaoii8.
CKosopo;:(KH. M.C)KAY co6oi"1 01.rn1<Ja10rc51 BhlCOTotr 6opT11Ka H ero 0Tno1ucu11crvt K AHH~Y· EopnIK aepTHKaJibHblH H.'IH COCT3B.'1HeT c J.\HHJ.lleM Tynoii:
yroJI. BblCOT3 6opnrna 2,7-3,7 CM, AHaMeTp /.(Ha 19-22 CM (puc, 6: 4, 10).
CRosopo,D,KH oTnoc51TCH K OAHOMy 113 caMbIX pacnpocrpaHeHI-IbIX a1i.Aos .nocyAbl na CJI3B.HHCKHX noceJICHHHX TpeTbeit <JeTBepn1 I TLIC. H. 3.9. B BepxHCM DoTHCbe onH noHBJHllOTCf! a YI a . Ao H . 3. a KOMnJieKcax Ky11naHOBHUKoii KYJibTypb1 10 u 6b1Ty10T TbICf!'IY JieT - Bil.'IOTb Jl.O IY a. H. 3.11 . Hosu1ii
3Tan HX pacnpocrpaHCHHfl B p cruOHC CB5I3all c pa1rneC.13Bf!HCKOH K)'•1b"1"ypoii.
K epaMHKa, H3rorna.rieHHaH Ha pyLJHOM rottqap ttoM r:pyrc, npeAcTasJieHa
ARYMH peKOHCTpy11posaHH1.>IMH ropwKaMH. Cc}>opMoaaH1.>I OllH H3 r.rrnHHHoro
TecTa c npHMCCb!O MCJIK03epHHCTOro necxa. 06)!<Hf .AOCTaTOl!HblH, u ser
cepoaaTbifI, KOpHqHeBblH. BcHtIHK nJJaBHO OTOrI-ryT, Kpafi ero KOCO cpe3aH.
TI11et111K11 npHn01J.IIHThr, xopowo abipa)KeHbI, TyJJoso sr,my1rnoe. JJ.rrnMerp
BCHlfHKa 12-14 CM, Jl.Ha 7,5- 8 CM, BblCOTa 16- 18,5 CM. 06a cocy;.i.a
-OpHaMeH'l'HpOB3Hbl nyt1KaM11 BOJllIHCTbIX JIHHHff ( pHC. 6: 1, 31).
fopWKH Il0)l.06Hofr <PopMbt HMelOT MeCTO cpeAH MaTepHa.TJOB pannecJiaBf!HCKOfO MOfHJ1bHHKa B lfar<aeBl.I,e12 H paHHecpeAHeBeKOBblX KOMn.1eKCOB
noceJieHHH B ocToqnoii CJronaK111113.
0TCYTCTBHe CTporo p,an1py1omHx MaTepH3J10B Bbll!Y)K.A3CT Hac, npH
xpoHoJiornqecKOM onpeAcJieHHH JJ.ell.oao I II H B eJIHKoii BeraHH, om1paTbCH
na aHaJil13 KepaMUKH H
TIInOJ!OrHIO.
Ha1160Jiee paHHHe KOMrrneKChl npeAcraaJieHbr JJ.e)l.oao III. Hafr.a.enttaJI
.3ACCb JlenHa5I nocy .a.a no CBOeMy 06.1111Ky TI03BOJIHeT sa tlllCJIHTb OTKpblTOe
HOCCJICIU!e B Kpyr ;.i.peBIIOCTe11 npa)KCKOH KY·1bTYPbT. B ec xpoHOJIOfl1H AO
CJIX nop cy~eOTBYIOT pa3HOrJiaCH5I, tJTO, B ncpayro oqepeJJ.b, 06'bHCHHCTC5l
OTCYTCTBHeM e/:(HHblX MeTO/l.lfliec1mx npHI-111,HilOB B nop,XOAe K apxeoJIOflilit'CKHM KOMnJieKcaM14.

ee

Ha repprITopHH YKpaHHbt na~rnTHHKH npa)R:CKoi'.'r KYJJbTYPbI onpe;".\eJTHIOTCH a paMKax eropoli IlOJIOBHHbl Y -YII BB. H. 3.15 HJIH JJ.a)l<e Y - Y II BB.
11. 3. 10. Jlmllh OT/.(CJlbHbIC na}rnTHHKH nop.pa3AemuoTCfl Ha nepHO,ll.bl. TaK,
a Ta~t >Ke. - C. 109. - Ta6JI. YI: 5; YII: I; IX: 6; XIY: 7; XIX: 2, 11.
o 6apaH B. fl.. Pamm c.10131i1.Rm1 !>lll>K .ll.HllCTpOM H Ilpnnbrnrr10. 1(11cs, 1972. - C. 45.
J<owropolUKO B. r. HoBb!C .naunble K l!JytJemno .npcBHCfl HCTOpllll c.~a1mH 3aKaprraTUH //

S!ovcnska Archeologia. 1977. - !Io. 25. - C. 95.
10 Bohm-Jankovich J .. Mohilove pohrebiske v Kustanovicich // Carpatica N. I. - Proha 1936. - S. 33-80. - Tabl. VII: 1, 3'; XVII: 4, 6, 15.

l1 Ko·rnropOIIIKO B. r. BonpOCbl llpOHCXOIKACH!l.R li 3THOK)'•1uTypnoii npnna,il..~e>KHOCTH
nace.rtenun BepxHero IToTl!CMI pllMCKoro apeMetilf // JJ.01-1crop11'1ecKoe H paaae11cropu4ecKoe
3ace.1c1me BocTo•moii C.r1oaaKm1 a or11owemm K c~1e>KHhlM 06.'lacTmt. Hnrpa, 1986. C. 230. - Pac. 3.
12 Rejholcovâ Ilf. Vcaşnoslovanske pohrebisko v Cakajovciach, okres Nitra //
S!ovenska Archeologia. - 1990. - N. 38. ~ Tab!. XVI: 4; XVIII: 2a.
13 Budinsky Kricka V. Zach.ranny vyşkum roku 1964 v Koprivnici, okres
Bardejov // Vychodoslovensky Pravek. - 1970. - N. 1. - Tab!. VIII.
14
.6apau B.
Ilpuxo.ntt!OK O. ~t KepaMnKa // CJ1aem1e lOro-BocTO'rnOii Eaponu
11 npc,il.rocy.11.apcTBeHHbli'1 nep110.11.. Kuce, 1990. C. 247.
15 ÎaM )KC. C. 246-251.
16
Bapa11 B .
ITpa>KcKa.R KY.rtbrypa // oTUOKYJibTYPHan KapTa TeppuropHu YKpan111CKoi1 CCCP a I Tblc. u. 3. Kuen, 1985. - C. 8 1.

.n..,

.n..
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I

B BepxHeM noAHCCTpOBbe, KO~mJieKCbl 76 nocTpOeK, BCKpblThIX Ha noce.'lemrnx KoAbIH I n II, 6bJJJH pa3AeJJeHhl Ha TPH ncp110,o.a: Y, YI H YII BB. 11. 3.
Dpu 11eM o6'beKTbI Y a. BbIACJICHbl a ABC <Pa3bI 17 •

B C.rrosaKHll HOBaH rrepHOAH3aU.H5! cJJaBSiliCKHX APCilHOCTeii 6r,r.11a npe.AJIO)Kena ,ll.. oHJTeKoBofitB. CorJJacHo HCCJJeAOBaTemo, pattttecnaa.HHCKHfl nepHOA cooTBCTCTByro1unfi apeMem1 cylll.eCTBOBaHusi npa:>KCKOH KYJJbTYPhl,
onpc,ll.eJrneTC51 paMKaMn KOHU.a Y )I.O nocJTeJJ,11el'i 11eTBepTH YII B. H. 3. CTpn
3TOM ,ll.. IhrneKOBa 110/l,l!CpKHBaeT, cnopHOCTb llH)Kller1 rpaHHU.hl ncpHOAa'
CB.H.3attuoro c 3noxoii BcJIHKoro nepeceJ1ett11st HaPOAOBt9.
Ha cocCAHel'r Teppt-ITOpHH BocTOqHoii CnoaaKHH HaH6onee paHHne
KOMrrJJeKCbI rrocenettmi a HH)!{Hei'f M11wne, KopOMJ1e H E JTaTtte PcMCThl
B. EyJJ.HHCKH-KpnqKa20 AaTHpyeT YI - Ha<iaJIOM YII sa. H. 3. , H YII a. ou'beKT 4 a rroce„1eHHH BJia)!{HII,e.
KoMrrJieKc1:>1 3THX rroce.r1eHHi1 H BbilllenpHneAeuHbie aHanonrn, Ha oCHoaaHHH BblBCACillJbIX THilOB KepaMHKH, Il03BOJJSIIOT HaM OTHeCTH npeMH!
cy w:ecTBOBaH1H1 ACAOBCKHX nocîpoeK K Yl a. 11. 3.
HecKOJibKO rro3JJ,Jiee Hatt1rnaeTC.H 3a ceneHHe n Be.TIHKOH BerattH. Co6paH11b1e B 3anOJJHCHJHI IIOCTpOeK o6JIOMKH JJCnliblX roplllKOB, B OCHOBHOM'
cooractcTBYIOT THrraM, npncyn.1,11M naMHTHHKaM YII-YIII sa. B BocTotrnoi'.'1
C.rrosaK1rn21. foplllKH nawero nepaoro THna, KpoMe Toro, co0Tacrcrny10T
aTopoMy nmy, BhlAeJICHHOMy B. ,ll.. BapanoM Ha naMHTHHKax BepxHer<>
CToAnecTpoabH H 3anaJJ,n01"1 BonbIHH, rAc OHH AaTHPYIOTcSI YII a. H. 3. 22 •
Bonee urnpoKHe xpoHOJiorHl!CCKHe paMKH rott•1apHbIX ropwKos, onpeACJJeHHhle Ha OCHOBaHHH aHanorui1 c conpOBO)!{Jl,aIOUUIM MaîepHaJlOM. floA06Hb!C
ropwKn c noceJJCHHSI PHnHcB I BXOJI.HT so BTopoi'1 KOMnJJeKc, BbIAeJiennblir
B. AyJIHXOM, 11 p,an1pyeTcSI Ha ocnoaaHHH ABYX wnop c KprotIKoo6pa3HO
norHyTbIMH BHYTPb 3auenaMH, a TaK:>Ke asapcKoro THna 6poH3oso11 01<0BKH
fl JT.H. nosica - YII-YIII
BB. H. 3. 23• Pyue>1<eM YII-YIII - cepeAHHor1
YII I B. H. 3. onpeAe.1rn1orcn aHa.'lOrHllHbie cocyAhJ Ha cJianHHCKOM MOrHJIL>HHKe s lfaKaeattue (p-n HHTpa)24. HssecrHbI OHH n B norpe6anbHbIX KOM11,1eKcax C.'laB51HO-aaapcKHX MOfHJJbHHKOB, B qacTHOCTH, B norpe6eHHflX.
YII B. MOrH.TlbHHKa Pa.o.sau naA ,ll.yHaeM-B Hpr2S. Ha noceneHH.H.X BocT0•1 Hoii CJioaaKHH aHaJJOrHl!HhJC ropmKH JJ,aTHpy10rc51 YII- YIII as. n. 3. 26. DpHBeAeHHhIC Aannhlc rrosaoJI.H.IOT orrpeJJ,eJIHTb speM5! cylll.ecrnoaaHHn
11ccJie.AoBaHnblx o6'heKTOB a BeJJHKOH Beran11 B paMKax YII- Ylll as. H. 3.
17 PycaHoaa J.il. 11., THMOW.YK B. A.
Ila p. npyT. MoCKila, 1984. 281.

c.

18

- s.

Bialekovâ D. Slovanske obdobie
22'1- 225.
19 Ibidem. S. 222.

I\OJI.blll -

li

cJ1aBS1HCT11e nocc.qemrn Y-YIII BB.

SlovenskU A.rcheol6gia. -

1980. -

N. 28.

EyAuttcK11-Kp11qKa B. Honble MaTepaaJib1 ... - C. 109.
)!{e. - C. 109. - Pnc. 9.
22 Bapau B.
PattHll c.10Bb1RHH ... - C. 37. - Puc. 12.
2J Ayimx B. B. c.1ae!IHCKOC uoceneH11e y c. Pnm1caa (Punttea I) Jli:.BOBCKOii 06.1acn1.
/ / M.aTepnam:ii H 11cc.1eAQeatt1UI no apxeoJtOfllH CCCP. - MocKaa, 1963. - Bbln. 108. C. 378-380. - Pnc. 6: 6.
211

21 Ta~1

.n.

2

~

Rejholcova M. Op. cit. - S. 4.15. - Tabl. XVI: 4; XVIII: 2a.
Cilinska z. Radvan nad Dunajom-Virt, okres Komârno (D-3). fi Vyzna mne
Slovanske naleziska na Slovensku. Bratislava 11978. - S. 178~180. - Tab!. 88: 4.
26 Budinsky-Kricka V. Zachranny vyskum ... S. !JO. Tabl. VIII: 2-3; obr. 8.
25
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B ueJioM, npoBeAeHHbie Ha noce.11eHHHX ,UeAOBo III H BeJJHKa.sr BeraHb
llCCJJCAOBaHHH ll03BOJJ.srIOT c u.eJJaTb HeKOTOpbie BbIBOAhI o xapaKTepe H
<\JYHKIJ,HOHaJTbHOM Ha31rnqemrn OTKpbITbIX o6oeKTOB. BcKpb!ThIC nocTpOHKH,
H, B rrepByID ollepe.Ab, pacrr0Jiara10ruy10 oqaroM nocrpoi1Ky I Ha rroceJieHHH
Jl.eAOBO, MO)I<IIa orrpe,u.emITb KaK coopy:>KeHli51 JKHJIHillHoro xapaKTepa. He
HCKJIJOtrCHO, '-ITO BepxHei1 KOHCTPYKU.Heii cJiy21rnJI cpy6, BbmeceHHblM sa
JIPeAeJTbl KOTJIOBaHa.
•
f1eqn rrpe )l.CTaBJT5110T co6oi1 O,ll.HOKaMepHble TeIJJIOTeXHH'-ICCKIIe yc:rpo1i 'CTBa, HMelOIUHe IlOA, orpaHH•IHTeJJhHblC cTeHirn H TIOCTOHHHOe nepeKpbITHe
Ha A snyTpem·IHM o6'heMOM KaMepbI. C)!rnra1me TOTIJJHBa npoucxOAHJIO B ·
1rnMepe, s Hei1 2Ke, noc.rie o•IHCTKH OT yr.ri.sr 11 30JihJ, n0Me~a.11Hcb ofo1rnraeMbie 11.rrn BbIITCKae.Mbie H3AeJIIrn. ITetJH Ho. 3 11 Ho. 4 B BeJIHKOH BeraHH
HMe.1111 rrepeA ycTbHMH
AJI51 30.rlbI H ynrn. XapaKTcp1rnl1 oco6cHHOCTblO
scex HCCJie)l.OBal!HbIX rreqefi HBJI5!CTCH HX pacrrOJIO)l{eHHC Blle yrny6JieHHOi1
·'lracTH rrocTpoeK, HO c BbIXOAOM ycrbeB BHYTPb I<OTJIOBaHa.
B 3eMmo rre•m 6bIJIH yr.11y6JieHbI 6oJiee tieM Ha no.10BHHy, 'ITO co3.zi;a:BaJJo cpopMaJ1bHYlO TeTIJIOBYlO aarn:HTy, yMeHblllaio~y10 TIOTCpH Terr.'la DOJiee
H3)l.C)l{HbIX TeJl.'lO- BeTpO-BJiaro3aIUHTHblX ycTpOHCTB Hai-1, netJaMH npocJICA liTb He y JJ.aJ1ocb, HO HMH MorJIH 6hlTh cpy6HhTe KOHCTpyKll,HH.
Bonpoc o B03M02KHOCT5IX ce30HHoro n Jrn Kpyrnoro AHLIHOro 11cnoJ1baoBaHH5I netJeH HY)!<AaeTCH B AOITOJIHHTeJibHOfl HHCpopMaUHH 06 oco6el.{HOCT5lX
3alliJITHblX cpe,Ll.CTB.
Atta.JJorirn noJJ,o6HHK ne'-Ief'r BHe nocTpoeK HJIH 2KIWHIU B c BbIXOJJ.OM
YCTbeB BHyTpb HX, cpaBHHTeJibHO MHOfOllHCJielil-IhI, oco6c1mo Ha CJlaB}lHCKHX
noceJieHHJIX

MOJIAaBHH H

YKpaHHhL

Eho

qeTblpe neq11 Ha noceJieHHH

'Y-J'Il

BB. ,UawrnHhI 127 , n.ae Ha rroceJICIIHH YII-YIII BB. H TpH u.a noce.JieHHH YIII-IX BB. y XaHcKa 2s; TpH netfH YII-YIII BB. Ha noce.rremrn
PHrrHeB II B I1o6y}Khe29, OAHa Ha ropollleBCKOM noce.IJeHHH B I10AHecTp0Bbe30 H 4 rre 1rn YIIl-IX BB. H3 ,UoAellITb-Bac.11yH s MOJ1,1J.0Bes1. K 60J1ee
1103,a.neMy BpeMeHH OTHOCHTCSI neim c noceJieHH.SI IX-X BB. II. 3. a KoMHTHU.e (IOro-3anaAHa5I CJI013aKH5t) 32. A1rnJiorHtIHhie coopy}KeHJrn H3BCCTHhI
JI Ha ApeaneBeHrepcKHX noceJieHHHX X - XIII BB.a3.
27
PacjlaJIOBH'l I1. A., OoJibU.esa H. B. PamrecJrnnHHCKOC rroceJICHHe Y- YII BB. ,llaH<1euw I. // ApxeoJ10nl'1ecKtte accnc.noaamrn B MoJI.D.aBJm (1974-1976). - KnruttHCB, 1981.
- C. 133- 134. - Puc. 7.
28
PacjJa.JJOBH'l I1. A., ronbuesa H. B. I1cc.'le,11,osannH paHttcc.lJasHRCKoro rroccJJCHllll
XaHcKa I// Apxco.110ruqecKHe Hccne.n.osa11HH a Mon,11,asHH (1972 r.). - Kuruuuea, 1974.
- C. 149, 156-158. - Pnc. 1/2.
29 BapaH B. ).I,. Pa1rnecnaDSJncK11e rraMl!THHKII Ha 3ana.nHoM Byrc (no Matepna.qaM)
pacKorroK noceJJem1ii y c. Ptmueaa JlbsoscKoi~ 06nac111. ff Slovenska Archeol6gia. 1965. - Ho. 13. - C. 341.
30
BapaH B. .ll„ na'IKOBa C. n. IToceJieHASJ no6JJH3y c. foporueac 11a Ccpe,11,HbOMY
JJ.HHCTfH // Apxeonorirn. - 1975. - Ho. 18. - C. 90-91. - PHc. 5.
3
Teodor D. Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi în secolele
VI-IX e.n„ Iaşi. 1984. - S. 63, 73-75. - Fig. 26a, 58.
J 2 Salkovsky P., Vlkolinska I. Veasnostredoveke a vrcholnostredoveke sidlisko
V Komjaticiach // Studijne Zvesti Archeologiskeho ustavu Slovenskej Akademie
Vied. Nitra, 19$7. - N. 2'3. - S. 147. - Ris. 9: 4; 7: 5.
33 Meri I. Arpâd-kori szabadban levo kemencek // Ar-cheol6giai l!:rtesiti:i, 1963.
- N. 90. - S. 273-281.
Laszlovszky J. Einzelhofsiedlungen în der Arpadenzeit // Acta Archaeologica Aca<lemiae Scientiarum Hungaricae 1986. - N. 38. - S. 227-255. - Abb. 5-8, 10-15,
18-21.
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Ha1160.1ce no.'l11b1ii o63op reHe3HCa noA06nh1x neqeif npoeeJJ 11. <I>o.u.op,
J<OTOpbiif BhIAeJI.lrn Herrpepb!BHOCTb HX pa3BJITHH na BOCTOtJHblX TeppHTop1rnx
c rrepBbJX BeKOB H. s. AO XIII a. H OTMen1J1, 1ITO B KaprtaTc1mii KOTJIOBHIIe
s Tpa.n,Hu1111 3THX coopy2KeHHH cyw.ecTByeT nepcpbIB c IY Ao YII as., KOrAa
OHH cnona nosrn.'lHIOTCH na asapcKHx noccJJCHHSJX34. B B epxHeM IToTitcuc,
nacKOJibKO MO>Ktta cy AHTb no OTKpbITbIM a ,Ue;:wno III OAHOHpycHbIM neYaM, oim cyruecTBylOT H a YI s. na paHnecJiaBRHCKHX noce.1emrnx.
LlTo 1<acaeTC}l nonpoca cpyHKUHOHaJJhHoro Ha31rnqenH51 ,o.aHHbIX ncqeii,
l\!02KHa CKaaaTb, l!To ero onpCAe.'llfTb AOBO.'lbJIO TPYAHO H3-3a pa3HbIX TOtJeK
3peHHSI, cyw.ecrnyIOlll,IIX B .'lllTepaType H C.1Ja60 pa3pa60TaHHOH MeTOAllKe
JC'!aCCHCplll<au1rn Il0A06HbIX coopy2KCHl-IH. f.TJHHSIHble nel!H npOCTOII OAHOHpycHOH KOHCTPYKUHH, COfJlaCHO KJiaccuqrnKau.1rn H. reumrnra, HBJJS!IOTCH
roHqapttblMH ropHaMH sap1rn11Ta ,U35 . K IIHM anrop OTHOCHT nel!b YI B. H3
<f>ytt}l.emrn-EyxapecT H 7 neqeJ1 YIII-X ss. c KOHU.eHTpau.Hel1 a HH>1rneM
no.nynanbe36 • K 3TOMy sapua11Ty HCC.IJej.1.0BaTeJIH OTHOCHT H aeaJIOfH l!HbH~
coopy2KCHHSJ py6e>Ica Hamei1 :>pbI H3 B JJa)l(HJJ.·Bor,LJ,auoseu (o6'beKT 16)37 u
Ma.TJoii KonaHH 38 e BepxHeM ITOTHChe. EoJiblllllCTBO nhilllcnp~rneAClll!bIX
anaJiorHA II3 YKpaHHbI H MoJ1 11.a nHH TaKîKe TpaKTYIOTCH HCCJJeA0BaTeJrnM1r
KaK rm1 11apHbie netrn o)l.noSJpyceoiI KORCTpyKu.Hn, a ttaX0,!1.SJIUHecH B03Jie
u11x rrocTpoi'iKH - KaK MaCTCpCKHe ro11qapoa39. H Hao6opoT, nel!H n IOro3ana,!l.HOH CJI0Ba1urn, MoJIAOne H BeHrp1m HCCJJe,D.oBaTemr OAH03I!alJHO
onpeJJ.eJJSIIOT KaK neim ,o..rrn Bh!IlellKH xJie6a 40 •
ITpn HCCJieAOBaHHH ncqefi s ,Ue,o.oeo III H BeJHIKOH B eraHH He 6hl.TJJr
3aqmKCHposaHbI npOH3BOACTBClllJble ocTaTKH (3anacbl f.'IHHbl, 6paKoBaHllaSI
nocy Aa, noJiy<J?a6pHKaTbI, opy AHH H npwcnoco6J1eHHS1 AJl51 H3rOTOBJieHHsr
Kepar.unrn)' KOTopwe Obl CBH}l.CTCJlbCTBOBaJIH o roni1apHOM Ha3HatJeHHH OTKpbITbIX neqeif. KpoMe Toro, caMa KOIICTPYKU.HSJ H HCKOTopwe ACTa.rrn
CTpoeerrn netteH (BblCOTa KaMepbI TOIIKR, <J>opMa ycTbsi) He cosceM COOîBCTCTBYIOT ou.eHO<IllblM KpHTepli51M roHtiapHbIX o.tv1onpycHhIX neqefi BocTOl!HOM Esponbl 4 t. B CBSl3H c 3THM, ytJHTLJBafI atta.'lorm1 H Aam1b1e 3THOrpacpHH,
MO)l{Ha noJiaraTb, l.JTO rre11H a .UeAOBO II I H Be.'lIIKOH E cranu HMeJJH cneUHa•1H3HposauHblX xapaKrep (csoero po)l.a MaJieHbKHe neKapm1) H HCIIOJib34 <l>on,op 11. BocTo•mble napa.r1JieJI11 netieH aHe :arnmnn 11a n.pesHene11repc1rnx 11occJien11Hx fi Acta Archaeologica Academia Scientiarum Hungaricae. - 119~6. - N. 38. s. 191-35 192.
Henning J. Entwicklungtendenzen der Keramikproduktion an der mittlcrcn:
unei unteren Donau im I. Jahrtause nd u.Z. // ZfA Z. Archaol. - 1977. - N. 11. -

s.

197.
36

Ibidem. - Abb. 8: c, d.
Pastor J. Wyniki prac wykopaliskowych Muzcum wscho<lnhlowackiego w
Blazi.cach u roku 1969 11 Acta Archaeologica Carpathica. - 1976. - N. 16. - S. 104.- Abb. 9.
37

38

KoTHrOpOUJKO B.

r.

fopO.'lllll{a py6e>Ka Hawefi 3p!JI

B

Bepxne~ Oorncbe // Slo-

Yenska Archeol6gia. - 1989. - Ho. 37. - C. 38.
3u Bapau B. .u. Pa11uec.qam1HcK11c naMllTHHKn ... C. 341.
Paljla.qoa11•1 11. A., ro.nbnesa. Hcc.llC.l(OBallllll Jl8HHeCJJaB}lHCKOro.. .. - c. 156-158.
Pa<t>a.'IOB!l'i l1. A., fo.llbUeaa H. B. Pannec.1anllHCKoc noce.1c1111e ... - C. 133-134.
•ll Salkovsky P., Vlkolinskci I. Op. cit. S. 147.
Teodor D. Op. cit. - S. 73-75.
<l>OJJ.OP H. YKaa. co'I. - C. 186-188.
41 Bo6puncKHi1 /\. A. fml'iapn b1e Mac1epcK11e 11 ropHbI Bocro•moii Enpo11bl (no MaTcpua.'!aM 11-Y na. 11. 3.). - M., 1991. - C. 93-107.
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BI

30BaJJHCb .lVHI BbinellKH x.rre6a. Ylx KOMTiaKTHOe pacnOJlO)J{eirne Ha TIOCC.IJCHll5lX fOBOpHT o TOM, qTo XJIC6 Db!TICK8JIC5I HC J<a){{,!l;OM CCMbeH FI OT /T eJJhHOCTII, a jJ.Jlfl 13CeH o6W.HUbI B OJJ-HOM MCCTe. C.rre11,yeT OTMeTI-!Tb, ll'l'O HanpH~feP Ha J.l,pesucse11repCKIIX TIOCCJ1emrnx X-XIII B. OTMetieHO Tal<Oe )Ke
pacno.11o>KeHHe nellcli JJ,.1u1 x,1e6a, 11 HX trnc.10 3aqacTy10 npeab1111ac1 Ko„rntiecrno )jUJJilIW.,42 li.TO 0605ICll5ICTC5I 60.:JhIIIOii pO.llblO X.1Je6a B TIHTaHillI
p. penueseurepcKHX n.r1eMen 43 . c,1CA OBaTe.1hHo, t1a.1111•rne ,a Byx neqe ii a o µ,HOM )j(HJIHW.C (pHC. 2: 5) MOJI<na o6o5ICH51Tb TIOBblillCHHOll noTpc611ocTh!O
B XJJe6e OA HOii OT JJ,C.'lbl!O B35ITot't CCMbH H 061.l1,HMH TpaAlfl~H5lMH nt1TaHH5l,
n KOTOpb!X XJ1C6 11rpa.rr rJJaBHYIO pOJ!b. B 9TOM KOUTeKcTe MO>Jrna paccMaTp11BaTb rJIHHHHbie HApa H3 rret1e1'1 a .Ue.n.oso III (puc. 3: 10«14; 4; 5-7),
KaK HMCBWHe p1nyaJJbHOe 3HatJeHHC B Kal!eCTBe „x:1c6uos", KOTOpblC, Hapn' y c OCHOBHblM .XJlCUOM, BhITICKam1cb U3 rmIHbI.
npoBe ··eHHblll aHa.IJH3 TI03BO.TlSlCT CJJ,eJlaTh BhlBOA O He06XOAHMOCTll
6011ee Tlll.aTeJibllOro IIO)l,XOJ.1, a ]( KJlaCClicpHKaU,HH li onpe,neJleHHIO cpyHKUHOIWJlbITOro Ha3HatiCHHH no A06Horo Tlma rreqei.f. 0TcyTcTsHe tJ:eTKH X Kp11Te-pnea npliso 'l HT K ourn6KaM H Heo6oc11onaHHhlM Bb1130JJ,aM. B nepny10 olfepe ·J h s10 OTHOCHTC5I K nocTpo1'11<aM .UeAOBO III H BeJ1111<ol1 Beranu, onpcr eJieHHbIX RHatiaJie KaK roui1apnb1e MacTepc1<11e44 . He ncKJIIO'lCHO, tJ:TO 1r
'l8CTbJ H3 23 0AH05lpycnhlX ne'lcii 0 J18)l{HU-OOrAaHOneu45 TO)Ke ue 6bl,1a
npe-'IJa3l;fatJeHa AJTfl o6rnHra KepaMHKH.

Mhl noJiaraeM, tJTO pm1 onpe,D.e.neHHH coopy.>KeHHH, KaK romcaptto!l
neirn, no I<pal1HCI1 Mepe ,l\OJJ)!<HO 6b!Tb: B HCll HJIH B03JIC Hee onpe A eJJCill!Oe
1wm1i1ecTBO 1<epa MHKH, no He HCCKO.'lhKO cpparMeHTOB; nll.JJH'rne OPYAH?'t
Tpy ţ1a rOHl.Japa H 6paKOBaHIJbie H3.ll,eJnl5l; COOTBCTCTBY!Olll.He pa3Mepbl caMoii
netm H MacTepc1<0tt. npe,ll,JIO){{enHhte KpHTep1rn ue npe1ettp,yJOT na no.'1Hory H 1pe6y10T yTo•rncHHH s npo1~ccce ;.;.a.nhlK'irwHx 11cc;1e;:roaaum1.

CUPTOARE DE O CONSTRUCŢIE DEOSEBITA DIN AŞEZARILE
DIN ZAKARPATIA
(Rezumat)

In partea de sus, in perioada actuală sînt cunoscute zeci de monumente din
a doua jumătate a mileniului întâi a erei noastre. Intre ele iese în evidenţă localitatea Dedovo lll şi Velicaia Bcgani pe care au !ost deschise cuptoare ele o construcţie unică. S-au făcut cercetării în 1987-1991 de către o expediţie a Universităţii de Stat din Ujgorod.
4 2 Meri I. Beszamo16 a Tiszalok-râzompusztai es a Tllrkeve-m6rici ăsatâsok
eredmenyerol, I. // Archaeol6giai ~rtcsito. - 1952. - N. 79. - S. 60.
43 <l>O.llOP H. YKa3. cotJ. C. 185.
u KoniropOIDKO B. r. Knaccn<1>11Kal~llH ron<iapHbIX ne<1e1"t Bepx11ero DOTl!Cbff I II B.
Jto H. 3. - IY a. 11. a. // 3rnoKyJJbTypmlle 11 3T11ocou.1taJ1bHhre npou.eccbl a Konuc I TblC. .ll<>-

11. :;i. - nepaoi'i nono01111e I ThlC. 11. 9. na 1oro3ana.11.e CCCP 11 e conpe,11,cJihl!blX pemoHax.
- KHw1111ea, 1991. - C. 113.

45 JureC:ko P. Problcmatika tzv. sivej keramiky v dobe rimskej so zretelom na"
v)•slcdky vyskumu n a vychodnom Slovensku_ /I Historica Caraptica. - 1'981. -

N. 12. -

G-

S. 169.

S~udii şi

comu nlci\ri, XI-XIl
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Localitatea Dedovo III demonstrează o aşezare cu totul aparle. Pentru studierea monumentului :au fost realizate 2 săpături în urma cărora au ieşit la iveală
2 construc~il şi 3 cuptoare.
Cuptor nr. 1: €stc in formă rotundă 1,36 m/0,15 m; este căptuşit cu lut, grosime 0,02-0,03 m; de culoare roşie; înălţimea păstrată a construcţiei 0,4 m.
Cuptor nr. 2: conform desenului nr. 2 este de formă rotundă cu diametrul de
1,4 rn; pereţii cu lut 0,03 m, păstrându-şi culoarea roşie. Pe podeaua cuptorului este
aşezată o întăritură de lut şi 2 frugmente de ceramică.
Cu ocazia săpăturilor s-au facut cercetări despre obiectiv şi materialul din
el cât şi fragmentele de vase din ceramică.
Cuptor 111·. 3: de construcţie unică distrus la bază, cu diametrul bazei de
1 m, cu pereţi de 0,03- 0,04 m, tot de culoare roşie.
Cuptor nr. 4: cu o cupolă cu diametru de bază 111 m cu pereţi de 0,04 m
puternic intărit conform dc5<.)nului 5.
Cel mai mult ne-a interesat complexele puse la dispoziţie de loc. Dedovo III,
unde am găsit vase ce demonstrează o veche cultură slavă. Pe teritoriul Ucrainei
monumentele de veche cultură slavă se referă la a doua jumătate a sec. a V - VII
a erei noastre. Acestea se referă la cultura slavă unde o nouă periodizare a trecutului slav a fost continuată de D. Bealecov.
Complexele acestor aşezări şi analogiile făcute mai sus pe baza tipurilor de
,ceramică ne permite să stabilim timpul acestora ca exislenţă u construcţiilor spre
sec, VI al erei noastre.
ln scopul formulării unor concluzii despre loc. Dedovo III şi Velicaia Bcgani
ne permitem ca cele cîteva trăsături despre caracterul Iuncţional ale acestora s-:i
constituie un obiectiv deschis. ln primul rând construcţiile ascunse (acoperite) se
pot aprecia ca având caracter de locuinţe. Cuptoarele reprezintă in sine camere
.dătătoare de căldură din punct de vedere teh:nic după construcţie. Cuptoarele au
fost introduse mai mult de jumătate în pământ t-eea ce a realizat păstrarea căl
durii.
Problema funcţionalităţii cuptoarelor este greu c1e .apreciat din mai multe
puncte de vedere mai ales din săraca literatură referitoare la clasificarea acestora.

LISTA
DesenUl
Desenul
Desenul
Desenul
Desenul
Desenul

ILUSTRAŢIILOR

nr. 1: Cuptoare speciale din localităţile Zacarpatiei.
nr. 2: Cuptoare speci'ale din perioada timpurie slavă din Zacarpatia.
nr. 3: Cuptoare speciale din perioada timpurie slavă din Zacarpatia (nr. 2).
nr. 4: Cuptoare speciale din perioada ti mpurie slavă din Zacarpatia (nr. 2).
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Instaurarea dominaţiei austriece în Ungaria şi Transilvania în urma
pentru ·eliminarea puterii otomane din oentrul şi estul Europei, purtate între 1683 şi 1699, aduce schimbări profunde, des·chide
per spective de dezvoltare şi impune în acelaşi timp consecinţe rn::~gativ~
în toate domeniile vieţii soci.ale.
Abia instaurată, noua dominaţie a fost contestată prin răscoa!la lu!i
Francisc Rak6czi al II-lea (1703-1711). Răscoala a reprezentat un moment crucial, care Şi-a pus amprenta pr in con&ecinţele pe termen lung
asupra evoluţiei tuturor domeniilor vieţuiriii umane (economic, social,
politic, cultU!ral, religios, etnic, lingvistic) de pe meleagurile careiene.
Până la revoluţia de la 1848, carenţa demografică ulterioară răscoalei
rako.cziene a fost completată prin masive colonizări de alogeni în special şvabi , dar şi slovaci, evrei, ruteni. Colonizările au modificat 1) structura etnkă a zonei, dev.enită predominant şvăbească; 2) structura religioasă, devenită preponderent catolică; 3) structura siocială ioblagii
cu drept de liberă strămutare depăşind cu mult numărul dobagilor ereditari. Obligaţiile ţăranilor rfaţă de stăpânii de pământuri erau mai reduse în zona Carei comparativ cu Transilvania propriu-zisă. Reglementarea urbarială din 1772-1774 a individualizat pământurile iobă
ge.şti, asigurând dreptul de fo1osinţă al iobagilor asupra acestora şi
a stabilit obligaţiile mbariale în mod clar. Reglementarea a impus <>
mărire nu prea însemnată a oblîgaţii1or iobăgeşti în compara~ie cu
perioada anterioară, dar ele au răml3s la un nivel mult mai redus decât
în Transilvania. Ca urmare ţă.ranii au putut să-şi îmbunătăţească situaţia economică, lucrând suprafeţe mai mari, ceea ce l-a determinatpe un călător ger:man de la sfârşitul sec. XVIII-lea să afirme că moşiile contelui Karolyi îi par deosebit de bine lucrate şi că locuitorii duco viaţă mulţumită. 1 Câb de mulţumiţi erau locuitorii se poate vedea din
plângerile ciumeştenilor la 1780.2 în zona noastră cele mai impprtantesu.rse de tensiuni sociale până la revoluţia de la 1848 le-au repr.e·z.cntatr
războaielor
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abuzurile stăpânilor şi /sau ale slujitorilor acestora şi comasările de terenuri care au dezavantajat pe ţărani.
Colonizarea şvabilor este importantă pentru reconstituirea relaţiilor
agrare de la începutul sec. al XVIII-lea datorită scrisorU::>r-contract între
contele Al. Karolyi şi colonişti, scrisori care conţin date limpezi asupra
obligaţiilor noUr-veniţilor în zonă. Scrisorile vădesc intenţia contelui de
a-i atrage pe şvabi prin ofedrea unor obligaţii preferenţiale care însă
1.rebuiau să se conformeze exigenţelor materiale ale s<tăpânului. Pentru
Foieni - care fusese depopulat - contele îi scuteşte pe colonişti de cens,
nonă şi rabota, pc timp de 6 ani de la colonizare, inlcrcsul său fiind de
a-i stabiliza în zonă. 3 Coloniştilor din Urziceni contele le impunea însă
următoarele obligaţii: 30 zile de rabotă pentru sesia întreagă timp de
9 ani de la colonizare, censul de 4 florini pentru sesia întreagă, nonai
din p11odusele de toamnă şi primăvară, împletituri de in şi cânepă,
alimente; cei care aveau vite •erau datori cu cute un car de lemne la
Pa·şti, Rusalii şi Crăciun. 4 Ducă admitem ca obligaţiile colo:riJştilor erau
,,preferenţiale", c firesc ca obligaţiile localnicilor să fi fost mai mari,
dar nu putem preciza cuantumul acestora. Cu tioate acestea, limita lor
superioară nu poate depăşi nivelul ce rezultă din răspunsurile la chestionarul în nouă puncte din 1772. Suntem nevoiţi să admitem că nivelul
obligaţiilor şvabilor faţă de stăpân nu era considerat prea „atrăgător"
de către aceştia deoarece, trei ani mai târziu, în 1724, numărul zilelor
tle rabotă este redus succesiv la 20 şi 15 zile anual. Censul se re<lucea la
'3 florini, iar gloabele - care anterior puteau depăşi 12 florini - sunt
reduse sub 3 florini. Şvabii din Foieni, Moftinul Marc şi Urziceni aveau
obligaţii şi la construcţia colegiului piarist din Carei, în specia1l trimiterea de zilieri.5 Pentru acele vremuri, robota era totuşi foarte scăzută:
atunci când alţi iobagi efectuau 104 zile, iobagii şvabi din Moftinul Mare
efectuau doar 17!6 T.r ebuie să spunem că eforturile contelui Al. Kărolyi
de a mulţumi populaţia colonizată au fost încununate de succes doar
parţial, căci, în ciuda siosirH unor noi colonişti, populaţia şvăbească fluctuează în continuare: în 1720, 170 de familii de pe domeniile Karolyi
fug în cormtatele vecine Chioar şi Solnoc-Dăbâca. 7 în 1737, în timpul
epidemiei de ciumă, în două luni au murit 115 persoane numai în Foieni.8 Aşezarea şvabilor în zona noastră nu a fost lipsită de conflicte
între ci şi populaţia localnică, conflicte soldate în general cu mutarea
cc~or din urmă în alte localităţi. 9 Nu putem afirma că din intoleranţli,
precauţie sau alte posibile motive, dar fapt este că şvabii solicită ca în
localităţile de colonizare să nu locuiască şi alte etnii.
3
4

5

Vonhaz I., A szatmdr meJJyei nemet telepites, Pccs, 1931, p. 32.
Ibidem, p. 33.
Ibidem, pp. 36, 57, 58.

Schematismus Centenarius (1804-190-!), Emlckkonyv, Szatmăr, 1904, p. 177.
Vonhaz I., op. cit., p. 94.
Scherhaufer Albin, „Şvabii sătmăreni şi bihoreni precum şi germanii din
Maramureş", în Transilvania, Banatul, Crişana, Maramurcşul 1918-1928, Bucureşti, 1929, vol. II, p. 658.
9 Vonhaz I., op. cit., p. 185.
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din 1724 pentru comitatul Satu Mare

ofer~

:informaţii :relativ lacunare asupra obligaţiilor ţăranilor faţă de stat.
Redăm mai jos date selective pentru câteva localităţi din zona Carei:

Localitatea

I Iobagi I ]'ii I

DlmBA
BBRVENI
URZICBNI

3
20

CIUMEŞTI

9

DOMANEŞTI

CAMIN
CAPLENI

52
5

6
16

--3
-l
-

Fraţi
2
-

-

I f~i I

~~~~

1

2
13
34

21
20
lâ
8

8
17

11

-

7
13

IPorci INr. dica I Jeleri
2

42

-14
-1\
6

4 1/2
39
82
22'/2
131/2
18112
361/z

-

Se impune precizarea cu aceste cifre trebuie luate cu rezerve, cac1, pe
baza experienţei oonscripţii1ov fiscale din alte qomitate, putem fi siguri
că nu au fost înr'egistraţi toţi contribuabilii şi nici 1.oaite animalele. ·în
privinţa contribuabililor, numărul lor real poate depăşi dublul cifrelor
consemnate. Prima situaţie de natură să ridice suspiciuni asupra veridicităţii cifrelor o reprezintă absenţa jelerilor. Este improbabil să nu
fi existat jeleuri, dar, din diferite motive, ei nu au fost consemnaţii.
Numărul redus al gospodăriilor se poate explica prin: spargerea multor
sate în timpul Tăscoalei lui Răkoczi - când mu1ţi iobagi au fugit din
cauza obligaţiilor grele pentru ei - efectele invaziei tătare din 1717 care
a produs pagube şi a împrăştiat la rândul ei locuitorii, fuga unor iobagi
colonizaţi, sustragerea de la eonscriere. în zona Carei media animalelor
pe gospodărie este sub 1, situându-se sub media pc Transilvania, oare
era de 1,4 la boi de jug, de 1,3 la vaci de muls şi de 2,1 la porci.
Penultima rubrică (ultima poziţie în original - n.n.) arată numărul
unitil.ţilor de ealcul numite „clica" necesare pentru stabilirea sumei finale a impozitului pe fiecare localitatc.11 Incă nu cunoaştem 'la cât se
cifra contribuţia fiscală în zona Carei, dar sperăm ca ea va putea fi
stabilită în urma cercetărilor ulterioare. Pe baza datelor existente pentru
alte conscripţii şi comitate putem presupune că şi în zona noastră oa şi în altele - unităţi1e de impunere au suferit fluctuaţii de la d
conscripţie la alta şi că fluctuaţiile au r eprezentat pârghii de intervenţie economică din partea nobilimii pentru protejarea intereseLor proprii: impi·e dioarea fugii celor mai tineri, stoparea scăderii numărului
boilor de jug, atragerea jelerilor pe sesille pustii. Fenomenul sesiilor
pustii se întâlneşte frecvent în zona Carei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Spre exemplu în 1734 la Căpleni erau ocupate doar
10 sesii, iar 25 erau pustii.1 2 Nu putem preciza când a încetat fenomenul,
dar, peste aproape 40 de ani, cu ocazia conscripţiei urbariale din 1772,
10 Arhivele Statului Cluj-Napoca. Fond nr. 21 Comitatul Satu Marc, Conscripdin 1724, Fascicola 1, doc. 23~231/1724; Fascicola 2, doc. 307-308/ 1725.
11 ·Vezi Wolf Rudolf, „Sistemul fiscal al comitatului Crasna în prima jumă
tate a secolului al XVIII-lea", in Acta Musei Porolissensis, IX, Zalău 1985, pp.
331-334.
12 Vonhaz I., op. cit., pp. 21, Bl.
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fenomenul dispăruse, căci la întrebarea a opta a chestionarului în nouă
puncte răspunsul este invariabil: nu există sesii pustii. 13
O altă obligaţie fiscală a ţărănim ii o reprezenta întreţinerea armatei, încartiruirea şi aprivizionarea militarilor, numită „portic", sursă
d e greutăţi supUmentare, de abuzuri şi umilinţe pentru ţărani. Pentru
secolul al XVIII-lea, în arhivele sătmărene nu există documente referitoare la ,,portic". Abia în prima jumătate a secolului al XIX-lea, apar referiri la „portic" şi la obligaţia unor comune de a trimite recruţi. AstfeI
locuitorii din Cămin, care întreţineau permanent o parte a cavaleriei din
comitat şi un ofiter, au cheltuit 1n 1827 243 fl. şi 52 creiţari.14 Pe lângă.
aceasta, localitatea era obligată să dea recruţi, iar în caz că din difedte motive nu-i dădea, trebuie să plătească pe cineva cu o sumă mare ce se situa
în jurul a 250 fl., în afară de banii pentru anii de cătănj e efectuaţi în contul localităţii. Un astfel de soldat a primit din partea locali tăţii pentru
cei zece ani de cătănie 616 fl. şi 54 cr. Localitatea era obligată şi cu
„porţii" în alimente, lemne şi bani pentru armata din Debreţin. 15 In
caz de încartiruire, suma datorată anual creştea, cum s-a întâmplat la·
Sanislău. Localitatea plătea anual 102 fl. şi 27 cr. în 1827, cu ocazia încartiruirii, locuitorii au plătit suplimentar 71 fl. şi 23 cr. 16, adică mai
m ult cu peste 2/ 3 :faţă de ceea ce cheltuiau în mod obişnuit.
Din documentele secolului al XVIII-lea rezultă implicit şi o parte
a structurii sociale aşa cum a fost ea. surprinsă de autorii acestora. În
esenţă existau ţărani aserviţi şi nobili. Ţ.ăranii se diferenţiau în iobagi,
jeleri şi „miserabiles" (săracii). foibagii erau veşnici (ereditari) şi cu
liberă strămutare (libertini), iar jelerii se clasificau în „cu gospodărie''
(inquilini domus habentes) şi „ fără gospodărie" (subinquilini). Documentele amintesc sporadic ucenici, meseriaşi, intelectuali (doctori, p110fesori, ~ngineri, preoţi etc.) ,ai căror pondere în populaţia oraşului şi zon ei este în creştere concomitent cu dezvoltarea economico-socială.
Nobilii cunoscuţi în wnă în prima jumătate a sec. XVIII-lea erau~
Francisc Rak6czi - cel mai mare feudal până la pacea de la Satu
Marc - stăpânea domeniul Eced compus din 162 sate, printre caret·
Moftinul Mare, Ciumeşti, Cămin, Foieni, Sanislău, Urziceni; Alexandru
Kci.rolyi - stăpânea. Carei, T iream, Căpleni (nu singur) , iar după pacea
de la Satu Mare devdne cel mai mare feudal din zonă prin luarea în
stăpânine a pământurilor ce-i aparţinuseră lui Fr. Rak6czi, precum şi
prin cumpărare de noi posesiuni (jumătate din Petreşti, jumătate din
Cămin care aparţinuse fiscului, ca şi a satului Sânmiclăuş; J<isztrabszkyJano.<; - stăpânea. Resiighea din 1720; contele B arkocz11 stăpânea o pi:irtedin Berveni ; oontele T eleki stăpânea la Berveni şi Domăneşti; K allay,
F'iilep, Pink6czy, Tasnadi, Kozak, atestaţi la Berveni.
Asupra rel.laţiilor agrare din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea
suntem mai bine informaţi, în special prin exploatarea documentelor
de arhivă referitoare la conscripţia şi reglementarea urbarială din 17721774. Documentele ajunse până la noi ne pe1mit reconstituirea cu multr
13 Arhivele Statului Cluj-Napoca, fond cit., Conscripţio urbarialis Reszege;
Arhivele Statului Satu Mare, Fond Tribunalul judeţean Satu Mare, Acte urbariale-„
dos. 518, 528, 529, 887, 897, 1355, 1533, 1741.
14 Arhivele Statului Satu Mare, fond cit„ dos. 518.
1s Fond cit., dos. 519.
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mai marc exactitate a relaţiilor dintre ţărani şi „proprietari" în sfertul
de veac anterior conscripţiei şi conturează trăsăturile generale ale perioadei de până la 1848.
Nu insistăm aici asupra interesului statului austriac de a interveni
în reglementarea .raportUJrilor dintre ţărani şi nobili, căci acest interes
.a făcut .obiectul unor cercetări sistematice ale regretatului academician
D. Prodan.17 Nu vom reproduce nici cele nouă puncte ale „chestionarului" din 1772, căci ele sunt deja cunoscute.1s
Din răspunsul'ile la primele două puncte rezultă că în zona Card
regula generală era inexistenţa urbariului. în loca1ităţi lc Tiream, Că
plcni, Cămin, Ghenei, Sanislău nu existau nici urbariu nici contract,
obligaţiile fixându-Se după nevoile nobilului, după obiceiul locului sau
pe bază de înţelegere prealabjJă. 19 La Moftinul Mare, Foieni şi Urziceni
baza obligaţiilor ţ.ărăneşti o reprezenta scrisoarea-contract din 1724. 20
La Petreşti, contele Karolyi Antal întocmise în 1751 un urbariu pentru
supuşii săi, iar în 1754 şi 1755 alţi stăpâni vor încheia contracte cu supuşii lor. 2 1 ln ciuda existenţei acestor contraiete stăpânii fixau obli,gaţiile după bunul lor plac ca la Petrcşti 22 şi Resighca, 23 în cea din urmă
existând - după declaraţiile ţăranilor - o scrisoaiie urbarială de prin
1745, ulterior pierdută. In Ghenei abia în 1770 doi nobili (Marta Balog
şi Sigismund Batizy) încheiau contracte.N In general deci nu existau
nici urbarii nici contracte, iar acolo unde acestea din urmă existau, nu
erau respectate. Momentul introducerii obligaţiilor existente în vremea
conscripţiei este diferit nu numai în funcţie de. stăpân sau de sat, ci şi
in fltrlcţie de situaţia de iobag veşnic sau cu drept de strămutare (coloni libera migrationis). La Sanislău iobagii ereditari (coloni perpetua
obligationis) dac1ară că „obiceiul" exista de când îşi amintesc, pe când
ceilalţi iobagi declară că au obligaţiile respective doar de 24 de ani. 25
La Tiream obligaţiile din momentul conscripţiei datau de circa 12 ani
(de prin 1760).26 Răspunsurile 1a al treilea punct al chestionarului ne
<lau posibilitatea de a observa principalele obligaţii faţă de nobil (.robota şi censul) precum şi structura socială a ţărănimii, în cadrul căreia
existau stratificări care pot fi mai bine evidenţiate pe baza răspunsu
rilor la punctele 5 şi 6. Ele arată mari deosebiri chiar între membri ai
~celeiaşi categorii sociale. La Căpleni iobagii veşnici ai oontelui Karolyi
sunt datori să presteze 52 zile robotă cu vitele sau cu braţele; oei cu
vite plăteau un cens de 3 fl. şi 12 cr., iar cei fără vite 1 fl. şi 36 cr„ în
Fond cit„ dos. 1536„
V0zi Prodan David. Răscoala lui Horea, Ed. Ştiintifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1979, vol. J, pp. 47-54; idem, Problema iobăgiei in Transilvania 1700-1848,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, p. 30.
18 Vezi Zora Belean-Ioan Bclean, in Satu MareStCom„ VII-VIII, 1986-1987,
pp. 185-189.
lO Arhivele Statului Satu Marc, fond cit„ dos. 1741, 529, 897, 1633, 5Hl.
~ Vezi supra. nota 5.
21 Arhivele Statului Satu Marc, fond cit„ dos. 1355.
JG

17

22
23

Ibidem.

Arhivele Statului Cluj-Napoca, fond cit„ Conscriptio urbarialis Reszege.
Arhivele Statului Satu Mare, fond cit„ dos. 897.
2; Fond cit., dos. 1533.
2e Fond cit„ dos. 1741.
21
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timp ce iobagii veşruc1 ai lui M. Bagossy nu plăteau cens şi prestau
robota în funcţie de nevoile stăpânului. Iobagii cu drept de strămutare
ai contelui Karolyi pr.estau 15 zile atât cu vitele cât şi cu braţe-k şi
plăteau un cens de 3 fl. şi 12 cr., în timp ce aceia ai lui M. Bagoss;y
prestau robota după necesităţi ş i plăteau 3 fl. cens. Jelerii cu gospodărie ai lui Kanolyi nu aveau obligaţii în muncă dar plăteuu un cens
de 1 fl. şi 36 cr. în timp ce jelerul lui Bagossy nu ia:ve.a obligaţii nici
în muncă nici în bnni. Fără obligaţii în muncă şi bani erau jelerii fără
gospodă.ri-e (subinquilini) ai ambilor nobili.2 7 La Foieni pe pământurile
singurului stăpân, contele Karolyi, fiecare iobag cu drept de strămutare
plăteşte 3 fl. şi 12 cr. cens, prestează 15 zile robotă, dă o găină, 12 ouă,
o bucată de unt (itze)/vacă, un sUmjen de lemne tăiate din pădurea
stăpânului, cei cu vite fiind obligaţi să le şi transporte la curte, 2 funţi
de împletitură din cânepa stăpânului; jelerii dau 1 fl. şi 36 cr. cen.s,
prestau 7 zile jumătate .robotă, dau o găină, 6 ouă şi o bucată de unt/vacă~
Aceste obligaţii au fost aoceptate benevol de către locuitori.28 La Ghenei'
unii dintPc iobagi şi jeleri prestează obligaţiile în muncă fie cu vitele
fie ou braţele, pe baza unei înţelegeri prea.labile cu stăpânul; alţii îşi"
răscumpărau robota cu 7 fl. Cei mai mulţi nobili solicitau robota dupa
bunul !lor plac.29 La Petreşti iobagii cu drept de strămutare se întelegeau verbal cu stăpânii în privinţa robotei şi plăteau un cens de 3 fl.;
unii îşi puteau răscumpăra riobota şi dările cu 20 fl. anual. 30 La Sanisl.ău
iobagii veşnici datorau stăpânului A Karolyi robota de 52 de zile şi
censul de 3 fl. şi 12 or., o găină, 12 ouă, o bucată de unt/vacă, 1 stâ.njende lemne tăiat din pădurea stabilită; acelea.şi obligaţii le aveau şi iobagii cu drept de strămut.are, cu excepţia robotei care era stabilită la:
26 de z.ile anual fie cu vitele, fie cu braţele; jelerii cu gospodărie datorau 13 zile de robotă, 51 cr. cens, iar cei care aveau vaci câte o·
măsură de unt/vacă.31 La Tiream unde singurul stăpân era contele Kanolyi, iobagii veşnici efectuau zilel·e de robotă după btmul plac al stă
pânului şi plăteau 1 fl. cens; iobagii cu drept de strămutare datorau26 zile cu vitele şi braţ.ele şi 3 fl. şi 12 cr. ceru;.; jelerii cu gospodărie ·
plăteau cens 1 fl. şi 36 cr. şi prestau 13 zile robotă; ca o excepţie în
zonă, jelerii fără gospodărie prestează 3 zile robotă. 32 O altă excepţie·
în zonă o reprezentau je1erii cu gospodă.rie de la Căpleni oare nu pres-tau robota.
Din cele de mai sus se poate 1observa situaţia privilegiată a satelorsvăbeşti unde robota era de numai 15 zile în comparaţie cu alte sater
ale aceluiaşi stăpân. 1n zonă nu se practica răscumpărarea robotei . decât
la Ghenei .şi Petre.şti. Factorul decisiv 1-<."l constituit voinţa stăpânului nu
capacitatea de plată a ţăranului, căci altfel nu putem explica de ce îşi
răscumpără robota ţărani dintr-un sa•t mai sărac şi nu o face nici uni.
ţăran dintr-un sat mai înstărit, de exemplu Foieni.
27

Fond cit., dos. 529.

2s Fond cit., dos. 887.
29 Fond cit., dos. 897.
30 Fond cit., dos. 1·355.
ai Fond cit., dos. 153'3.
32 Fond cit., dos. 1741.
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Răspunsurile la punctul al patrulea oferă o imagine coerentă asupra calităţii pământului arabil (în general bun, fertil, dar pe e!locuri
nisipos sau inundabil), culturiLor agricole, fâneţei, păşunii, apei pentru
vite, viei, lemnelor de foc şi de construcţie, apa pentru muiatul cânepii, mori, târguri, păduri, grădini, livezi. In gene'l"al păşunile erau
neîndestulătoare fâneţele slab productive, lipsea lemnul de constrµcţie
şi nu erau cantităţi suficiente de lemn de foc, drumurile spre târguri
nu erau bune toamna şi primăvara. Pentru mori plăteau răscumpăra
.rea monopolului senioral al morăritului: Sanislăul 1 fl.33, iar Căminul
7 fl. şi 12 cr., adică aproape jumătate din venitul anual al oelor două
mori seci, ce se cifra la 16 îl„ r estul utilizându-se pentru întreţinerea
şcolii şi a cantorului;34 nefiind aşezată pe drumul naţional, aceasta din
urmă comună era scutită de cărăuşia lungă. Pământul din Cămin trebuia îngrăşat la fiecare trei ani, iar pentru semănăturile de toamnă arau
de trei ori.35
-Răspunsurile la punctul al şaptelea evidenţiază perceperea nonei
din toate pr<odusele câmpului indJferent dacă se aflau ipe sesie sau Î!lj
.afara acesteia şi faptUll că ţăranii mai dădeau şi dijma regală. 36 Desigur
că şi aici existau diferenţe de la un stăpân la altul şi de la o localitate
la alta, dar ele sunt nesemnificative. La
Petreşti iobagii contelui
Karolyi îşi put.eau răscumpăra dijma cu zile de seceriş, potrivit urbariului.37 La Căpleni şi Tiream pentru vama podului de la Moftinul
Mare şi a târgului din Carei ţăranii erau datori să presteze stăpânului
3 zile de munci manuale (coasă), iar oei din Sanislău efectuau 4 zile de
coasă în contul aceloraşi vămi.38
Al cincilea punct aJ chestionarului se referea la constitutivul sesiei.
Redăm în continuare răspunsurile cele mai semnificative. La Căpleni
mărimea lotului de arător era de 18 măsuri de Pojon (în continua.re
prescurtat „m.P." - n.n.) pe domeniul lui A. Kă.rolyi, iari la ceilalţi trei
stăpâni varia între 10 şi 18 rn.P. întinderea fâneţei exprimaită in
cosaşi era de 6 pe pământuri1c lui Kărolyi şi I. Bagossy, între 6 şi B
la iobagii veşnici ai lui M. Bagossy, între 3 şi 7 la iobagii cu drept de
strămutare ai lui M. Bagossy şi ai văd. lui I. Horanszky; pe pământurile
lui M. Bag:>s.sy loturile se împărţeau anual, cei cu vite primind loturi
mai mari decât cei fără vite. La Foieni lotul de arător era aproximativ
egal, variind nesemnificativ între 40 m.P. la 62 de iobagi şi 41 m.P. la
12; 72 dintre iobagi mai aveau în folosinţă câte 20 m..P. în „pracdio
Xide" (fostul sat Chidea, deja pustiu în 1719 - n.n.); întinderea fâneţei c-ra egală: 3 cosaşi fiecare: 73 dintre iobagi aveau diferite suprafeţe de vie între 1 şi 4 săpători, majoritatea având vii de 3-4 săpă
tori. La Ghenei loturile de arător varlau într·e 3 şi 16 m.P. şi se reîmpărţeau anual: fâneaţa varia între 3 şi 7 cosaşi. La Petreşti J,aturile de
arător erau diferite ca mărime: 69 dintre iobagii lui A K<irolyi dispuneau de 39 m.P. unul de numai 18 m.P.; toţi iobagii succesorilor lui
33

Fond cit., dos. 1333.
Fonri cit., dos. 518.
Ibidem.
3a Fond cit., dos. 529, 887, 897, 1355, 1533, 1741.
7
3 Fond cit., dos. 1355.

3•
~s

ae Fond cit., dos. 529, 1741, 1533.
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cei ai văd. lui Fr. Bagossy - 58, cel al
m.P., cel al văd. lui L. Santai - 78, cei
oel al lui St. Uray jun. - 74 m.P. La
aproximativ 38 m.P. arător, indiferent d emădmea gospodăriei, ~ar fâneaţa vairia între 4 şi 8 oosaşi. La Tiream
foturile de arător ca şi întinderea fâneţei erau egale indiferent de
mărimea gospodăriei: 34 m .P. şi respectiv 7 cosaşi. La Resighea medi~
pe fobag era de 34 m.P.ao
Al şaselea punct învestighcază numărul de zile efectuate, la ce
fel de activităţi, cu câte vite precum şi dacă se calcula durata deplasării la şi de la locul activităţi i. Regula generală era de a ara cu 4 vite,
iar durata deplasării nu se socotea; numărul zilelor lucrate era foartediferit de la un stăpân la altul. 40
Al nouălea punct ne oferă informaţii asupra stratificării ţărănimii.
În 12 'localităţi din zona noastră (Berveni, Carei, Cămin, Căpleni, Foieni,
Moftinul Mare, Moftinul Mic, 'Petreşti, Sanislău, Sânrniclăuş, Tiream„
Urziceni) se înregistrau 111 iobagi veşnici, 1193 iobagi cu liberă stră
mutare, 452 jeleri cu gospodărie şi 195 jeleri fără gospodărie, în total
1951 persoane populaţie urbarială înregistrată. Se orbservă numărul
redus de iobagi veşnici, care reprezentau 8,431/o din totalul iobagilor
şi 5,69% din rotalul celor înregistraţi. Impreună, iobagii reprezentau
66,83% din totalul populaţiei urbariale, fapt deloc neobişnuit. Existau
şi localităţi unde ponderea iobagilor era mult peste media zonei: Tiream
(88'Jo.), Petreşti (97.>/0) şi Sânmiclăuş (1000/0)! - aceasta din urmă deci
nu avea jeleri. Localitatea Berveni iese în evidenţă prin numărul mare
de iobagi veşnici (51) din totalul pe localitate (68), ponderea primilor
fiind de 75% pe Berveni şi de 45,900/o în totalul iobagilor veşnici din
anteri.or enumeratele 12 localităţi.
După încheierea conscripţiei statul austriac a introdus reglementarea urbarială din 1774. Nu vom insista asupra domeniilor în care
reglementarea intervine mai ales în raporturile dintre ţărani şi stăpânit
de pământ, deoarece ele sunt binecunoscute specialiştilior. 41 Urbariile din
1774 în zona Carei pot fi exemplificate prin câteva localWiţi reprezentative. · La Căpleni, localitate încadrată în clasa a doua, sesia întreagă s-a
stabilit la 28 iugăre arător şi 12 ~ug. fâneaţă. Dar din totalul de 6Z
iobagi (din care 6 veşnici) unul singur deţinea 2/8 sesie, ceilalţi fiecare-câte 3/8 de sesie, în total 19 5/8 sesii întregi. Totalul suprafeţelor ~e
ridica la circa 770 iug. din care cam 500 anitor şi restul fâneaţă. în
intravilan iobagii deţineau între 1/4 şi 2 m.P. Cei cu 1/2 şi 1/4 m.•P .
au primit în completare 1/4 sau 1/2 iug. Arătorul era !identic Ja toţi
iobagii contelui Ka.rolyi (9 iug.), la ceilalţi stăpâni întinderea acestuia
variind între 5 şi 9 iug. La fâneaţă iobagii lui Karolyi deţineau 6 illl!.,
iar oei ai celorlalţi stăpâni intre 3 şi 8 iug. Robota se fixa Ja 19-20 dezile pc an cu vitele sau 38-40 de zile cu braţele. Nona se dădea din
toate produsele exceptând inul şi cânepa. Censul era fixat la 1 fl. În
locul lemnelor iobagii erau obligaţi la predarea a 5 snopi de trestie. Cei
foloseau 60 m.P.,
lui I. Sullyok 24 şi 1/2
ai lui D. Rru:!>z - 42, iair
Sanislău loturile cuprindeau
văd.

aa Fond cit., dos. 528, 88'7, 897, 1355, 1533, 1741, 1477.
4
Fond cit., dos. 529. 887, 897, l.'l55, 1533, 174l.
41
Vezî Produn David, Răscoala lui Horea, vol. I, pp. 51-52.
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patru jeleri cu casă erau obligaţi la 18 zile robotă şi 1 fl. cens, ~ar ~i
cinci jeleri fără gospodărie erau obligaţi la 12 zile robotă fără a plăti cens.
Ţăranii mai aveau dreptul de a· cârciumări vinul între Sânmihai ~i Cră
ciun.42 La Moftinul Mare cei 114 'iobagi deţineau 131 14/16 iug. în
intravilan ca- urmare a mărimii echilibrate a sesiilor. Cea mai mică
sesie internă era de 1 şi 8/16 iug„ iar oea mai mare de 1 şi 12/16 iugi.
La fel de echilib!r'at erau repartizate cele 1 332 şi 6/16 iug. de fâneaţă,
fiecărui li.obag l'evenindu-i între 11 şi 4/16 iug. şi 11 şi 8/16 iug. 1n
repartizarea celor trei câmpuri, diferenţele sunt Jnfime. La câmpul I
fiecare iobag dispunea de 8 şi 12/ 16 iug.; la al II-lea câmp reveneau 8 şi
10/16 iug, de iobag, iar la cîmpu1 al III-lea suprafeţele variau între 8
10/16., şi 8 şi 12/16 iug. de iobag. Fiecare iobag deţinea 39., inclus.iv
intravilanuJ. In total cele trci câmpuri aveau o suprafaţă de 2 964 iug.:
.997 şi 8/lG câmpul I, 983 şi 4/16 al II-lea câmp, câmpul al treilea fiind
iegal oa suprafaţă cu oel de-al doilea'. In total iobagii foloseau 4 416 iug.
1Censul pe sesie era de 3 fl., comuna plătind 361 fl. Posesiunile dominale
1le compuneau din aiproape 434 iug. arător, 313 iug. fâneaţă, 93 iug.
pădure în total 844 şi 3/ 16 iug. Pe lângă posesiunile iobăgteşti şi dominale
mai ·existau posesiuni comune. Acestea totalizau 1 618 iug. din care
păşune 1 045, restul fiind ocupat de vii, livezi, prunet. Adunând şi oele
28 iug. pământ parohial obţinem suprafaţa totală de 6 937 iug. 43 'La
Foieni, sat de colonişti şvabi, nici un âobag nu avea sesie întreagă. Cei
74 de iobagi cu liberă .străm'utare deţineau 6/8-7/8 de s'esie, în total
fiind 57 de sesii şi 4/8. Iobagii foloseau aproape 1 917 iug. arător şi
:222 iug. fâneaţă, pentru care datorau câte 45 de zile ou vitele sau 90 de
zile cu braţele (cei oui 6/8 de sesie, oăci cei cu 7/8 de sesie datorau cu o
zi mai mult). Cei 92 de supuşi - între care se încadrau şi cei 18 j.eleri
cu gospodărie ~ datorau 92 fl. cens şi un total de 3 321 zile noib'otă cu
vitele sau 7 002 zile cu br.aiţele anual.44 în iT iream cei 88 de ;iobagi din care 4 veşnici - ai contelui Karolyi deţineau 54 de sesii, 188 şi
1/2 m.P. intravlilan, 1 236 şi 3/16 iug. arator, GOI iug. fâneaţă, pentru
care datorau anual 2 855 zile cu vitele sau 5 878 zile cu braţele şi un
cens de 88 .fl. Cei mai mulţi iobagi deţineau 5/8 de sesie, doar 4 dintre
ei deţinând 1/8 de sesie. O sesie de 5/8 a unui iobag veşnic se compunea din 17 şi 4/16 iug. arător, 7 iug. fâneaţă, la care se adăugau 3 m.P.
intravilan. Pentru aceasta ţăranul era obligat la 34 şi 8/38 zile anual
cu vitele sau 68 şi 8/19 zile cu b:riaţele, nonă din t-Oate produsele inclusiv
cânepă şi in, 1 fl. cens, 100/152 măsuri de unt/vacă, 1 şi 24/76 cocoşi, 1
~i 24/ 76 pui, 7 şi 34/38 ouă. Iobagii cu liberă strămutare er·au. în aceeaşi
situaţie cu excepţia intravilanului (între 2 şi 3 m.P.) şi a zilelor ide
robotă (33 şi 34 pe an). Cei 4 jeleri datorau câte 18 zile de rohotă . 45
La nivelul întregii zone Carei, în 13 localităţi (Bcrveni, Carei. Că min ,
Căpleni , Foieni, Moftinul Mare, Mo·f tinul Mic, Pctreşti, Resighea,
Sanislău, Sânmiclăuş, Tirearm, Urziceni) fărâmiţarea sesiUOir este evidentă, fără a fi totuşi la fel de accentuată ca în Transilvania: 1 sesie de
8/8, 126 sesii de 7 /8, 145 sesii de G/8, 301 sesii de 5/8, 313 de 4/8,
42
43
H

'5

Arhivele Statului S atu Mare, fond cit., dos. 527.
Fond cit., dos. 1190, f. 22~21.
Fond cit., dos. 886.
Fond cit., dos. 1745.
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212 de 3/8, 145 de 2/8 şi 108 de 1/ 8. Ţărănimea înstărită avea o pondere
în totalul populaţiei iobăgeşti, de peste 20J/a Peste 600/o reprezentau ţăranii cu sesie medie, iar cei cu pământ puţin formau doar sub
19J/0 . în categoria ţăranilor cu pământ puţin trebuie să includem şi
jelerii iar în aces.t caz categoria devine mai numero asă şi astfel ponderea săracilor în populaţia urbariailă a zonei se ridică la p este 401/0 •
Ponderea cea mai marc a tărănimii cu sesie medie se intâlneste în localităţile: Resighea - 52 (1001/0), Cămin - 66 (880/o), Tiream ____:_ 84 (84%),
Sanisliiu - 125 (68,30?/o). In cifre absolute oraşul Carei se situa pc
primul loc, cu 201 ţărani cu sesie medie, dar aceştia nu r eprezentau
decât 22,710/o din totalul populaţiei urbariale. 46
ln sec. al XVIII-lea, jelerii nu erau încă o categoric închisă aflată.
la discreţia feudalilor. Ei puteau folosi păşunea comunală iar unii posedau mici suprafeţe d e ter.en arabil şi fâneaţă, cei cu gospodărie având şi
puţin fotravilan. Jelerii din Carei posedau în total 150 şi 7/8 m.P.
intravilan, 70 iug. arator şi 97 iug. fâneaţă. Dintre jelerii din Căpleni „
doar unul singur deţinea 1/2 m.P. intravilan, 18 jeleri din Foieni aveau
fiecare 1/8 m.P. intravilan (total 2 şi 2/8 m.P.) şi 1 şi 318 iug. arător.
Jelerii din Moftinul Mare deţineau 1 şi 3/8 m.P. intravilan, 2 şi 6/8 iug.
arător, 2 şi 6/8 iug. fâneaţă 3 jeleri din Tiream aveau împreună 3 şi
4/8 iug. arător , iar oel de-al patrulea un iugăr de fâneaţă. La Petreşti
un jeler stăpânea 1 m.P. intravilan, iar la Sanislău numai 5 dintre jeleri
posedau foarte puţin intravilan, restul neavând nimic. Cum era normal, jelerii fără gospodărie nu deţineau teren.
Reglementarea din 1774 i-a obligat pe jelerii cu gospodărie lar.
18 zile rabota şi 1 fl. cens, iar pe cei fără gospodărie 1a 12 zile robotă
anual. Prin individualizarea, separarea pământului iobăgesc de oel alo~
dial, stăpânii nu au mai putut dispune în mod nelimitat de pământurile
urbariale, astfel că ea c reprezentat un progres comparativ ou situaţia
anterioară . Totuşi, reglementa rea nu a putut împiedica. abuzurile stă
pânilor sau ale slujbaşilor acestora, abuzuri de a căror existenţa putem
fi siguri în ciuda tăcerii documentelor (cu excepţia celui menţionat la
nota 2) deoarece le întâlnim pe domeniul Ardud al contelui Karolyi:J'T
Sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. XIX aduc unele schimbări în viaţa zonei, care cunoaşte o ascensiune demograiică rapidă, stimula tă de un oomplex de .factori ice se potenţează r eciproc. Impactul
social-economic al pătrunderii tot mai accentuate a relaţiilor capitaliste
în agricultură prin angrenarea atât a gospodăriei nobiliare cât şi a celei
ţărăneşti în producţia pentru piaţă a fost resimţită şi în zo;na Carei. în
perioada de cincizeci de ani dintre 1774 şi conscripţia din 1827-1828'
au crescut populaţia urbarială, cea iobăgească, numărul jelerilor şi sub-jelerilor - care s-a dublat - , numărul sesiilor şi suprafaţa lor, s-au
extins munca în p arte şi mu:nca în schimbul unei plăţi stabilite dinainte,
sistemul arendării. Cu excepţia sateilor şvăbeş ti exista o tendinţă generală de creştere a numărului iobagilor, iar în condiţiile unor obligaţii grele d ar clare iobaguiL s-a văzut nevoit să recurgă la defrişări
fără a întâmpina opoziţia stăpânilor interesaţi la rândul l1or în mai
ridircată

46
47

Vezi Ioan Torok, Satu MareStCom., VTT- VJII, 1986-Hl87, pp. 193-199.
Dul gău Bujor, în Satu MareStCom„ V II-VIU, 1986- 198i, pp. 217-218.
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valorificare a suprafeţelor. Creşterea sesiilor şi a mediei acestora
a anihilat sporul demografic în majoritatea loca'lităţilor zonei, scăderi
constatându-se doar la Berveni, Moftinu Mic şi Tiream, dar la prima.
şi fa a treia s-au produs colonizări importante în intervalul mai sus.
menţionat. La Cămin, creşterea de aproape 19 sesii şi de 250/o a mediei - ar fi fost şi mai semnificativă dacă balta Eced n -ar fi inunda~
o parte a hotarului tocmai în această perioadă; la Resighea extinderea
pământuJui iobăgesc s-a ;făcut în dauna fâneţei care s-a nricşorat cu
circa 300 iug. 49
Cele mai spectaculoase creşteri ale numărului sesiilor s-au produs;
la Urziceni (de la 63 la 135), Carei (de la 145 la 229), la Moftinul Mace(de la 73 la 112), Sanislău (de la 54 la 106). Cele mai mari creşteri ale.
mediei sesiilor s-au semnalat 1la Urziceni (de la 0,72 la 1,55), Fo1eni
(de la 0,77 la 1,23), Sanislău (de la 0,39 la 0,85) şi la Moftinul Mare
(de la 0,66 la 1,00). Eforturile ţăranilor de a câştiga cât mai m:uJt prin
extinderea suprafeţelor au primit o lovitură puternică prin devalorizarea monetară din 1811, în urma căreia s-a spulberat o mare parte din.
agoniseală. 49

Inaintea r€volutiei de la 1848 situatia tărănimii devine din ce în ce
mai dificilă datorită creşterii populaţiei' mbariale pe fondul posibilităţii
tot mai mici de mărire a suprafeţelor cultivate pentru propriile necesităţi. Stăpânii nu mai permit iobagilor să defrişeze terenuri, prefe1·ând
munca jelerilor pentru exploatarea moşiilor în regie proprie. Ca Uifmare, suprafaţa sesiilor nu mai oreşte ci se fărâmiţează, iiobagii asigurându-şi traiul cu tot mai mare greutate. O situaţie şi mai grea o aveall).
jelerii care posedau foarte puţin pământ sau nu posedau de loc. Sunt
edificatowre exemplele de la Res~ghea (unele din 14 jeleri, 12 deţineau
sub 1 iug.), Sanislău (unde mai mulţi j eleri nu aveau nici un lot), Ciumeşti şi alte sate din zonă unde situaţia era identică.50
Robota şi censul au rămas neschimbate faţă de 177 4, în iSChimb
jelerii au fost obligaţi să lucreze 20-30 de zile anual stăpânului pentru
o plată fixă dinaînte stabilită. La aoGstea se adăugau comasările care
în zona Carei vor r·epr€zenta principala sursă de tensiuni între ţărani
şi stăpâni până la reforma agrară din 1921, de1
oarece sub pretextul delimitării părţii alodiale şi a C€lei urbariale din întreaga suprafaţă de
păşuni şi păduri folosite în comun de ţărani şi notiili, nobilii încercau
să pună mâna pe pământurile cele mai bune, înşelându-i sau chiar fur?.ndu-i pe ţărani. Cu ocazia comasărilor pământul comunelor s-a împărţit în dnci părţi: I l•oturi interioare, II - arător de bună calitate, 111 - fâneţe, IV - !păşuni şi fâneţe din pământuri de calitate
mai slabă, V - păduri. Din acest moment suprafaţa fiecărui deţinător
s-a măsurat în acelaşi loc, dând posibilitatea ca nobilii să ocupe pă,_
mânturile cele mai bune. La Ciumeşti fieciare deţinător avea pământuri
în trei locuri: arabil, ter.en nisipos, fâneaţă. Stăpânii au împărţit păşu
nile şi pădurile din hotarul comunei între ei, iar iobagii şi jele1ii foloseau în oomun păşunile urbariale. Comasările au fost deci favorabile
48 Vezi Ioan T orok, op. cit.; Arhivele Statului Satu Mare, Fond cit., dos. 5Hl.
657, 887, 1477, 1536, 1741.
49 Scherhau!er Albin, op. cit., p. 654.
so Arhivele Statului Satu Mare, Fond cit., dos. 661, 667, 668, 65<8, 1536, 1480.
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marii proprietăţi pregătind condiţiile exploatării de tip capitalist a
acesteia. Ncdispunând de animale şi inventar agricol mort, marea proprietate era încă exploatată în vechiul sistem, o parte fiind dată iobagilor în folosinţă iar •cealaltă administrată în regie proprie şi lucrată
<le iobagi ou vitele şi inventarul lor agricol 'în contul robotei. Prima
jumătate a sec. XIX cunoaşte şi fo1osirea pe scară tot mai largă a muncii
salariate şi arendarea pământului, staeilindu-se şi tarife oficiale pentru arendare în funcţie de calitatea acestuia: 1 iug. cls. I - 30 cr.,
1 iug. cls. II - 24 cr., fâneaţă - 19,5 cr., 1 iug. cls. III - 12 cr. In
funcţie de felul muncii şi de efortul solicitat varia şi valoarea zilei de
muncă, la (.'()asă plătindu-se 20 cr."1
Mutaţiile intervenite în relaţiile agrare în prima jumătate a sec. XIX
lasă să se întrevadă direcţiile ulterioare ale evoluţiei lor pe calea moşierească de transformare a proprietăţii funciare feudale în proprietate
de tip capitalist, cu toate contradicţiile, tensiunile şi durerile inerente
acestui proces istoric. Un moment de referinţă în dezvoltarea procesului respectiv l-a constituit revoluţia de la 1848, prin deschiderea acţiunii
de lichidare a relaţiilor feudale.
La începutul !'evoluţiei din 1848 zona Carei a fost frământată de
acţiuni ţărăneşti ce au alarmat autorităţile. în mai multe locuri se manifestau nemulţumiri, se refuza prestarea 1~obotei, ţăranii considerând
ca fiind ale lor curţile, grădinile, pruneturile, pe aceste considerente
nepermiţând stăpânilor intrarea în locurile r espective, nu se mai plă
teau impozitele, pornirea împotriva domnilor de pământ fiind manifestă. Cele mai multe nemulţumiri erau legate de comasările efectuate
înainte de revoluţie, ţăranii dorind revenfr.ea la situaţi a anterioară
comasărilor şi, dacă nu era altă posibilitate, intenţionau reiocuparea
propriilor pământuri. Cei din iMoftinul Mic au şi trecut la iacţiune şi
au astupat şanţurile care înconjurau pământurile nobiliare comasate în
1847, când ţăranii primiseră o puternică Lovitură economică deoarece li
se luase fântâna pentru adăpat vitele şi singurul teren potrivit pentru
păşune din hotarul lor. Reluarea terenurilor pierdute de ţărani cu ocazia
comasărilor ·a fost cauza mai mu[tor acţiuni ţărăneşti la Resighea, SanisJău, Vezendiu, Ciumeşti, aicţiuni ce s-au soldat cu zeci de arestări:
36 din Sanislău, 14 din Resighea, 12 din Ciumeşti, 11 din Vezendiu.
Arestaţii aproape toţi romc'.ini - au fost duşi la închisoarea din Carei,
puşi în fiare şi siliţi să lucreze pe moşia contelui Gy. Kârolyi. Autorităţile se temeau de o ridicare românească pe baza c0insideraţiilor că.
locuitorii români erau cei mai nesupuşi: „s-a putut constata de '1a în·ccput o mai mare agitaţie, anarhie şi nesupunere printre locuitorii de
naţiune română" . Autorităţile sperau să potolească agitaţiile pc cale paş
nică dar nu excludeau reprimarea manu militari, exprimând opinia că
la sate numai annata poate menţine ordinea.s2
51 Arhiva Parohiei reformate Berea, Cronica Ciumeştilor; Arhivele Statului
Satu Mare, fond cit., dos. 1536.
52 Vezi Revoluţia de la ·1 648-1849 din Tr41nsilvania, !i:d. Academiei R.S.R,
Buour-eşti, 1977, vol. I, 2 martie-12 aprilie 1848, pp. 298-299, 352-35G, 462- 463;
Documente privind revoluţia de La 1848 în Ţările Române, C, Transilvania, 12-29
aprilie 1848, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979, pp. 190- 191, 284-286; Radosav
TI"ru „Cărturarul sătmărean Moise Sora Novac şi revoluţia de Ia 18 l!'l'', in Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, XXI, 1978, p. 104.
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Revoluţia a fost înfrântă dar problema proprietăţii asupra pămân
tului a rămas, iar învingătorii deveniţi conştienţi de necesitatea rezolvării
ei au găsit o soluţionare în confo1mHatc cu intereselor, fără a rezolva
toate aspectele problemei, s1oluţionare c-0ncretizată în patentele imperiale
clin 1853 şi 1854.
Pentru comitatele vestice s-a ridicat o problemă în plus faţă de
Transilvania propriu-zisă, aC€ea a pământurilor „rcmanenţialc" Interesul Curţii de a ridica numărul sesiilor impozabile a determinat declararea lor ca urbariale. Interesul stăpânilor de pământ era acela de a
folosi munca gratuită a ţăranilor şi, ca urm3re. dispoziţiile imperiale
au fost încălcate, pământurile rcmanenţialc fiind monopolizate de
unii mari proprietari şi date în folosinţă unor ţărani cu pământuri
alodiale. Fiindcă legea clin 1848 stabilise urbarialitatea acestor pămân
turi ţăranii încercau să le ia în proprietate fără răscumpărare personală. După apariţia patentei unele sate au reuşit să-şi răscumpere obligaţiile pentru pământurile remanenţiale. Ceea ce a provocat nemulţu
miri şi multe procese a fost faptul că în unole cazuri moşierii au oontestat cro-acterul urbarial al acestor pământuri. în zona Carci întâlnim ambele situaţii . La Tiream cartea funciară consemna la 10 aug. 1863
pământurile remanenţiale în suprafaţa de 384 iug. şi 732 st. pătraţi
alături de- cele 70 şi 7/8 .foste sesii urbariale. La Moftinul Mare, contele
~arolyi Lajos pretindea că pământurile remancntiale trebuiau considerate
ca alodiale, argumentând că pentru unele piimânturi remanenţial.e locuitorii au plătit numai arenda, în timp ce pentru pământurile urbariale au
plătit cens, nona şi dijmă regală. El a folosit ca argumenb şi o hotărâre
din 1809 care stipula că pământurile reman enţ iale rămâneau stilpânului
până la plata arendei restante de către ţărani. Ţăranii în schimb emu
atât de convinşi de dreptatea lor încât, în perioada 1850-1852, în diSperarc de cauză s-au adresat prin memorii chiar împăratului Franz
Iosif. Problema a trenat până în deceniul următor, cAnd cele 654 jug-.
pământuri remanenţiale sunt consemnate separat în tabelul cu moşiil~
şi proprietăţile existente în Moftinul Mare la 1866.
Astfel d<' situaţii creau sau amplificau nemulţumirile şi contradicţiile dintre foştii iobagi şi jeleri url:;ariali pc de 10 parte şi moşieri p3
de alta. Contradicţii existau şi între jelerii al odiali şi moşieri datorită
faptului că primii n-au fost nici eliberaţi nici împroprietăriti. In zona
Carei numărul jelerilor alocliali reprezenta 45-500;0 din numărul jelerilor urbariali. La Vczendiu însă, numărul jelerilor neurbariali întrecea cu mult numărul celorlalţi jeleri (60 fata de 25). Jelerii ncurbariali
posedau împreună ridicola suprafaţă de 2 iug. şi 389 stânjeni2 • La Tiream numărlul jelerilor era de 13, iar al jelerilor urbariali de 59. Aşa:
cum a fost şi înainte de revoluţia din 1848, comasările au reprezentat
în continuare focare de încordare a relaţiilor dintre ţărani şi moşieri.
Legile eronomice ale exploatării capitaliste cereau comasarea pămfm
turilor dar ţăr.anii, care simţiseră pc propria piele „avantajele", se opuneau cu înverşunare. Rezistenţa lor a făcut ca lucrările de comasare să
se desfăşoare extrem de greu, în ciuda insis'enţelor principalilor interesaţi: marii proprietari şi ţăl'anii înstăriţi. Nici legile referitoare 1a coimasări nu au putut grăbi ritmul acestora decât prin impunerea lor de
către stat. La Moftinul Marc comasările s-au încheiat în 1866, la Re--
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_sighea în 1886, iar la Domăneşti în 1910!53 In general însă în zona Carei
nu s-au produs manifestări violente care să facă necesară intervenţia
forţelor de ~rdine cum s-a întâmplat în Transilvania.
Problema cea mai importantă era proprietatea funciară a ţără
.nimii şi în acest domeniu se manifestau inechităţi flagrante în ciuda faptului că măcar terenurile w·bariale şi alodiale se cunoşteau cu precizie.
Acolo unde rapăruseră probleme referitoare la caracterul urbarial sau
alodial al pământului s-au declanşat procesele urbariale, care au reprezentat o etapă importantă şi necesară, în condiţiile date, a pnocesului de transformare a proprietăţii feudale în proprietate burgheză.
Reglementarea problemelor urbariale s-a efectuat în mai multe moduri:
_Fetreşti acord al părţilor (foştii proprietari şi foştii iobagi) în fa.ţa tribunalului privind separarea bunurilor la 30 aug. 1862; procese îndelun_gatc ca la Domăneşti unde se declanşase încă în 1836 şi s-a încheiat reglementarea abia în 1873, iar comasarea s-a făcu după o altă perioadă de
memorii şi procese între 8 mart. 1901 şi 16 .aug. 1910; la Ghenei
1850-1860. La Foieni contele Kârolyi Gy. a intentat proces foştilor ur~
barialişti pentru a primi despăgubiri în schimbul pământurilor pierdute (15 mart. 1856 - 30 iul. 1863). Aproape opt ani a durat procesul
intentat de contele Karolyi Gy. celorlalţi proprietari din Sanislău
(nov. 1861 - apr. 1869). După stabilirea caracterului urbarial sau alodial
al pământului, principalele probleme au devenit segregările de păduri
şi păşuni (separarea bunurilor) şi comasările de loturi dispersate. 54
Pentru a ne forma o imagine asupra structurii proprietăţii funciare în
a doua jumătate a sec. XIX se impun exemplificări. La Petreşti proprietatea funciară prezintă caracteristici specifice localităţilor şvăbeşti
din zonă: repartizarea relativ echilibrată a suprafeţelor, numărul redus
şi relativ constant al pnoprietarilor, suprafaţa relativ mare în comparaţie cu satele din cană. 97 de ţărani stăpâneau 60 şi 7/8 foste sesii urbariale în suprafaţă de 3 316 219 .st. 2, din care în intravilan 143 iu.g.
699 st.2 şi arabil 2 856 iug. Proprietăţile măsurau între 27 şi 35 iug. 81
de ţărani aveau proprietăţi de 28-29-30 iug., 4 deţineau suprafeţe de
27 iug. unul singur având numai 15 iug., în timp ce 11 posedau proprietăţi de peste 30 iug. Foştii iobagi mai stăpâneau 324 iug. păşune
şi 94 iug. de pădure. Dacă situaţia foştilor iobagi se prezenta relativ sa-tisfăcătoare, nu acelaşi lucru se poate spune despre cei 21 de jeleri care
posedau în total 7 iug. în intravilan. Invăţătorul romano-catolic, parohiile romano-catolică şi reformată mai stăpâneau în total 6 iug. 679 st.2
intravilan şi 114 iug. arabil. Mari proprietari în comună erau KaroJyi,
deţinător a 666 iug. şi Degenfeld care avea 200 iug.55
La Vezendiu situaţia proprietăţii funciare s-a reglementat după
procesul urbarial care s-a terminat relativ repede (după 2 ani) printr-Wl
acord încheiat la 25 aug. 1858 între contele Karolyi Istvan şi foştii iobagi
în privinţa comasării pământurilor, separării păşunii şi dotării bisericii
gr,e co-catolice din sat cu o sesie. La 11 iunie 1860 înaintea separării păs:i Arhivele Statului Satu Mure, fond cit., dos. 1748, f. 85, dos. 1190, f. 25,
dos. 1191, 1205, 1873, 1748, 1204, 1485, !353, 1484.
~' Fond cit., dos. 844, 847, 901, 1361, 1190, 1745, 1746, 673, 674.
;.:, Fcnd cit., dos. 1363.
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mânturilor urbariale, hotarul Vezendiului compus din 4 290 277 st.2 era
defalcat în felul următor: :intravilan - 166 iug. 393 st.2, arătior 1 854 iug. 576 st. 2, fâneaţă - 1 059 iug. 165 st. 2, stuf - 32 iug. 359 st. 2,
păşune şi pământ inutilizabil 759 iug. 692 st.2 Foştii iobagi, în număr
de 114, stăpâneau 47 de foste sesii urbariale, intravilan - 139 iug.
320 st. 2, arător - 1 359 iug. 222 st.2, fâneaţă 655 iug. 538 st2 , inutilizabil - 74 892 st.2 Foştii jeleri, în număr de 25, posedau 7 iug. 907 'st.2
în intravilan. Cei 60 de jeleri neurbariali (alodiali) posedau 2 iug. 389 st.2
1n total ţăranii deţineau intravilan - 149 iug. 516 st.2, arabil 1 360 iug. 30 st.2, fâneaţă 655 iug. 559 st.2
Contele Karolyi I. stăpânea: intravilan - 14 iug. 55 st.2 , arabil 455 iug. 73 st. 2 , fâneaţă - 334 iug. 757 st.2 După separarea pământurilor
urbariale, contele deţinea 13 iug. 1 017 st.2 intravilan, arabil 439 iug. 423 st. 2, fâneaţă - 205 iug. 921 st.2, stuf - 13 iug. 495 st.2 , păşune
- 389 iug. 1 093 st. 2, inutilizabil - 18 iug. 375 st.2 Suprafaţa stăpânită
de ţărani rămâne aceeaşi. 56 Contele a devenit deci stăpân pe ma.i bjne
de jumătate din păşunea stăpânită până atunci în comun.
Dacă la Vezendiu contele Karolyi deţinea ceva mai muJt de 1 OOO iugare, la Tiream el poseda 2 572 669 st.2 sau, defalcat pe categorii, 54 iug.
822 st. 2 intravilan, 546 iug. 821 st.2 arabil, 1 048 iug. 516 st.2 fâneaţă,
673 iug. 418 st.2 păşune, 45 iug. 492 st. 2 pământ neproductiv. Cele 70
şi 7/8 foste sesii urbariale aveau în componenţă 3 399 129 st.2 defalcaţi
astfel: intravilan - 203 iug. 384 st.2, arabil - 199 iug. 885 st.2 fâneaţă.
- 975 iug. 660 st.2 Ca şi la Vezendiu, pământurile rem,anenţiale erau
incluse în pământurile urbariale. Foştii jeleri urbariali poseda 19 900 st.2,
adică 18 iug. 100 st.2 Cei 13 jeleri neurbariali utilizau 3 490 st. 2 sau
3 iug. 640 S·t. 2 Cele trei cimitire dispuneau de 7 iug. 7 st. 2 , bisericile
aveau împreună 163 iug., iar ţăranii şi bisericile dispuneau în comun
de 663 iug. de păşune. 57 Iugărele erau diferite ca mărime în funcţie de
categoria terenului: 1 iug. păşune=! 200 st.2, 1 iug. arabil=l 100 st.2,
1 iug. fâneaţă=! OOO st.2 Se observă că aici contele Karolyi stăpânea
peste 2 OOO de iugăre, această suprafaţă .echivalând cu trei sferturi din
întreaga proprietate ţărănească din comună.
Criza agrară de la sfârşitul deceniului al ioptulea al sec. trecut a
impus reducerea cheltuielilor, raţionalizarea exploatării terenurilor, modernizarea acesteia. Neaesităţi economice impun comasările şi mai acut
decât înainte, iar legea XLV din 1880 răspundea acestor necesi tăţi din
punctul de vedere al intereselor proprietarilor, devenind un mijloc deosebit de eficace pentru răpirea pământuri1or de la foştii urbarialişti.
Acesta este şi motivul pentru care marii proprietari solicită insistent
comasările. 'P.roprietarul de la Resigh J asztrabszky Ignacz reuşea în perioada 1885- 1886 să imp1mă comasările. înaintea comasării, la 27 sept.
1883 1 Jasztrabszky stăpânea ca pământ alodial 2 408 990 st. 2 , adică mai
mult de jumătate din suprafaţa hotarului comunei (4 554 627 st.2 ), defalcat astfel: intravilan - 174 iug. 222 st. 2, arabil - 1 578 iug., fâneaţă
- 425 iug. in comună mai deţineau pământ bisericile (intravilan 5 iug., arabil - 52 iug., fâneaţă - 16 iug.), calea ferată (26 iug.
;;s Fond cit., dos. 1866, 1871. 1873.
57
Fond cit., dos. 1874.
7 - Studii

şi comunicări,
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320 st.2), notarul (intravilan - 182 st. 2 , arabil - 5 iug. şi fâneaţă 3 iug.), comuna (28 iug. păşune), 8 jeleri (9 iug. 82 st2), şi proprietarii
urbariali (1 680 286 st.2). Suprafeţele proprietarilor urbariali se compuneau din intravilan - 95 iug., arabil - 749 iug., fâneaţă - 416 iug.
Între proprietarii urbariali apare şi J asztrabszky care mai deţinea
558 737 st.2, adică 24 iug. 464 st.2 intravilan, 292 iug. - arabil,
112 iug. - fâneaţă. Din totalul pământurilor comunei, moşierul deţinea
198 iug. 684 st. 2 din 284 iug. 642 st. 2 intravilan, 1 870 iug. din cele
2 385 iug. arabil, 537 iug. din cele 890 iug fâneaţă.58 In procente aceasta
însemna 65,150/0 din hotar, deci. aproape două treimi.
Până la reforma agrară din 1921 în wna Carei nu s-au produs modificări importante. Structura proprietăţii a rămas în general aceeaşi,
marea proprietate deţinând peste două treimi din pământul zonei. Nici
unul dintre marii proprietari din zonă nu era etnic român. Lipsa pă
mântului pentru ţărani se acutize:iză pc măsura trecerii timpului, dar
clasele dominante nu vor şi nu pot rezolva problema agrară în spirit
democratic. Fenomenele specifice tranziţiei la exploatarea capitalistă a
pământului continuau să fiinţeze, coexistând forme avansate şi forme depăşite istoriceşte de relaţii agrare, dominau contradicţii s1"cial-cconomice
şi politice complexe generate de menţinerea marii proprietăţi funciare,
a rămăşiţelor relaţiilor feudale, de existenţa unui regim politic reacţio
nar servind interesele aristocraţiei funciare, care ducea o politică şovină
de asimilare a nemaghiarilor. Aristocraţia funciară era o clasă condamnată de legile progresului în relaţiile agrare şi în general. Urma ca ist.oria să hotărască momentul executării sentinţei.

SOME FEATURES OF THE AGRARIAN RELATIONSHlPS
'FROM CAREI AREA REFLECTED BY DOCUMENTS EXISTING AT
SATU MARE STATES' ARCHIVE (1701-1900)
(Smnmary)

This is an ottempt of presenting to exp0rts the rich information content in
documents existing at Satu Marc States' Archive. It isn't an exhaustive view on
every aspect of agrarian relationship because many of the documents relating the
problem are at Cluj-Kapoca State's Archivc and others are at Budapcst în the
llung:lrian Archives.
Further rescarches, of our own or others, could bring in the scientific circuit
mucii more information. The authors tried to use particular dnts which can get
us a better knowing of what happencd în somc villages from Carei area in Satu
Marc county. We started the presentation by shortly showing of some efiects of
Fr. 'Rakoczi's uprising (1703-1711) which represented the most importnnt cross-road
in the arca because it changed totally the ethnical, linguistica!, religious, cultural,
economica!, social view of our region. The romanian ethnic m.ajority was replacecl
after an action of bringing in thc area German colonists from Oberschw.aben region, action which lasted about one century. The schwab population suffered a
high presure from th~ Hungarian state especially after 1867, so it has !ost its own
Janguage and adoptcd the hungarian language. Thls way the majority of popu~

Fond cit., dos. 1483, 1485.
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lation of the area became Hungarian and from the religious point of vicw H
.became catholic,
The great landlors of the area wcre etnically Hungarian, none of them w.as
Romanian. The grcatest landlord was Karolyi counts' family.
The peasantry's duties were hard enough but not so hard as in Transylvania,
because Karolyi family was interested in maintaining of German population in the
:area. Some of the duties to the landlors and to the Austrian state are shown by
the documents.
In our region didn't take place any uprising after Fr. Rakoczi's one, but the
relationships between landlords and peasantry were not peacefully bec-anse the
landlords tried to take the good lands from the peasants in thc processus of joining
land pruperty. That is why in the area took place many trials betwcen the two
sides.
We could find bere exemples ot phenomena met in the transition from feudal
to capitalist relationships, but the feudal kind of relutionship dominated because
the great land property was very powerful.
Finally the landlords showed that they couldn't solve democratically the
problem of the land property. Only the establishment of Romania's administration
in the area, în 1919, by the democratical agrarian reform from 1921, made a real
justice for the whole pcasentry of Romania, without any e:xception based on ethnical
vrigin.

'I
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LA ISTORICUL DEZVOLTARII MINERITULUI
IN OAŞ INTRE ANII 1760-1918
(Partea a II-a)
ADALBERT BALOG.H

Filoanele metalifere din zona Iezurilor (Tarna) înspre Sud-Est se
cu cele din hotarul localităţii Turţ. La sfârşitul secolului al
XVIII-lea mulţi cunoşteau că în văile Caporcea şi Petricel (Kovespatak),
sau zonele dealurilor Tompa şi Borz, erau presărate Clf' galerii şi puţuri de
mine vechi şi părăsite demult.
Potrivit datelor ce le deţinem, primii care în această zonă şi-au
încercat norocul erau ,fraţii Katalin. În anul 1781 ei vor obţine un permis
de cercetare, pe baza căruia în anul următor, într-un scurt interval, vor
lucra cu şase muncitori, dar se lovesc de două greutăţi esenţiale: nu au
destui bani şi pe deasupra li se pun piedici din partea autorităţilor administrative ale 'Comitatului36. Cercetările lor vor fi continuate în anii
1786-1787 pe o scară mult mai lărgită şi de către întreprinzători cu
experienţă în acest domeniu. Numitul Iacob Vida, cu domiciliul în Baia
Sprie, în scurt timp reuşeşte să convingă pe mai mulţi cetăţeni din Halmeu, Turul ung şi din . împrejurime de necesitatea redeschiderii unor mine
părăsite. Trei asociaţii diferite vor obţine dreptul la exploatarea minelor
„Toţi Sfinţii" în Valea Caporcea, „Sf. Anton" în Dealul Tompa şi „Sf. Ecaterina" în Valea Petricel şi Dealul Tompa.
Din relatarea asociatului Istvan Râthonyi aflăm că în vara anului
1787 vechile galerii au fost desecate, s-au luat probe şi au fost trimise
la „Baia 15 chintale de pietre". Intre timp Vida şi-a vândut însă cuxele
{acţiunile) sale lui Mihaly Gabsila (la Tarna ne-am întâlnit cu el!) şi a
părăsit Turţul. De la tribunalul minier Baia Mare în numele asociaţilor
se cere delegarea unui alt specialist de încredere, dar totoda tă se cer
asigurări şi în privinţa rentabilităţii activităţilor miniere. 37 Se pare că
sprijinul concret de la Baia Mare a întârziat să vină la Turţ pentru că
până la începutul secolului următor nu mai avem informaţii asupra
vreunei activităţi miniere în zonă.
In anii 1801 şi 1802 din partea minei „Sf. Treime" (Sancti Trinitatis în latină, respectiv H eilige Dreifaltigkeit în germană) din Turţ se
fac deja preschimbări de minereuri şi de produse concentrate (şlicuri) la
topitoria de la Ferneziu, preschimbări ce vor continua apoi să se efectueze şi între anii 1807-1813. Ca principalii acţionari din această perioadă
continuă

3

e Inspectoratul geologic minier Baia Mare, act nr. 89/1781 şi 86/ 1782.
Ibidem, act nr. 408/ 1'786, 55, 146, 168, Z70, 421 şi ·422/1787.

37

https://biblioteca-digitala.ro

102

Adalbert Balogh

2

apar membrii familei baronului Perenyi, proprietarii de fapt a celor mai
întinse păduri din această zonă. P are a fi curios faptul că perimetrul
minier de bază, cu această denumire, s-a eliberat doar în anul 1810, e
drept, la o a treia cerere făcută în· 1807. Mina „Sf. Treime", cc s-a acordat baronilor, de fapt se situa în acelaşi loc în care în 1786-1787 se afla
mina „Toţi Sfinţii", adică ·în Valea Caporcea, dar şi celelalte două zone
pomenite la aceea dată, în 1810 au fost concesionate sub, numele de
„Sf. Ştefan" şi ,,Sf. Vicenciu".38 Prezenţa familiei Perenyi, cu intermitenţe,
va p~rsista până în anul 1844. Cu toate că prin începerea săpării unei
galerii ajutătoare cu lungime de 85 de stânjeni39 în direcţia celor două
galerii (inferioară şi superioară) ale minei · „Sfânta Treime" apoi prin
con<;truirea şi punerea în funcţiune a unor şteampuri, precum şi prin
unele investiţii mai mari şi de lungă durată, activitatea minieră a baronului Perenyi la Turţ va fi haotică şi neconvingătoare, manifestate prin
dese întreruperi. Aceste întreruperi în cele ·mai multe cazuri s-au făcut
fără ştirea şi avizul tribunalului minier şi în consecinţă s-a permis ca
începând cu anul 1816 mai multe asociaţii să-şi ceară ·drept de cercetare
şi de exploatare asupra perimetrelor acordate anterior pentru familia
Perenyi.40
l
Prima asociaţie de acest gen era formată din fostul angajat al baronilor cu numele de Janos Volenszki, de această dată asociat cu baronul
Mihăly Rudnyanszki şi cu învăţătorul Joseph Kirâly care în anii 18161819 îl vor deţine vechiul perimetru „Sfânta Treime" sub numele de
„Sfânta Cruce".41 în anul 1828 un alt grup de întreprinzători vor solicita
un perimetru minier în zona Caporcea sub denumirea de mina „Iosif".
înfăţişarea la faţa locului întârzie, drept consecinţă nici hotărârea tribunalului minier încă nu s-a pronunţat când Janos Volenszky, din grupul
celor trei pomeniţi în deceniul anterior, acuma în calitate de împuternicit al baronilor, ocupă bunurile noului grup de întreprinzători. După
câteva luni de 1.ergiversări, unul dintre noii pretendenţi ajunge la înţelegere cu familia Perenyi în vederea exploatării minei, dar în curând
şi această înţelegere se dă uitării şi cel care va face preschimbarea cantităţii de peste 11 lotoni de argint, rezultat din exploatarea minei „Iosif",
va fi din nou omul baronilor. 4:? Nici trei ani nu au trecut, când acelaşi
Janos Volenszky se va regăsi din nou printr-un alt grup de pretendenţi,
format acuma în jurul lui J ohann K ozma, conducătorul salinelor regale
de la Ocna Slatina din Maramureş. Aceştia, la sfârşitul anului 1832 şi
începutul anului următor, vor obţine concesii asupra perimetrelor miniere „Sf. Anton" şi „Maria Ajută-ne" (Maria Hilf) împreună cu drep~8 Ibidem, act nr . 274311813; Arhivele Statului Baia Mare, fond Direcţia minelor şi Uzinelor metalurgice Baia Mare (în continuare Direcţia minelor) nr. 86,

p. 1'8; nr. 91, p. 10 şi 29; nr. 97, p. 13, 19, 22 şi 25; nr. 99, p. 119; nr. 107, p . 7
8; nr. 108, p. 11 şi 20; nr. 114, p. 15.
3
9 Avem de a face cu stânjenul maghiar, sau „de Pojon" cum se mai numea,
care avea o lungime de 2,88 m. Vezi Stoioescu Nicolae, Cum măsurau strămoşii,
Bditura ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 46.
• 0 Inspectoratul geologic minier Baia Mare, acte concesionale nr. 2256/1837,
13z.t şi 1504/1844.
41 Jl>idem, act nr. 2126il819.
42 Ibidem, acte concesionale nr. 161/1828, 256 şi 1788/1829.
şi
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tul la construirea unui şteamp cu nouă săgeţi în Valea „Kaportsany und
Tolgyes". 43
Aproximativ pentru aceleaşi terenuri, în anul 1837 alte dou ă grupuri distincte de întreprinzători vor cere drept de cercetare şi apoi de
exploatare. Unul este format în jurul „locotenentului major cezaro-cră
iesc" Lajos Tegze din Satu Marc şi Vama, cealaltă fiind condusă de
moşierul Lajos Kovacs din jurul Halmeului. Ambele grupări solidtau
emiterea noilor concesii pentru minele „Sfânta Treime" şi „Maria Ajută-ne". Apare însă şi numitul Griga Kriszta care, în calitate de împuternicit şi arendator al minelor deţinute în anii din urmă de gruparea
din Ocna Slatina, solicită lăsarea minelor, „Sfânta Treime", „Ştefan",
,,Maria Ajută-ne" şi „Anton" în exploatarea lui şi a asociaţilor săi din
Viile Apei. H
In timp cc grupările de mai sus se frământă şi se învinuiesc reciproc, în anul următor apar pe scenă numiţii Sandor Fodor şi Imre Toth,
nmbii din Turulung, împreună cu Adam Puskas clin Adrian care solicită pentru ci dreptul de exploatare „a minei Sfânta Treime din muntele Kaporcsa din Turţ". Peste un an numărul asociaţilor din această
grupare a crescut la nouă, iar la data de 9 ianuarie 1840 noua petiţie <.le
urgentare va fi semnată de 13 persoane prin care se arată: gruparea lui
Fodor a cheltuit vreo mie de florini pentru curăţirea şi amenajarea minei în cauză; pe baza unor aprobări speciale în două cazuri a făcut şi
preschimbare de produse miniere la Băiţa. Datorită unor neînţelegeri
mina „Sf. Treime" încă nu li se va acorda, dar această grupare va alcătui
în anul 1841 Asociaţia mini eră „Sf. Emeric" 45 în jurul căreia la Turţ,
în curând se va înscrie cea mai rodnică activitate minieră.
începutul exploatării sistematice a minei „Emeric" avea loc în luna
mai 1844. La această dată însă majoritatea acţiunilor asociaţiei cu acelaşi nume se vor găsi în altă proprietate: ele au fost vândute sau cedate Fundaţiei Episcopale din Satu Mare, în umbra căreia se afla preotul
romano-catolic Istvan Varga (din Seini iar mai tfirziu dfo Ungvilr). Pro-prictarii iniţiali motivează tranzacţia cu lipsa unor fonduri băneşti substanţiale, fără de care nu se mai poate închipui vreo activitate minieră
prosperă.4.6

Încă

în vara anului 1844 Varga va dobJndi

şi

va lua în exploatare

şi mina „Sf<lnta Trcin1e" cu dependenţele sale. În anul următor Asociaţia

Emeric din Turţ va îngloba perimetrul „Emeric" cu galeria „Emeric", cu
galeria ajutătoare „Maria Ajută-ne" şi puţul „Anton" precum şi perimetrul „Sfânta Treime" cu trei galerii : „Ştefan", „Sfânta Treime inferioară" şi „Sfânta Treime superioară". In intervalul de 15 mai 1844 şi
30 iunie 1847 vor fi extrase şi preschimbate 8 184 chintale şi 29 funzi
de produse 47 în valoare de 8 003 florini şi 56 creiţari. Cheltuielile aferente însă se vor cifra la suma de 11 835 florini şi 111/ 2 creiţari, adică se
Ibidem, acte concesionale nr. 2163, 24-39, 2449 !ii 2692/1832, 248 şi 3004/ 1833.
Ibidem, acte concesionale nr. 813, 1210, 1524 şi 2256/ 1837.
4ş Ibidem, acte concesionale nr. 2966/1638; 1228/1839; 862 şi 1418/1840; 4990 şi
5292/1841.
4 6 Ibidem, acte concesionale nr. .036 şi 153'7 /1844.
47 Chintalul folosit până în jurul anului 18i5 era egal cu 0,56006 kg, iar un
chinlal avea 100 de fw1zi. Vezi Stoicescu Nicolae, op. cit„ p. 282.
43
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o pierdere de 3 832 florini şi 42 creiţari. Această din urmă
cele 128 cuxe miniere ce alcătuia asociaţia, rezultă că pentru o singură cuxă (acţiune) reveneau 29 florini şi 561/4 creiţari. Din
,această cauză micii acţionari care au mai rămas după 1844, renunţă pe
rând în favoarea lui Varga care practic devine singurul proprietar al
bunurilor asociaţiei. Dar acest bilanţ succint mai impune înc? o remarcă:
-din totalul cheltuielilor de 11 835 florini şi H112 creiţari, 4 845 florini
~i 12% creiţari (aproape 410/o) reprezintă cheltuielile de salarizare, iar
3 367 florini (peste 289/o) s-au cheltuit pentru transportul produselor la
topitorii. 48 Există însă perioade când cheltuielile de transport vor fi şi
mai ridicate. Micşorarea acestora încă de la început va sta în atenţia lui
Varga şi al administratorilor-directorilor săi. 4 9 În primii ani se va avea
grijă în special de sortarea şi alegerea minereurilor. Apoi va fi construit
un nou şteamp cu 12 săgeţi, acţionat deocamdată de apa pârâului Valea.
Paralel cu obţinerea unor perimetre limitrofe, se fac mari eforturi pentru continuarea săpării galeriei ajutătoare „Petru şi Paul" începută încă
de familia Perenyi şi continuată din 1845 cu intermitenţe.50
Din rapoartele statistice ale vremii rezultă că la mijlocul deceniului 6 al secolului XIX minele aparţinătoare de Asociaţia minieră
„Sf. Emeric" din Turţ aveau următoarea înfăţişare: mina „Emeric" avea
două ocne cu adâncime totală de 66 S<tânjeni şi trei galerii cu lungimea
totală de 328 stânjeni, mina „Sfânta Treime" dispune de o ocnă cu adâncime de 6 stânjeni şi de o galerie cu lungime de 8 stânjeni, iar mina
„Doamne Ajută-ne" (Istensegits) o galerie cu lungime de 4 stânjeni. Din
acestea în anul 1853 au fost extrase 9 633 chintale de minereuri. 51 Minereurile şi produsele concentrate (şlicurile) erau transportate la topitoria din Băiţa, topitorie la care minele din Turţ în anii 1855-1856 au
făcut cele mai multe preschimbări, în aşa măsură că erau luni sau trimestre întregi când produsele aduse din Turţ cantitativ, dar şi valoric,
reprezentau jumătate sau şi mai mult din totalul preschimbărilor făcute
de toate minele ale căror produse au fost aduse aici. Tot în 1856 apar
şi primele cantităţi de aur de şteamp (Milhlgold) şi argint de amalgamare. 52
Dezvoltarea şi amploarea lucrărilor de exploatare de la Turţ denotă
:şi din numărul muncitorilor angajaţi. In anul 1845 într-o depoziţie de
18
Inspectoratul geologic minier Baia Mare, acte concesionale nr. 11324 şi
1531/ 1844, 193/1846, 731, 732, 967, 1182/1847 şi harta nr 55'4; Arhivele Sta l.L1hti Baia
M are, Căpitănatul minier Somolnoc, (în continuare: Căpitănatul minier Somolnoc),
<lct nr. 1405/.1'855.
49
In funcţie de administratori, ulterior directori ai minei Emeric din Tur ţ
se remarcă: Antonius Czura (1844) 26 an i, anterior muncitor crarial, Ferenc Meray
(1848), Vilhelm Fiala (1849-185·1) care într-o vreme era şi conducătorul topitoriilor
ele fier de la Moişeni, Joseph Rottmayer (.l852-Hl53), Ferenc .Juhăsz (1854-1863),
Istvan Juhasz (1864), Rafael Hoffman (1864~1868) de or igine din Braşov şi alţii.
Vezi Inspectoratul geologic minier Baia Mare, acte concesionale nr. 1406/1845, 401,
565 şi 580/1848, 898/1849, 66 şi 557/1851, 148/Hl5Q; acte generale :nr. 104.2/1855,
1 396/ 1859 şi 513/,1864.
~0 Ibidem, acte concesionale m. 1406/ 184·5, 580/1S48, 215 şi 474/.1851, 2<Hl şi
5 41/1853, 2.18/1854 şi 664/1!855.
51
Ibidem, acte concesionale n r. 64/1853 şi 150/1854.
52
Direcţia minelor Baia Mare, regitStre operative nr. 389, p. 36-40.
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mărturie sunt consemnaţi 11 muncitori din care majoritatea proveneau
din jurul Băii Mari. Datorită numărului relativ mare de muncitori preocupaţi, în anul 1848 supraveghetorul de la Turţ era investit cu dreptul de judecată în problemele de importanţă mai mică asupra lucrătorilor·
de la minele „Emcric" şi „Sfânta Treime". Statistica anului 1852 vorbeşte deja de 30 de muncitori, 2 supraveghetori şi 1 administrator, numărul zilelor de muncă ridicându-se la 8 191. Pentru anul următor nu deţinem cifra absolută al personalului angajat, dar totalul zilelor de muncă
lucrate s-a ridicat la 9 571, ceea ce corespunde cu o creştere de peste
14,40/o. în anul 1860 se vorbeşte deja de 60-70 muncitori. şa Dar printre
ei la această dată se aflau şi cei care lucrau la şteampurile şi la instalaţia de extragere a argintului prin metoda de alcalinizare.
Ideea construirii acestei instalaţii a apărut deja în anul 1855, dar
ea a fost dată în folosinţă doar la sfârşitul anului 1859. Realizarea instalaţiei a fost impusă pe de o parte de necesitatea reducerii radicale a
cheltuielilor de transport şi implicit a cheltuielilor de producţie. (Transportul produselor de la Turţ la Băiţa a durat trei zile.) Pe de altă parte
concentraţia utilă a minereurilor de la Turţ era relativ mică: la produsul principal (argintul) ea nu a ajuns la 2 lotoni/chintala de minereu.
In plus minereurile în cauză conţineau şi alte substanţe din care motiv,
prin metoda topirii, la aceea dată nici această concentraţie nu se realiza.';4
Instalaţia propriu-zisă de alcalinizare avea patru casete (lăzi), era
dotată cu pompe, cuve şi cu alte vase necesare. Pe lângă instalaţie există
un laborator, un cimentator, un cuptor de ardere (cupelare) a argintului.
Funcţionau două şteampuri dintre care unul era acţionat de apă, iar
altul de o maşină cu aburi de 8 Hp, aceasta din urmă mai punea în acţiune un valţ şi o moară pentru măcinatul sării. Maşina cu aburi de la
Turţ a fost montată în anul 1865 şi ea a funcţionat pc baza cărbunelui
extras din mina „Vapor" situat în hotarul Cămărzanei. Pregătirea minereurilor se făcea prin două cuptoare de prăjire dar şi în aer liber pe
nişte platforme anume pregătite. Montarea maşinii cu aburi împreună.
cu o parte din ins talaţia descrisă mai sus pentru extragerea argintului
a avut loc în anul 1864. Era prima maşină cu aburi montată în comitatul Ugocca şi pe lângă maşina cu aburi ce a fost instalată în mina·
Dealul Crucii din Baia Mare încă în preajma revoluţiei din 1848, ea a
prezentat şi un moment de vârf în progresul tehnic al vremii.55
Evidenţele de care dispunem pentru anii 1856- 1870 privind cantitat ea şi valoarea produselor miniere realizate de mina „Emeric" din
rr'urţ, sunt incomplete, motiv p entru care înfăţişarea unui tablou veridic
în această privinţă este imposibilă. Dar folosind chiar informaţiile trunchiate de care dispunem, se poate afirma că dezvoltarea activităţii miniere de aici până în anul 1870 a fost permanentă. !n urma preschimbării
produselor la topitoriile din Ferneziu şi Băiţa şi în special de la Oficiul
53

Inspectoratul geologic minier Baia Mare, acta judlcialia nr. 552/18 48; acte
Căpitănatul minier Somolnoc,
act

concesionale nr. 1406/11845, 64/ Ml63, 150/.1854;
n r. 58111861.

54
Inspectoratul geologic minier Baia Mare, acte concesionale nr. 150/1854 şi
876/ 1855; Căpitănatul minier Somolnoc, act nr. 75, 1396, 1440 şi 1570/1859.
55
Inspectoratul geologic minier Baia Mare, act nr. 62411865 şi 1124/ 1861.
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de preschimbare Baia Mare, mina „Emcric" din Turţ în anul 1866 a realizat o încasare de 12 235 florini şi 34 creiţari.56 Aceasta s-a făcut cu
un număr de 53 muncitori din care doar 48 au contribuit la casa fră
ţească. Numărul absolut al muncitorilor pe anii 1867-1871 nu-l cunoaştem, dar se ştie că numărul contribuabililor la această casu frăţească
de întrajutorare în anul 1867 era de 51, în 1868 era de 86J în 1869 de
115, în 1870 ele 153, iar în 1871 de 79 persoane.Ci; Aceasta ascendenţe.~
până în anul 1870 inclusiv presupune în primul rând o creştere absolu ~ă al personalului angajat. Pe de altă parte este de neconceput ca o
vreme îndelungată proprietarii minelor să fi majorat anual numărul angajaţilor dacă nr fi lucrat mereu cu pierderi.
După cum s-a mai arătat, avuţia Asociaţiei miniere „Emeric" din
Turţ după anul 1848 erau 1n mâinile preotului Istvân Varga. Această
situaţie s-a menţinut până in anul 1863-1964. Pentru procurarea şi
punerea în funcţiune a maşinii cu aburi şi ale altor instalaţii moderne,
Varga renunţă la jumătate din acţiunile sale în favoarea lui Rafael Hoffmann, pe care îl acceptă şi ca director nl firmei. Treburile însă după o
vreme încep să meargă prost. în consecinţă, încă în anul 1870 se înregistrează o pierdere de peste 3 OOO florini, la care în primul semestru al
anului următor se mai adaugă alte peste 2 OOO florini. Hoffmann părăseşte
conducerea asociaţiei dar nici noul director nu-i mai poate redresa activitatea de exploatare. La data de 17 iunie 1872 asociaţia este datoare
cu 1 462 florini şi 18 creiţari în contul salariilor minerilor şi cu alţi 978 florini şi 73 creiţari pentru cei care lucrau la şteampuri şi la instalaţia
de afinare. in plus au fost cheltuite şi fondurile casei frăţeşti.58
în numele celor rămaşi fără muncă şi în special pentru inte resele
invalizilor, văduvelor şi orfanilor lipsiţi de orice subzistenţă, se depun
multe petiţii şi se fac mai multe propuneri dar toate au rămas în suspensie. ln plus toate activităţile miniere şi de prelucrare au rămas sistate. Minele şi instalaţiile pendentc de acestea au fost evaluate la
38 666 florini, dar în lipsă de alţi pretendenţi la licitaţia diri 20 iunie 1875,
ele ajung în proprietatea Fundaţiei pentru Pietate din Satu Mare cu
preţul de 4 800 florini.
Este de precizat că fundaţia în cauză avea o pretenţie faţă de Asociaţia minieră „Emcric" din Turţ în valoare de 12 600 florini prin urmare, odat.ă cu preluarea minelor, pretenţiile fundaţiei călugăriţelor sătmă
rene au fost realizate numai parţial. Rămas fără capital rulant, în curând
se va cerc şi se va obţine pe termen de un an permis de încetare vremelnică a activităţilor pe perimetrele asociaţiei. ;; 9
In primăvara anului 1876 minele şi instalaţiile dependente de acestea, pc termen de trei ani, sunt arendate de numitul Ferenc Juhasz, cu
domiciliul în Băiţa. In contul arenzii, 150/o din sumele încasate după
preschimbarea produselor urma să fie predate fundaţiei sătmărene. Luco V€zi anul corespunzător din situaţia de Jn onexa 2.
~ 7 Jn dosul acestor cifre trebuie să Ii existat cel puţin atâţia angajaţ i care
timp de minim o lună au lucrat Ia mina Emeric, din Turţ. Vezi Inspectoratul geofogic minier Baia Mare, a cte nr. 624/1865 şi 2090/1879.
59 Ibidem, act nr. 513/1864, 301 şi 491/1872.
59
Ibidem, act nr. 127/1873, 1936/1874, 894 şi 1737/1875.
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de exploatare miniere au fost reluate de urgenţii, dar nu şi ins:apentru extragerea argintului. Produsele extrase din abataje au
fost din nou preschimbate sub formă de minereu sortat şi de şlicuri.
Devalorizarea argintului de pe piaţa mondială a contribuit şi ea la ncrentabililatea mineritului de la Turţ. După ce fostul arendator Juhâsz
în anul 1880 a renunţat la reînnoirea contractului de arendare, acest eontract se încheie de câţiva dintre vecinii angajaţi, în frunte cu Janos Virlits. Este o încercare de disperare a celora care, în deceniile din urmă,
în apropierea minelor şi-au făcut case şi s-au stabilit aici cu familiile lor
şi acuma au rămas fără nici un câştig. Lucrările de exploatare au fos~
reluate din nou, dar rezultatele dorite au întârziat să mai apară. Încasările făcute în urma produselor preschimbate, chiar şi după aprecierile
căpitanatului minier, au fost scăzute, acestea nu au permis reangajarea
nici celor 26 de persoane, c;are la această dată încă mai făceau parte din
casa frăţească. 1n consecinţă, după tergiversări ce au durat un deceniu,
cu data de 2 :februarie 1882 casa frăţească (după o existenţă de peste
30 de ani) a fost lichidată , cei îndreptăţiţi şi-au reprimit câte ceva din
creiţarii lor depuşi cu trudă în trecut. 6 0
în toamna anului 1884 contractul de arendare încheiat de Virlits şi
asociaţii săi a fost radiat şi din punct de vedere formal de către căpi 
tiinatul minier. In decurs de un deceniu şi jumătate se vor face mai multe
încercări pentru reluarea unei intense activităţi de exploatare a minelor
metaliîere din Turţ. Astfel în anul 1890 ne reîntâlnim cu vechiul arendator Ferenc Juhăsz care va face şi unele preschimbări. Această încercare
se va relua şi în anul 1893 şi după care, cu mici întreruperi, va fi continuată până în anul 1901. Dar de o exploatare sistematică nu se mai
poate vorbi. Perimetrele miniere de la Turţ în această perioadă vor fi
deja în proprietatea lui Bela Mik6 iar ulterior a lui Valeria Leuba, ambii
din Baia Mare. Aceasta din urmă însă nu va mai face nici o preschimbare
de produse, activităţile sale pună în preajma primului război mondial
se vor rezuma la strictele lucrări de întreţinere şi de c:onscrvare.61
Zonele limitrofe cu Turţul, hotarele satelor Batnrci (înspre Vest)
şi Cămărzana (spre Est) au stat şi ele în atenţia mineritului.
Batarciul apare în documentele noastre relativ târziu. În jurul anului 1840 numitul Lajos Kovacs,ll2 în zona denumită Groapa Mare, a săpat
o galerie ajutătoare cu lungime de 38 stânjeni, sub o altă galerie veche
părăsită, cu speranţa rcaescopcririi filonului exploatat cu „peste 100 de
ani în urmă". Ajungând însă sub galeria veche a dat de steril, motiv
pentru care a renunţat la continuarea lucrărilor. Acest perimetru în
aprilie 1848 va fi reconcesionat inginerului Josef Bcnczc, obţinând teritoriul sub numele de „Sf. Maria Mare" (Nagyboldogasszony). Anterior
GO

Ibidem, act nr. 1270/1876, 2090/1879; 1217 şi 1790/ 1880, 1624 şi 1776 1'881;

385/1882

şi

1132/1884.

Ibidem, act nr. 306/1890, 362/1911 şi 758/1912. Vezi şi situaţia anexa 2.
Cu numele lui ne-am mai întâlnit la Turţ şi il vom gă~i prezent şi la S:xad.
V:ima şi în special la Moişcni, dar el este acela care în cererea depusă in anul
81
62

1836 pentru „munţii Bradului" de fa hotarul comitatelor S.1tu Mure şi Maramurc,.,.
„în valea pârâului al doilea .:il satului Remeţi" pe culmi, pomeneşte de vechile
mino <llC lui Râk6czi pomenite în datina populară. Vezi: Inspectoratul geologi~
m,nirt Baia l\'fare, acte concesionole nr. 255i şi 3947/1836.
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-cu doi ani şi o altă zonă a Batarciului va fi cercetată de un grup de
patru cetăţeni (dintre care Mihai Csorba morar, Iacob Csorba şi Ilie
Hosszu erau din Batarci). Ei vor solicita acordarea unui perimetru sub
denumirea de „Sfânta Treime" din Dealul „Bokor" şi valea cu acelaşi
nume. Cu un an mai târziu morarul Mihai Csorba va mai solicita si un
alt perimetru sul:I numele de „Sf. Benedict", aflat în dealul Piciorul' Plat
(Laposlab). El va săpa un început de galerie în lungime de trei stânjeni,
după care însă va renunţa la continuarea lucrărilor. După doi ani de la
radierea acestor perimetre, în 1859 hotarul satului Batarci va mai forma
obiectul unor concesiuni pentru cercetare, după care, pc"mn în anul 1911
nu mai avem alte referiri la activităti miniere în hotarul acestei localităţi. In acest an, la întâlnirea pâraielor „Bătărcel" şi „Stan Iacob" se
acordă trei concesiuni pentru cercetare, iar în anul 1917 Ioan Petrovai
din Baia Mare va face unele cercetări, dar fără rezultate demne pentru
solicitarea vreunui perimetru minier.63
Înspre Est de Turţ, în hotarul comun cu Cămărzana, baronul Nicolaus
Vecsey în anul 1850 a obţinut două perimetre, miniere sub denumire de
„Elisabeta de Nord" şi „Elisabeta de Sud". Ele şi în anul 1858 mai persistau în evidenţele căpitănatului minier dar despre exploatarea lor nu
se cunoaşte nimic. În anul 1853 se dobândeşte un alt perimetru minier
pentru argint şi plumb, situat în „muntele Fenyitik" care va fi alipit de
~unurile Asociaţiei „Sf. Emeric" din Turţ. Dar şi acesta în curând va fi
dat uitării.64
În anul 1868 activitatea minieră si în hotarul Cămărzanei va fi reluată, dar de această dată atenţia se 'va îndrepta înspre „muntele Zlamen", în care, în apropierea întâlnirii hotarelor localităţilor Bixad, Vişc
(în Maramureşul istoric, azi în Ucraina Subcarpatică) şi Cămărzana, pe
teritoriul acesteia din urmă, în anul 1874 vor fi acordate două perimetre
miniere simple (în total 25 088 st.c'lnjeni pătraţi vienezi) sub denumirea
de „Simion" în proprietatea asociaţiei miniere cu acelaşi nume. Majoritatea acţiunilor asociaţiei au fost deţinute de câţiva specialişti în exploatarea şi prelucrarea fierului de la Dolha, din rândul acestora fiind şi directorul asociaţiei. Bazaţi pe rezultatele unor analize de laborator, precum
şi pe identitatea rocilor cu cele exploatate în zonele vecine din Bix.ad şi
Vişc, până în anul 1876 va fi săpată o galerie cu lungime de 79 m. Fifonul atins s-a dovedit a fi bogat în special în aur, dar acţionarii îşi
dau seama că în lipsa vreunei surse de apă, construirea şteampului este
nerealizabilă. Şi când în mină ar mai fi fost necesară doar construirea
abatajelor de exploatare, acţionarii renunţă să facă cheltuieli în plus.
in luna mai 1876 esLe pe cale să se realizeze fuziunea asociaţiei „Simion"
din Cămărzana cu Asociaţia „Theofil" din Bixad, care dispunea de un
şteamp bine dotat. Din motive încă neelucidate, fuziunea nu se realizează,
şteampurile de la Bixad sunt cumpărate de Ferenc Juhasz. intre timp
lucrările de la galeria „Simion" sunt sistate, dispar chiar şi uneltele de
63 Ibidem, acte ·concesionale nr. 33411847; 94, 417, 505, 1066 şi 1085/1848; 540 şi
693/1851; acte generale nr. 2917/1911 şi 240/1917; Căpitănatuz minier Somolnoc, act
nr. 1239, 1965 şi 2377/1857; 1464/1859.
61 Ibidem, acte nr. 1828/.1857 şi 1408/1858; Inspectoratul geologic minier Baia
Mare, acte concesionale nr. 511/1853.
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lucru şi după lungi tergiversări, la data de 29 decembrie 1879 asociaţia
„Simion" îşi declară autodizolvarea şi renunţă 1a drepturile sale miniere. Perimetrul respectiv în anul 1881 va fi acordat lui Ferenc Juhăsz
şi înglobat între bunurile Asociaţiei miniere „Theofil" cu sediul în Bixad,
de la această dată cele două mine vor avea soartă comună". 65
Bixadul apare în documentele miniere în anii 1836-1837, când acelaşi Lajos Kovacs, cu numele căruia ne-am mai întâlnit, va obţine două
perimetre miniere sub numele de „Ludovic" şi „Alexandru" pe „terenul
situat în hotarul Bixadului pe malul stâng al pârâului Târşolţ şi care
din lazul lui Iuon, fiul lui Toma Tătar, tinde înspre munţi". La sfârşitul
anului 1837 din cele 128 acţiuni un număr de 68 Kovacs le cedează altor
patru părtaşi. Cu această ştire numele celor <louă perimetre dispar din
documente.
Cu Bixadul ne vom reîntâlni în anul 1865 când, prin acordarea perimetrului dublu de exploatare „Teofil" cu suprafaţa de 25 088 stânjeni
pătraţi vienezi, începe exploatarea şi ulterior exploatarea unor filoane de
pirită cu conţinut de aur şi argint. Asociaţia minieră cu acelaşi nume,
aflată în proprietatea mai multor întreprinză tori din Satu Mare, Vama,
Negreşti etc. (acţionarul principal cu 32 cuxe - fiind comerciantul
sătmărean Daniel Jurc1csk6) pe versnntă dinspre Est al muntelui „Gogoneasa" va construi o galerie ajutătoare cu o lungime de 227 ,5 m, un
şteamp cu 30 săgeţi, acţionat de apa Turului şi va spera într-o exploatare prosperă. Speranţele însă nici aici nu se vor îndeplini; deja în anul
pornirii se constată că şteampul construit a fost conceput greşit din care
motiv în anul 1871 se lucrează deja 1a refacerea şi redimensionarea acestuia. Peste un an alte necazuri: noul şteamp cu 15 săgeţi nu poate să
ţină pas cu ritmul extragerii minereurilor. Ca urmare în anul 1872 se
va lucra doar cu 1-2 mineri. Directorii asociaţiei, care se schimbă frecvent, nu se pricep la minerit, iar specialiştii, cum a fost cazul şi cu numitul Istvan Eiben, sosit din Baia Mare, nu se pricep la administraţie.
După zece ani de activitate a asociaţiei, în anul 1875 şteampul va duce
Jipsă de apă şi nu va mai lucra. Minereul extras în cantitate mare nu
poate fi prelucrat şi valorificat. Acţionarii nu mai vor să plătească şi în
curând adunarea generală a asociaţiei din 15 aprilie 1877 îşi declară
autodesfiinţarea. 66 Astfel se pune capăt unei activităţi care a pornit cu
mari speranţe, având casă frăţească de întrajutorare a muncitorilor, care
asigură şi consultaţii medicale gratuite pentru membrii săi şi cu un regulament de funcţionare bine definit.
Prin înfiinţarea cu data de 28 decembrie 1881 a noii Asociaţii miniere „Teofil'' din Bixad, din punct de vedere juridic, activitatea minieră de la Bixad se va continua şi în timpul primului război mondial.
Dar în realitate suntem martorii unei agonii prelungite. Peste 500;0 din
60
Ibidem, Evidenţa asociaţiilor miniere nr. 5, pag. 79; EYidenţa perimetrelor
miniere nr. 7, pag. 112; Actele generale nr. 315/1"874; 166, 463, 56!), 1217 şi 1584/1876;

:.m2, 366 şi 983/1'877; 1012, 1084, 1386, ·lill55 şi 1993/1879; 8 şi 44111000; 308, 4î5 şi
1743/1881.
68 Ibidem, acte concesionale nr. 2254 şi 4214/ 1837; acte generale nr. 1183 şi
1763/1865; 18, 19 şi 237/1872; 1018/1873; 172/.1875; 312, 1003 şi 2260/ 1877; Evidenţa
.asociaţiilor

miniere nr. 1, p. 7.3;

Evidenţa

perimetrelor miniere nr. 7, p. 37.
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acestei noi asociaţii la început vor fi în mâinile lui Teofil Romanovszky din Vama, Ferenc Juhasz, Vilmos Roxer şi avocatul Denes
Mathe, ultimii doi din Kassa (Kosice) respectiv Cluj. Asociaţia va deţine·
cele două perimetre miniere de la Bixad şi Cămărzana precum şi rămă
şiţele şteampului reconstruit la Bixad. Dar în loc să-şi vadă de treabă„
Romanovszky şi JuhD.sz se asociază (pc hârtie) cu I<'erenc Domahidy, comitele suprem aî comitatului Satu Mare şi cu alţi doi cetăţeni şi în anul
1883 înfiinţează, sub numele de „Asociaţia minieră Oaş-Bixad", o nouă
asociaţie minieră şi în anul următor preia în arendă spre exploatare minele şi rămăşiţele şteampului asociaţiei „Teofil". Cele două mine sunt
curăţate, o vreme se lucrează şi la pregătirea abatajelor, dar pe urmă
totul se sistează. Identic va proceda şi noul arcndator, un oarecare „domnul Gorbe", dar în 1890 şi el pă răseşte terenul. În anul următor ca noul
arendaş apare a fi fost Asociaţia minieră de la Racşa, al cărui director
era acelaşi Ferenc Juhasz, care este în acelaşi timp şi unul dintre principalii acţionari ai asociaţiei „Teofil". După un adeărat dute-vino, în anul
1902 o parte dintre vechii acţionari ai „ Teofilului" se retrag. Dar nici
noii proprietari de acţiuni nu vor să rişte prea mult şi până la sfârşitul
primului război mondial pc cele două teritorii miniere vecine se vor face·
doar din când în când cele mai necesare lucrări de întreţincrc. 67
Zăcămintele auro-argintifere de la Bixad se continuă înspre Sud-Est.
Minerii evului mediu credeau însă că şi în direcţia opusă mcrjtă să-şi
încerce norocul. Acesta denotă din raportul topometrului Indrasik de la
Tribunalul minier Baia Mare, care (în urma cererii unui grup de şase
mineri din Baia Sprie, în anul 1852 solicita acordarea unui perimetru
în hotarul Lăchinţa pentru un teren aflat în „muntele Talna") nota că
este vorba despre o mină veche părăsită de mult, situată între localităţile Gherţa şi Cămărzana „între munţii Talna Marc şi Talna lVIică".
Grupului solicitator li se acordă un permis de cercetare pe termen de
12 săptămâni, os după care alte informaţii privitoare la aceste încercări
nu mai apar. !n partea opusă, în hotarul localităţii Negreşti s-au făcut'
cercetări şi încercări de exploatare în anii 1837-1838. Doi întreprinză
tori vor cere acordarea perimetrului „Blagoslovirea Domnului" pentru
minereu de argint nou descoperit de ei în muntele „Brad" din hotarul
Negreştiului. Li se acordă doar drept de cercetare. Cu un an mai târziu·
două persoane vor obţine un perimetru minier sub denumirea de „Mina
Negreşti" (Avasujbânya) pe malul stâng al pârâului „Talna Mare", pe·
„muntele Kase Popi", concesiunea fiind cerută pentru „aur, argint, cupru, plumb, platină şi cobalt".69
67 Ibidem, acte generale nr. 1534 şi 1742/1!881; 1365 şi 1534/1882; 136 ş i 432 '1884;
1!05/1886; 125, 126 şi 5042/1890, 6960/1891; 2512/1902; 5641/1909; 33, 103 şi 362/1911;
2186 şi 2908/1912; Evidenţa perimetrelor miniere nr. 7, p. 1.33-134.
68 Ibidem, acte concesionale nr. 338/1852.
ll1l Prima dzită se solicită de la Tribunalul minier Baia Marc teren pentru
platină şi cobalt. Unul dintre cei doi solicitanţi era acelaşi Ferenc Darvay c<ire în
anul 1837 a preluat o marc parte a perimetrelor Ludovic şi Alexandru <lin Bixact

de la Lajos KoYâcs. Vezi: Inspectoratul geologic minier Baia 1Ware, acte conccsio--

n11lc nr. 2252

şi

4214/1837; 1612/1838.
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Cu aceste informaţii şi hotarul Negreştiului un timp mai îndelungat iese din atenţia mineritului şi va reintra doar cu ocazia cercetărilor
făcute cu decenii mai târziu pentru fier, cărbune şi alumină. 7 0
Zona metaliferă din Oaş de la Negreşti continuă înspre Vama şi apoi
Racşa. Hotarul localităţii Vama fiind vecin cu minele renumite din
Handalul Ilbei, se presupunea continuarea filoanelor auro-argintifere ~i
înspre Nord din dealul „Face Marc".
Primele cercetări din viiile Vamei sunt atestate încă din anul 1779,
(deci cu doi ani mai devreme faţă de Turţ). Acestea au fost efectuate de
către Marcu Vida şi Daniel Dobrikan şi care în Valea Puturoasă vor
descoperi un filon. Vida va continua cercetările pc cont propriu, apoi în
asociere cu Alexiu Czirjak, proprietar de moşii din Odoreu. Ei doi, se
vor adresa Inspectoratului Superior Minier Baia Mare, oferindu-i spre
exploatare noul filon descoperit. Acesta nu riscă şi atunci în anul 1781
vor concesiona terenul sub denumirea de „Sfânta Treime". In curând
li se asociază câţiva proprietari de moşii din comitatele Satu Mare şi
Solnocul de Mijloc, dar şi patru cetăţeni din Baia Sprie, precum şi
preotul Ştefan Pop din Vama , acesta din urmă pentru o vreme va prelua
-şi funcţia de administrator al asociaţiei. Pe pârâul „Talna" va .fi con'Struit un şteamp. Filonul va fi pus în exploatare printr-o galerie „mare"
şi una ajutătoare şi cu folosire a 8-10 mineri şi muncitori de şteamp
vor face preschimbări de minereu ales şi de şlicuri la topitoriile de la
Baia Sprie şi Băiţa . Produsele preschimbate , pe lângă aur şi argint, conţineau şi cositor. Activitatea asociaţiei în cauză, cu o amplă documentaţie poate fi urmărită până în anul 1785.
Paralel cu existenţa asociaţiei „Sfânta Treime" la Vama mai funcţio
nau şi altele. Perimetrul cu numele de „!nălţarea Crucii" a fost acordat
in anul 1782 şi se situa între Handalul Ilbei şi Vama, pe locul denumit
„Face Mare şi Meczke Ko", acţionarul principal :fiind acelaşi Marcu Vida.
Altele, sub numele de „Sf. Nicolae" şi „Sf. Ştefan" au fost acordate în
anii 1784 şi respectiv 1788, dar nici una dintre ele nu a avut o viaţă
-şi activitate de lungă duratii. 71
După această efervescenţă, timp de aproape patru decenii va fi linişte. Noul val de cercetări miniere în hotarul localităţii Vama va fi
reluat în anul 1827 şi va dura până în anul 1850. in acest interval vor
ii depuse 13 cer er i pentru acordări de perimetre de cercetare şi de exploatare. Dintre solicitanţi se remarcă numele lui Andras Vida, (subinginer la
topitoriile erariale de la Băiţa), Ludvig Terge (care tot în aceşti ani va
fi prezent şi în zona Turţului), moşierul Ludvig Szirmay şi Gyorgy Stetz,
for în anii 1840 gruparea condusă de Ioan Burlc (miner din Băiţa) împreună cu Anton Taufer, scribul de la topitoria din 1',crneziu şi Ioan Rogozan, muncitor la topitoria din I3ăiţa. Perimetrul acestora din urmă,
acordat sub numele de „Petru şi Paul" era pe acelaşi teren pe care în
Privitoare Ia cercetările făcute pentru fier şi cărbune
în anul 1916 se spune că moşierul J6zsef Pecsnolics a
care aveau o concentraţie de 24% alumină. Vezi: Inspetoratuz
Mu1·e, acte generale nr. 436/HJ16.
7 1 Ibidem, acte nr. 57 şi 65/l781; 1.36, 137, 178 şi 203/1782;
:262 şi 345/ 1784; 542/1788.
70

.alumină
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durul anului 1780 a funcţionat mina şi şteampul, „Sfânta Treime". Restul
zonelor solicitate şi acordate, cum ar fi cea de pe „muntele Mike" (182i)
„Valea Bejii" (1835) sau „Valea Zana" (1845) după scurtă vreme se dovedesc a fi nerentabile pentru exploatare. Ultima cerere din aceşti ani
a fost făcută de preotul Istvan Varga (1850), care însă şi-a concentrat
atenţia înspre Turţ.12
.
Urmează o nouă perioadă de linişte, conturbată doar de Iuon Marinkas, dar şi el între anii 1875-1876 figurează doar cu două perimetre
de cercetare, după care teritoriul localităţilor Vama şi Racşa vor fi supuse unor cercetări riguroase între anii 1908- 1912 de Societatea Minieră „Sf. Ştefan" din Ilba, cu capital străin. La un moment dat această
grupare deţinea 23 perimetre de cercetare în hotarul Vamei şi alte 21 în.
Racşa. In urma acestor investigaţii în anul 1911 la Vama a fost identificat un filon în lungime de 300 metri. În anii ce au urmat forţele societăţii fiind dirijate înspre terminarea instalaţiilor sale de flotare, iar după
aceea bărbaţii fiind absorbiţi de război, motive pentru care exploatarea
filoanelor de la Vama a fost amânată. 73
·
Hotarul localităţii Racşa în privinţa cercetării şi exploatării minereurilor preţioase este documentat începând cu anul 1834. In aceşti ani
numitul Ludvig von Szirmay (vezi şi la Vama) depune trei cereri pentru
tot atâtea perimetre, dintre care două pentru dealul „Ki.ilso Tordaer
Gebi.irg" unde cândva erau exploatate două mine, dar care au fost abandonate mai de mult. Pentru locul indicat tribunalul minier a acordat un
perimetru cu numele de Francisc pentru aur, argint, cupru, beneficiarii
fiind însă alţi patru cetăţeni. Un alt val de solicitări pentru Racşa sunt
depuse între anii 1842 şi 1844 dintre care cea mai serioasă pare a fi
fost cererea numiţilor Grigor Baba, Janos Leuska, Andras Leuska şi
Jânos Veres, cu toţii, din Racşa. Perimetrul sub numele de „Florian" cc
li s-au acordat în zona Paltin, a persistat în evidenţele căpitanului minier până în anul 1869. Ştergerea acestuia s-a făcut concomitent cu revocarea perimetrului „Francisc" amintit din anul 1834. Până la data
radierii acestora, în anii 1846 şi 1853 au mai fost solicitate şi alte terenuri localizate pentru Făgetul Mare şi Pleşca. 74
Toate acestea erau însă doar încercări fără rezultate concrete. Mult
mai serioase s-au dovedit a fi acele cercetări care au fost întreprinse în
zona Valea Popeasca sau Secătura, de unde în anii 1866-1872, .de pe·
nişte perimetre de cercetare, s-au făcut dese preschimbări de minereuri
selectate, cu conţinut de aur şi argint, la topitoria din Băiţa. Ca rezultat al acestora, în luna aprilie 1872 are loc înfiinţarea Asociaţiei miniere,
„Sf. Gheorghe" din Racşa care obţine un p erimetru dublu de exploatare.
Două galerii vechi aflate pe teritoriul perimetrului sunt curăţate şi întărite, după care se va pune accent pe intensificarea lucrărilor de ex12 Ibidem, acte concesionale nr. 35/1827; 321, 1356, 2092 şi 278411835; 3293 şi
4246/1836; 2251 şi 2253/1837; 1800/ 1839, 2431, 2479 şi 3187/1840; 2516/1842; 1266/1845;
824/1846; 12 şi 5.14/1848; 330/1850.
?3 Ibidem, acte generale nr. 589/1876;
2705-2719 3500-3611/1908, G23/1909;.
.
59/Hl12; 100/1914 şi 48/1915.
1~ Ibidem acte concesionale nr. 232, 2313, 234 şi 12W1831; 483 şi 527911842:
511/ 1848 şi 28Îl853; Registre contemporane de evidenţă, nr. 71/1·869, poziţiile 211,
212 şi 695/1869.
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mai ales din Seini, Apa şi Soîn minerit comit o ·IŢlare greşeală:
nu au făcut calcule prealabile asupra rentabilităţii investiţiilor lor. Acestea le vor face abia în anul l 874, după ce topitoria de la Băiţa a refuzat
să le preschimbe cantitatea de 1 200 măji de minereu. Motivul refuzului.
a constat în concentraţia săracă a produsului prezentat. Intreprinzătorii
acuma îşi dau seama că numai din preschimbarea minereurilor alese nuse putea asigura existenţa exploatării. Constatarea însă a fost dureroasă!
O parte dintre acţionari părăsesc asociaţia iar alţi şapte întreprinzătorL
din Seini formează o nouă asociaţie minieră sub numele de Iosif care,
pe bază de contract, în septembrie 1876 iau în arendă minele de la
Racşa . . Conform înţelegerii arendaşii primesc 33 de cuxe părăsite, în
schimb se obligă la repunerea m inei în exploatare şi în raport cu volumul preschimbărilor să plătească o arendă de 10-200/o din încasările·
realizate. 75
Asociaţia proprietară, în adunarea generală din 4 august 1877, face·
o nouă analiză a situaţiei şi la propunerile „expertului" Ferenc Juhasz·
hotărăşte construirea pe Talna a unui şteamp şi după terminarea acestuia
intensificarea exploatării. Arendaşii nu sunt de acord să contribuie la
cheltuielile de construcţie a şteampului, motiv pentru care contractul
de arendare se anulează. Cu participarea acţionarilor, care anterior au
ieşit din asociaţie şi a lui Ferenc Juhâsz, se formează o nouă asociaţie
pentru luarea în arendă a minei din Racşa. Noul contract încheiat în
mai 1878 stipulează cedarea a 50o;0 din acţiunile asociaţiei proprietară
în favoarea arendaşilor care în schimb vor construi un şteamp cu 15 să- ·
geţi, vor reface drumurile de acces între mină şi şteamp şi vor transporta
de la mină în vale întreaga cantitate de minereu anterior extras. Noua
taxă de arendă se stabileşte între 5 şi 100/o după valoarea preschimbărilor
făcute. Prin folosirea unui împrumut bancar şteampul a fost terminat
şi pus în exploatare. în sortimentul produselor preschimbate de la Racşa
după această dată, pe lângă minereurile sortate, apare argintul şi aurul
de şteamp. La începutul anului 1881 se iveşte ideea procurării şi montării
unei turbine pentru acţionarea şteampului pe care asociaţia proprietară .
doreşte să o realizeze printr-un nou împrumut bancar. 76
Şi când se părea că totul va merge bine şi la Racşa intervine ceva
incă neelucidat. In lunile mai şi iunie în numele asociaţiei „Sf. Gheorghe"
se fac ultimele preschimbări de minereuri Ja Ferneziu, iar în iulie es ~.e ·
depusă la Oficiul de Sciimb şi o mică cantitate de aur şi argint de şteamp,
dar după această dată, timp de doi ani, nu mai apar informaţii despre·
exploatarea de la Racşa. Pentru anul 1883 asociaţia „Sf. Gheorghe" raportează la căpitănat că la întreţinerea galeriilor ar fi lucrat doi muncitori permanenţi, dar controlul căpitănatului din octombrie 1884 efec-tuat la mina de la Racşa, o găseşte „abandonată de mai mulţi ani ... Se
ploatare. Proprietarii

asociaţiei recrutaţi

meşeni, fără cunoştinţe şi experienţă

75 Dfrecţia minelor Baia Mare, registre operative nr. 455 şi 472; Inspectoratul:
geologic minier Daia Mare, Evidenţa asociaţiilor miniere nr. 5, pag. 63; Evidenta

perimetrelor miniere acordate nr. 8, pag. 103; Acte generale nr. 502/1872;
1166/1875, 269, 417 şi 1592/1876; 83 şi 533/1877.
Ibidem, acte generale nr. 1139 şi 1608/1877, 2CJ..!, 1269
1294 şi 1415/1880.
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poate observa că în timpul verii din galeria inferioară apa a fost scoasă,
dar aceasta şi în prezent este în mină. Nici în galeria superioară nu se
poate umbla şi aceasta începe să se prăbuşească". 1n anul 1889 se încheie un alt contract de arendam, dar reluarea exploatării va întârzia
:şi de această dată. Rând pe rând, până în 1896 majoritatea acţiunilor
asociaţiei vor intra în proprietatea lui Juhasz, care însă nicj în deceniul
următor nu va mai fi în s tare să reînceapă exploatarea. După decesul
său, fiul acestuia va obţine permisul căpitănatului pentru sistarea Dctivităţilor până în iulie 1912. Dar termenul pentru punerea în exploatare
a minei nu se respectă şi în anul următor căpitănatul minier hotărăşte
Tevocarea dreptului asociaţiei asupra minei din Racşa. 77 Acest act final
se suprapune cercetărilor întreprinse dinspre direcţia Ilbei, despre evoluţia cărora s-a amintit deja.

în perioada care face obiectul prezentei
cut

şi

exploatarea

şi

comunicări în Oaş s-a fii-

prelucrarea fiernlui.

Primele concesiuni de cercetare şi apoi acordări de perimetre pentru fier au fost eliberate încă în anul 1819. Preocupările devin mai serioase în deceniile următoare şi vor cuprinde practic întreaga zonă a
Oaşului. În jurul anului revoluţionar 1848 se vor trece deja la decopertări de terenuri şi în special prin preocupările societăţii „Ugocsae Union"
şi conducătorul acesteia, Ludovic Kovacs, în hotarul localităţii Certeze,
Moiseni şi Tarna, începându-se .şi pregătirea exploatări i fierului. Lucrfirile vor lua amploare după 26 aprilie 1851, dată la care s-a încheiat contractul de bază, pe de o parte între gruparea reprezentată de Kovacs,
în calitate de întreprinzător şi deţinătorii majorităţii concesiunilor şi perimetrelor miniere acordate pentru fier şi limonită şi pc de altă parte
între composesoratul din Oaş, pro;:'rietarul imenselor păduri din jurul
Certezei şi Moiseniului, pentru înfiinţarea „Uzinelor de fier din Oaş"
(Avaser Eisemverk - Avasi Vasgycir). Potrivit contractului, din cele 1213
de acţiuni ale societăţii 40 sunt reţinute de composesorat, alte 32 aparţin
'întreprinzătorilor, iar pentru restul acţiunilor posesorii de terenuri din
cadrul composesoralului îşi rezervă drept de preemţiune. Composesoratul
se obligă să Dsigure în mod gratuit materialul lemnos pentru construcţii,
clar pentru lemnele ce vor fi folosite în procesul de producţie precum şi
pentru edificiile folosite pentru birouri şi case muncitoreşti societatea
urma să plătească. Valoarea iniţială a instalaţiilor nu putea să depăşească
swna de 12 flOO florini, după care composesoratul va putea fi obligat la
noi investiţii numai până la valoarea <le 500/o din veniturile nete realizate. întreprinzătorii grupaţi în jurul lui Kovacs cedează în favoarea
societăţii toate concesiunile şi perimetrele deţinute şi pe vii .or se vor
.abţine de la deschiderea pe cont propriu a vreunei mine de fier.
Societatea nou înfiinţată obţine în curând dreptul folosirii apr>i
râului Tur şi în hotarul satului Moişcni, în Valea Mesteacănului Marc,
n Direcţia minelor 1Jaia Mare, documente generale nr. 22/1881; Inspectorat1Ll
geologic minier Baia Mare, acte generale
nr. 363, 1839 şi 1980/1884; 8105/ 1889,

306/1890; 6960/1891 ; 8057/1896, 1691/1911; 1049 şi 2434/1912 şi 630/1913.
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începe construirea unei topitorii (furnal) cu capacitate de producţie d~
1 OOO chintale pe an. La aceasta se mai adaugă o turnătorie dotată cu
trei ciocane de forjă şi un laminor, toate acţionâtc de apa Turului. Primele cantităţi de fier se realizează în anul 1853, iar peste doi ani începe·
şi producţia de fontă. Din anul 1852 pentru o scurtă perioadă lucrările sever afla sub conducerea directa a composesoratului, apoi aceasta prţn
persoana lui Jozsef Fiala, este preluată de întreprinzător i.
Topitoria deja produce când Fiala se retrage de la conducere iar
cele 20 de acţiuni ale sale sunt cedate pentru suma de 5 200 florini pe
interval de 5 ani lui Lajos Kovacs. Acesta organizează o nouă asociaţie
care începând cu luna octombrie 1855 ia în arendă exploatarea bunurilor
societăţii. în curând însă drepturile lui Kovacs sunt subînchiriate. Noii.
întreprinzători grupaţi în jurul moşierului Urmenyi, care au făcut subînchirierea, peste doi ani îl vor acuza pe Kovacs de însuşirea sumelorvărsa te de ci în scopul de a fi investite, motiv pentru care se vor retrage din afacere. Constrâns, aşa va proceda şi Kovacs şi contractul dearendare, care iniţial s-a încheiat pe termen de 20 de ani, în decurs de
trei ani va fi anulat. Cu data de 20 decembrie 1858 vechea societare
„mamă" se reorganizează sub denumirea de „Asociaţia pentru fabrica
de fi er din Oaş" (Avasi Vasgy:irtarsulat). Composesoratul şi în cadrul
noii asociaţii îşi va menţine cele 40 de acţiuni, rămânând şi în continuarerel mai mare acţionar. Pentru un interval de doi ani minele cu topitoria
şi cu r estul instalaţiilor vor fi administrate în r egie proprie de către
acesta.
In acest interval „Asociaţia pentru fabrica de fier din Oaş" dispunecle perimetrele miniere „Tivadar" şi „August" (ambele situate în muntele Iczura din Certeze) şi „Francisc" (din Valea Socea Mare din Moişeni), la fel şi de alte perimetre în hotarul satului Tarna Marc, precum
şi de instalaţiile de topire şi de forjă specificate mai sus. in anul 185~
.împreună cu cei 12 supraveghetori şi conducători de lucrări, la asociaţie_
lucrau în total 125 de persoane, dintre care 15 la exploatări miniere,
25 la topitorie şi 26 la turnătorie şi la instalaţia de laminat. Restul
erau angajaţi ca muncitori forestieri (20), la boxele de mangal (5) şi la
întreţinere şi transport. De precizat că personalul de supraveghere şi despecialitate era recrutat îndeosebi de la topitoria din Dolha (Maramureş).
lncepân<l cu anul 1857 muncitorii permanenţi erau membrii casei frăţeş ti.
În anul 1858 asociaţia a încheiat un bilanţ de :n 581 florini şi 1 creiţar
la venituri, 45 675 florini şi 5 creiţari la cheltuieli, adică s-a lucrat cu.
un deficit ce s-a cifrat la 14. 094 florini şi 4 creiţari. 78
Deficitul înregistrat în 1858 a persistat şi în anii următori la care„
în curfmd, s-au mai adăugal şi greşelile cu care noua conducere administrativă a lucrat şi ca urmare în anul 1860 se vorbea deja de picrdereac-redibilităţii .faţă de calitatea produselor desfăcute la Satu Mare, BaiaMare şi Sighetu :Marmaţiei. Consecinţele sunt catastrofale: achitarea salariilor se face cu întârziere de 8-1 O luni: activitatea de exploatare se
73 Ibidem, Evidenţa a<;ocinţiilor miniere nr. 1, pag. 64; Evidenţa perimetrelor
miniere nr. 4, pag. 2, 5, 8, 9 şi 10; nr. 2, pag. 51, 52 şi 5'3; Acte concesionale'
nr. 2690/1827 ; 1260/1832; 765/1852; 3i6/l&i3 şi 118/1854; Acte gcncr:ilc nr. 940/1855;
9-18/1837; 36G şi 1089/1858; 435 şi 471/1859; 1084/1'863.
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sistează vremelnic. Unii dintre acţionari vorbesc despre necesitatea în<:hiderii lucrărilor şi la topitorie. în aceste condiţii, la insistenţele angajaţilor, în jurul directorului executiv Karoly Szoke şi al comerciantului
sătmărean cu articole de fierărie Gâspăr Weisz, se formează o nouă asociaţie de arendaşi, 79 ce hotărăşte continuarea lucrărilor de exploatare.
Declinul însă a început80 şi urmările acestuia vor fi gravei Arendaşii în
anul 1863 vor să renunţe la contract, dar asociaţia „mamă" îi va da în
judecată şi le va pretinde achitarea arenzii împreună cu preţul lemnelor
folosite pentru combustibil, faţă de care pretenţiile asociaţiei se ridică
la suma de 8 364 florini şi 55 creiţari.8 1
Activitatea productivă continuă, dar angajaţii de la Moişeni ajung
'într-o situaţie rar întâlnită. Incepând cu anul 1860 salariile acestora nu
li se mai achită în bani: muncitorii, dar şi supraveghetorii, în contul unei
părţi a salariilor, sunt asiguraţi cu cele mai necesare articole de sub.zistenţă prin intermediul unor comercianţi, urmând ca restul salariilor
'Să li se achite la vremuri mai bune! Din salariile scriptice se reţine contribuţia personalului la casa frăţească, de întrajutorare, dar aici nu se
mai varsă nici un creiţar, caseria fiind goală, salarul medicului nu-l pot
achita şi nici medicamentele nu pot fi asigurate pentru cei nevoiaşi.sz
Dar îi aşteaptă un viitor şi mai sumbru!
După ce în vara anului 1863 minele şi topitoria vor reintra în administrarea directă a asociaţiei „mamă", în primăvara anului următor ele
vor fi din nou arendate, de această dată arendaşii vor fi patru comer·cianţi cu creanţele cele mai mari faţă de societatea anterioară. Producţia
se relansează, salariile curente într-o vreme sunt achitate, dar această
situaţie va dura foarte puţin. In iunie 1865 muncitorii se plâng la Că
·pitănatul minier Baia Mare, invocând din nou neachitarea salariilor, ne.asigurarea lor nici cu strictul necesar de alimente. Şi ceea ce li se distribuie este alterat, cum a fost şi cu mălaiul procurat de la pretorul plăşii
Seini (care la rându-i trebuia să ocrotească interesele muncitorimii). Arendaşii vor să introducă achitarea salariilor cu produse de fierărie ieşite din
procesul de fabricaţie la Moişeni, dar la un preţ mult mai mare decât
cel cu care aceste articole se vindeau la Satu Mare. Pentru orice act de
protest, muncitorii sunt concediaţi. A urmat apoi recalcularea şi reducerea salariilor pentru muncile efectuate în acord, faţă de care măsuri
muncitorii din nou au protestat83• După acest protest intervine o oarecare
linişte şi se pare că până în vara anului 1866 minele şi instalaţiile de la
Moişeni încă erau în producţie.
Motivele încetării activităţii sunt încă neelucidate, dar obiectul adunării generale a ac;ociaţiei „mamă" convocată pentru 12 iunie 1867 era

Ibidem, acte generale nr. 1222/ 1859; 780 şi 890/ 1860.
Un indiciu convingător in această privinţă constituie scăderea vertiginoasă
la preţul acţiunilor asociaţiei. ln anul 1862, 15 acţiuni deţinute de fostul director
Fiala au fost supuse licitaţiei pentru refuzul achitării datoriilor provenite din pierderile cu arc la asociaţie se lucra. Faţă de valoarea iniţială a unei acţiuni (294 florini) cel care le va cumpăra, nu va mai plăti decât 125 florini, Vezi: Inspectoratul
_geologic minie1' Baia Mal'e, acte generale nr. 87/1862.
81 Ibidem, acte generale nr. 419, 609, 1084, 1361, 1396 şi 1411/1863.
s2 Ibidem, acte generale nr. 1084 şi 1361/1863.
53
Ibidem, acte generale nr. 1530/1863; 30/1864; 550, 934, 1060 şi 1720/1865.
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deja „viitorul uzinei". Începând cu această dată nu mai deţinem informaţii despre reluarea sau continuarea activităţii productivo. In anul următor , pentru datoriile avute faţă de casa frăţească, aver ea asociaţiei
este licitată şi în anul 1869 cumpărată în întregime de composesoratul
din Oaş. Ca urmare Asociaţia pentru fabrica de fier din Oaş se desfiinţează . După o inactivitate de 3-4 ani se profilează încheierea unui nou
contract de arendare cu grupul condus de Karoly Polley, dar în urma
unor contestaţii, tribunalul minier nu va valida acest contract. Minele
ş i instalaţiile existente nici în anul 1874 n u şi-au reluat activitatea, iar
în anul următor composesoratul a renunţat la perimetrele şi drepturile
sale de exploatare.84
Procedura de lichidare a casei frăţeşti de la Moişeni a decurs mai
operativ faţă de cca de la Turţ. Conform unei situaţii, la data de 23 martie 1867 un număr de 96 de persoane erau socotite membrii acestei case
frăţeşti, dar majoritatea persoanelor şi familiile în cauză, până la această
dată, erau plecate deja la alte topitorii din apropiere (Dolha) sau mai
îndepărtate (Dezna, Sebiş etc.). Dintre cei rămaşi pc loc doar 9 persoane
au fost îndreptăţite la ajutoare şi despăgubiri. Aceştia, împreună cu cei
plecaţi, în decurs de un an de zile de la revocarea concesiunilor, deci în
1875 şi-au r eprimit câte ceva din dreptur ile lor. În schimb alte 30 de
persoane, în majoritate locuitori din satele române învecinate cu Moi·şenii au rămas fără nici un ajutor, printre care şi o văduvă a cărui soţ
a pierit în mina asociaţiei.A:> Astfel că, nu este de mirare că în memoria
oşenilor s-au păstrat puţine amintiri plăcute în legătură cu exploatarea
-fierului de la ei de acasă .
!n primul deceniu al secolului al X X-lea cercetările pentru identificarea zăcămintelor feroase au fost din nou reluate. Dar de această dată
ele au fost insoţite şi de ample cercetări pentru cărbune. La început
investigaţiile au cuprins întregul Oaş de la Tarna până la Vama şi
Racşa, dar pc urmă lucrările s-au restrâns pentru zona Certeze-Moişeni
la fier (limonită) , respectiv valea Talnei între Negreşti şi Vama, precum
şi Cămărzana pentru cărbune. in privinţa cărbunelui, lucrările au fost
dirijate de Reprezentanţa regală maghiară de cercetări pentru cărbune
din Bixad. Privitoare la rezultatele investigaţiilor din anul 1907 de la
Cămărzana conducătorul reprezentanţei raporta că la aceste lucrări au
fost întrebuinţaţi 20 de muncitori şi pe parcursul acestora au fost extrase cca 50 q de lignit şi 30 q de huilă. In anul următor activitatea se
va concentra în zona Negreşti-Vama unde la 16 iulie, la adâncime de
135,32 m perforatorul sondei a atins primul strat de cărbune cu o grosime
de 28 cm, iar la sonda a doua la stratul de cărbune s-a ajuns la o adâncime de 550,65 m, dar grosimea stratului, datorilă imperfecţiunilor -instalaţiilor, nu s-a putut stabili precis. La capătul ccrcet~rilor previziunile
specialiştilor de la Căpitănatul minier Baia Mare s-au adeverit; în cunoaşterea situaţiei geologice a Oaşului, încă la începutul anului 1908
84

85

Ibidem, acte generale nr. 698/H367; 1123/1868; 496 şi 916/ 1674; 391 şi 2323/1875.
Ibidem, act-e generale nr . 106, 132, 264, 350, 1180, 1196 şi 1258/1876.
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aceştia şi-au exprimat convingerea că Oaşul nu arc nici o şansă pentru
deschiderea vreunei exploatări rentabile pentru fier sau cărbune.86

*
Din cele relatate inclusiv în prima parte a comunicărîi87 se poateaprecia că în privinţa preocupărilor legate de cercetarea şi exploatarea
minereurilor neferoase şi în zona Oaşului se disting două perioade. Prima
durează în linii generale până în preajma anului revoluţionar 1848. Ea
este caracterizată de persistenţa unor relaţii feudale şi în minerit. Potrivit legii miniere austriece, cunoscută sub denumirea de „legea maximiliană", exploatarea bunurilor subsolului era separată de dreptul stă
pânului feudal asupra terenurilor. Concesiunile de cercetare şi perime-·
trele de exploatare erau acordate asociaţiilor miniere, în componenţa
cărora, pe lângă persoanele particulare puteau să aibă acţiuni (cuxe) şi
comunităţile (oraşe şi târguri) dar în unele zone însăşi erariul (prin organele sale specializate) şi-a rezervat dreptul la o parte din cele 128 decuxe componente ale vreunei asociaţii miniere. Cu această formă frecvent întâlnită în bazinul Băii Mari (unde erariul a pus mâna pe exploatarea celor mai rentabile mine, dar totodată era şi părtaş în mai multe
exploatări) în perioada de referinţă în Oaş nu o 1ntâlnim. In schimb în
unele locuri câte patru cuxe din averea asociaţilor aparţinea proprietarilor moşiilor pe teritoriul cărora minele funcţionau, cu precizarea că „stă
pânii terenurilor" nu aveau nici o obligaţie în suportarea cheltuielilor
de investiţie. Cu această practică ne întâlnim îndeosebi la Vama.ss
Exploatarea filoanelor se făcea prin galerii (principale şi ajutătoare)·
şi puţuri (mai rar întâlnite în Oaş). Săparea acestora, mai ales în prima
perioadă abordată, se făcea încă cu dalta şi ciocanul. Din punct de vedere t ehnologic exploatarea se făcea prin abataje, unde dizlocarea minereurilor s-a făcut cu ajutorul prafului de puşcă aşezat în găurile pregăti te în prealabil cu sfredele de mână. Dar la aceeaşi mină pentru
dizlocare se mai folosea şi metoda focului: rocile ce urmau a fi exploatate erau încinse, după care a urmat stropirea lor cu apă ce asigura
crăparea şi sfărâmiţarea rocilor. După ce locul s-a răcit şi s-a aerisit,
desprinderea bolovanilor se făcea cu răngi de diferite mărimi şi dălţi
(Lisztrang, Czinkus), iar sfărflmarea c1,1 ciocane (Handfeiszli) după care
minereul a fost scos la suprafaţă în saci sau prin vagonete (Hont, Hunt)
care circulau pe şeni de lemn. Cel mai mare duşman al minerilor era
apa infiltrată de la suprafa1;ă şi care în anotimpurile ploioase inunda
abatajele făcându-le inaccesibile.
Minereul scos la suprafaţă era sortat (sâdolas) de un specialist bun
cunoscător al minereurilor. Minereul cu un conţinut mai bogat era·
ss Ibidem, acte generale nr. 2367, 6803 şi 713611908; 119111909; Vezi şi Wahlner
Aladar, Magyarorsz<ig bdnya es koh6ipara az 1907. evben (Industria minieră şi
siderurgică a Unga riei în :anul 1>907) în Bânyâszati es kohaszati lapok, anul XLI 1908, p. 736.
61 Vezi în Satu Mare. Studii şi comunicări IX-X,
Satu .Mare, 1992-1993,
p. 135-140.
88 Inspectoratul geologic minier Baia Mare, acte gencrnlc nr. 12, 90 şi 188/1785
5i 542/1788.
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transportat la topitorii (Băiţa, Ferneziu, l<'iriza, Baia Sprie etc.) iar cele
mai sărace în conţinut util urmau să fie zdrobite prin şteampuri şi ulte-rior spălate. Aurul .şi argintul nativ pe alocuri şi în Oaş se obţinea pe
loc prin spălare, iar în cazul în care metalele nobile erau Îh amestec cu
plumbul, cositorul, cuprul etc., după zdrobire şi spălare, urma sedimentarea, în urma cfireia produsul obţinut (şlicul, mcîlul) de sedimentaţorul
(sarol6) de obicei se trimitea la topitorii. La Tarna şi Turţ, începând cu
mijlocul secolului al XVIII-lea nu au funcţionat topitorii, dar în apropierea vechilor exploatări documentele pomenesc terenuri pline de zgură
<:e a rămas după topitoriile ce existau Îh urmă cu secole. Despre extragerea metalului prin cupelaţie şi amalgamare până în mijlocul secolului
.al XIX-lea nu avem date.
Personalul de specialitate, de obicei era recrutat de la minele şi chiar
topitoriile din jurul Băii Mari, dar mulţi dintre mineri şi mai ales dintre
muncitorii auxiliari de la transport, construcţii şi reparaţii, erau oamenii
·s atelor din împrejurime. La Turţ şi la Vama printre muncitori găsim şi
femei. Unele activităţi erau plătite în acord. Printre acestea era săparea
galeriilor la care, pentru un stânjen în anul 1782 se plăteau 13 florini,
apoi transportul minereurilor, confecţionarea şi repararea uneltelor şi
altele. Mai frecventă era însă plata după numărul zilelor efectuate (şit).
Uneltele şi materialele auxiliare erau asigurate de asociaţia (patron) dar
-costul prafului de puşcă (1 funt=20 creiţari) şi al seului (1 funt =6 creiţari) folosit la dizlocarea rocilor, respectiv la iluminat s-a reţinut din
salarul muncitorilor. La asociaţia „Sfânta Treime" de la Vama a fost
generală, dar şi în alte locuri s-a putut constata, că o parte din muncitorii permanenţi erau totodată şi posesori de cuxe. Aceştia în calitate
de muncitori primeau aceleaşi salarii ca cei ce erau doar angajaţi, iar
pe de altă parte, în urma acţiun ilor deţinute primeau părţi din veniturile
nete ale asociaţiei. În cazul lucrărilor cu pierdere sau la finanţarea investiţiilor ei plăteau Îh raport cu numărul cuxelor deţinute. 89
Perioada anilor de după 1848 şi pentru mineritul din zona Oaşului
.a însemnat înrădăcinarea relaţiilor capitaliste. Din punct de vedere tehnic topitoria de fier de la Moişeni, dar în special minele de la Turţ, aveau
o dotaţie tehnică la nivelul epocii, iar prin introducerea separării argintului pe baza alcalinizării, în privinţa tehnologiei utilizate Turţul la un
moment dat se situa chiar cu un pas mai înainte faţă de zona Băii Mari.
Dacă avem în vedere că în anul
1858 la toate minele, şteampurile şi
topitoriile din Baia Sprie, Baia Mare şi împre-jurjmi, inclusiv ia Ferneziu
si Cavnic au lucrat în total 2 573 muncitori, sau că în anul 1863 zona
Cavnicului şi Strâmbu Băiuţ (inclusiv la topitoria de fier de lângă Lă
puşu Românesc) erau angajaţi în total 818 muncitori, 00 Asociaţia pentru
fabrica de fier din Oaş cu cei 125 de angajaţi sau Asociaţia minieră
„Sf. Emeric" din Turţ cu un personal de 53 (în 1866) sau 153 (în 1870)
muncitori şi supraveghetori şi cu producţia sa anuală de circa 250 kg
(în anul 1856) respectiv de peste 200 kg (în 1869) de argint, pe drept la
lbidem, acte generale nr. 12, 90 şi Hl8/1785.
în Arhivele Statului judeţului Maramureş,
p . .!00-191.
89

Do lndrumător
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vremea lor pot fi considerate pr1ntre stabilimentele industriale de mă
rime cel puţin medie.
Restul exploatărilor, inclusiv cele din Tarna, Bixad sau Racşa, erau
unităţi miniere mici, înfiinţate şi mai ales conduse de per soane cu puţine cunoştinţe de specialitate şi ca urmare prin frecventele lor greşeli
şi-au risipit şi resursele lor financiare limitate de care disppneau la un.
moment dat. Continuu duceau lipsă de capital, peste core nici apariţia
împrumutului bancar (Racşa) nu putea să-i ajute mult. Incepând cu deceniul al optulea al secolului trecut, în defavoarea acestor exploatărf
miniere a acţionat şi preţul de preschimbare scăzut al argintului, precum şi imensele cheltuieli de transport, care au ridicat preţul de cost al
produselor.
Motive şi consideraţii pentru care dezvoltarea mineritului din perioada analizată în Oaş a fost şi mai anevoioasă, plină de greutăţi, pe careoamenii locului au trebuit să le îrtvingă. Tn ce măsură au reuşit aceasta„
r eiese din paginile acestei contribuţii, pe care o dedic minerilor de azi;
ai Caşului.

CONTRIBUTIONS A L'HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT
DE L'EXPLOITATIONS DU MINES EN OAŞ ENTRE (1760-1918)'
(11-E PARTIE)
(Resume)

La premiere partie de cette communication a paru dans le numero precedent
de cette annuaire. Dans cette deuxieme partie sont abordees les preocupations.
minieres de la zone des localitees Turţ, Cămărzana, Vama ct Racşa liees ă l'or et
l'argent ainsi que Ies activitees de Moişeni et Certeze quant ă l'exploitation et letravail du fer. Ce demier aspect a en des resultats de pointe entre 1850-1865.
Des recherches et des essains d'exploitation des minerais pour l'or et l'argcnt au
cours d'une periode de plus d'un siecle et demi, peuvent etre surpris aussi â la
frontiere d'autres localites, mais des resultats d'exploitation concrets se rcsument
a Vama, Racşa, Bîxad et en special X<urţ, comme tout cela se voit aussi des datesstatistiques de l'annexe .2.
Dans la periode abordee Ies fond~ries pom· l'extraction des metaux precieux
en Oa.ş n'ont pas existe et le transport des minerais on concentres jusqu'aux plus
proches fonderies etait tres cher, raison pour laquelle l'cxploitation devenait
souvent pas rentable et menait plus tot on plus tard â la suspension des travaux.
L'exception est due ă la zone de Turţ ou a la veille de la revolution de 1848 on
a ruis Ies vases d'une exploitation systematique et durable. Une decennie plus tarei
par la mise en fonction de C€rtaines installations pour extraire l'argent, on va
travailler au niveau de la technologie la plus avancee de ce temps. Ici a fonctionneeaussi une machine ă vapeurs qui a utilisee le cbarbon extrait des zones proches.
Pour reprendre l'exploitation du charbon de Cămărzana et pour l'exploitation des
minerais de lignite de la zone Vama, on a travaille avec unc plus grande intensite:
entre 1906-1908.
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ANEXA I

IW

SITUAŢ I~

privind cantitatea şi valoarea producţiei realizată de Topitoria de .fier din Oaş92

Intervalul

:Minereu de fier extras
Cantitatea
Valoarea
Chintale

I

F'unz·1

Florini

ICi·c~ţari

Fier brut
Oantit::itea
Valoarea
Chintale

I

Funzi

Florini

ICre~ţari

Fonto
Cantitatea
Valoarea
Chintale

1Fw1Z.;

I'lo
. ·
. rm1

O bservoţii

I

Creiţari

aproxima tiv

g
::l

:i
V'

înainte de
26.IV.1651

c:

2 OOO

Anul 185.l
Anul 1654
Anul 1855

325
391
3 498

l 033
1 243
11132

50
38

18

Trimestru
I, II şi IV
Hl56

111094

1398

491/2

12 023

6 271

20 464
16 474
10 333

87
27
93

3 663

17 190

50

2 733
110 672
2 590

5184
15 408

769
50

775

58
89

1193

04

Trimestru
I, II şi IV
11857
Anul Hl58
An.ul 1859

64

E
81

336

15

$.
o.
1344

~

g,,

14 380

....
!»•
2:

Trimestru
I, II, III,
1860
Anul 1861

§.
::l
C1)

:l.

Trimestru
I, II, III,
1862
Anul 1862
Anul 1863

p;u;·
S'
...
c;·

[
21 553

J.157
2 508

40
97

3 240
8 802

72
57

346

96

•1804

19

s.

n2 Intocmită în baza documentelor aflate la Inspectoratul geologic m ·ln·ler Baia Mai·e, acte concesionale nr. 575 /1852;
Acte generale nr. 940/1855; 196, 374, 457 şi 882/1856; 108, 632 şi 970/1857; 157, 516, 843, 1025 şi 1089/1858; 166, 473, 824 şi

1179/1859; 14.3, 380 şi 654/1860; 87, 270, 441 şi 630/1861; 142, 317 şi 419/1862; 285/1863 şi 583/1864.

-

c..:>
""""

""""
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ANEXA II

t-:>

SITUAŢIE

privind cantitatea, conţinutul şi valoarea produselor miniere preschimbate do minele din Oaş între anii
-~--CantilMca
Conţinutul
Valoarea
Valoarea
Numele asoclaţiei
l\'attira
produselor
Anul
netă
(perimctru1ui),
aur
~m~int
produse(lulocalitatea şi (sau)
Chinlor preni le)
numele rcprezenFl.
X
schimbate tale F unzi m l q d m 1 (j d
Fl.
.X
tantului

o
1801
180:::

1'807

1
Turţ,

Sfânta Treime, Johann
Wollenzky
TurL
Sfânta Treime
Idem

2

Sf.

Ştefan

4

7 8 9 10 11 12

6

5

n

minereu
idem

1

9(i
7

6

3

şlic

4

3

5

79
46

-

59
81

- · - -

"'

69

- - - -

3 14 -

idem

7

31

----

4

idem

A

'J

9()

---- 3 o 1

1 10 1 „
3 o 2
"
2 11 2 -

nu se speidem

G

o

13

-- - - - 5fi - 2 - 2
- - - --115 - - - - - - - - 1 4--

şlic

cifică
Turţ,

3

-

-

-

H 13 -

1 ::?-

- - · -· - -

14

15

2·9

22

13

25 1/~

18G

42 3 ; ;

20:>
l

39'1·

910

93
28

o

42 1/{

Unde s-a făcut preschimbarea
17

16

nu se specifid1
idem
3[i
22
13/4
33S/4

,1 801-190133

51

Topitori:i
Ferneziu
idem

>
o.

idem
Topitoria
Firi za
Topitoria
Ferncziu

ll>

cr:
o
~

.....

to

e

Tu rţ,

180S
180!.I

1810

Sfânta Treime
Idem
Turţ, Sfânta Treime, baronul
Istvan Perenyi
Turţ, Sfânta Treime, baronul
Pal Percnyi
Turţ,

1811

Sfânta Treime
Idem
Idem

1830

Turţ,

181~

Sfânta Treime

idem
idem
minereu

şlic

2~

16

..,

r.

2

minereu

ll

83

minereu

11

70

-

50 8 - 22 15 - -

-

- ----şi
2

măji

l

9

4

Sl. Ştefan,
Janos l{oszrna

H

96

--~

-

3 -

29
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li

specifică

363"

I

idem
idem

19

specifică

50 3/i

idem
idem
idem

/4

29

25

31 3/4

19

38 1/4

ide m

Hl

21 2/1

97

221
/4

idem

7

3

~

idem
idem

582/1

4!.I

.

93 3/ 4
45

drlem

nu se

74 funâ

3 6 2 1

'83U
363

nu se

2-

Turţ,

idem

413

-

plumb
l:832

~

1:-'

c

~

1835

I

I
1836

I

'l'.1urţ,
Turţ,

Maria Ililf
Sf. Ştefan

4
3

--

1

~

i-

•2$

.23

3

1

2

1 -

.2.5

58
58

.J!i

3

idem

4

88

-

1

1-

l

3

2-

27

22 2; .

17

minereu

9

60

-

1

1 -

·12 -

-

15

67 2/4

G

21 3h

125
8

161/4
73 h

1

50
55

91

Turţ,

Sfânta Treime
'11urţ,

Sfânta Treime

I Tarna, Ludovica,
baronul
Lajos Perenyi
Vama, Gheorghe

1&37

idem
idem

22

idem
idem

3

73
49

1

:18.3G

1

Turţ,

Sfânta Treime
Sf. Ştefan

•1839

Tmţ,

•ltl41

'furţ,

Maria Hilf,
Mihai Volenszky

I

idem

Sfânta Treime
Janos Volenszky
li Tw·ţ,
Sfânta Treime
Turţ, Sf. Emeric
1

Idem

1845
1846

Idem
Idem

47
68

--

2

-

2- 9

o

I

2

- - - - 2--,
.şi 67 funzi plumb
- - - - -1
-----

3 1 -5--

4
28

HJ3/;
183/.:

15

3s•;,

îdem
Topitoria
Firiza

l~

Top1toria
.Ferneziu
Topitoria
Ferneziu

32),,

T opitorla
'.!

o
11

1Bălţa

Topitoria
Ferneziu

352);
5l1/4

·Idem
Topitoria
.Băiţa

'7i8

----

2 11

3-

61

P/J

40

Topitoria
Ferneziu

58

I

CJ1

()

o

::i

q

o:
·::
c

....~
o
::;.
(/>

n

E.
idem

'2(J

61

----

idem
idem

17
91

117

----

61
I 542
.130
2 776
I J 292

25
33
75
36

şlicuri:

1844

i3
18
9

Turţ,

·1842
,11843

I idem
idem

~;;;......~-

idem
' minereu
slicuri
idem

I

40

85

------

3-

168

J. 15 - 7 3 3-

42

5 11

2 4
- - - - 46
- - - - 12
-H 3-260
5 2 1 2'54

-

15 2 2
4-7 21 •l 2
9 3 3

156
11.JJO

1059
272
5 954

o 004

14

88

16/ !4

Idem

2121/ '
·16

16

111/4
.43 2/4

Idem
Topitoria

.103/4
09 2/4
15
462/4
323/4

68
49
154>1
146
31·25
2 703

243fi
243;,
28 2/ 4
29
26 3/4

I

Băiţa

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

--93
Conţinutul Ia început este exprimat prin mărci, lotoni, quintali şi dram, prescurtate în situaţia prin M, L, Q, D iar
valoar ea prin florini şi creiţari, cu prescurtar ea de Fl. ş i X. Sunt cuprinşi numai anii pentru care evidenţele existente de
la topitorii sau oficiul de preschimbare avem date. Excepţie s-a făcut începând cu anul 1847 şl până la începutul secoiJ.ului al XX-lea, unde arătăm şi lipsa evidenţelor pe anumiţi ani. Vezi: Direcţia niinelor Baia Mare, registre operative nr. 86,
91, 97, 99, 107, 108, 114, 103, 171, 175, 21'8, 237, 242/a 245, 256, 280, 296, 305, 3i12, 3211, 322, 339, 340, 348, 349, 389, 400, 401,
420, 451, 453, 455, 456, şi •172; inventarul dosarelor şi registrelor: nr. 12/1869; 23/1872; 27/1873; 13/1874; 30/1875; 2'1•/ 1876; 10/1878;
19 şi 20/1879 ; 26 şi 27 /11880; 211 şi 22/1881; 20/1882 ; 5/1888; 8/1890; 7/1893; 9/1894; 12/1895; 9/1896; 8/1897; 6/1900 şi 9/1901.
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ANEXA II (continuare)

c

1

18!7

2

Idem

Exerciţiul

I idem

nov.

I '.llurţ, Emeric

184!]
1850

Idem
Idem

idem
minereu
şlic,

I

Turţ, Maria Hilf

I

Cămărzana,

Gheorghe
M. Volenszky
Turţ, Emeric

I

I
1852

0

1853

I

148

65
47

3

71

Idem
Idem
1

plumbos,
bogatin
argint
minereu,
bogat în
argint
minereu
de plumb
minereu
minereu
bogatin
cupru
minereu
de argint
şlic plumbos bogat
în argint
idem
minereu
de argint
idem
şlic plumbos bogat
în argint

s -9

6 7

10-11 12 j

- - --160 4 - ----54 7 3-

I

1125

I idem

I

1851

I

şlicuri

I

J

1652

-

nu sunt
evidente

1847/1848

11848

4 1 5

1J

11

15

16

~
~

17

I

idem
idem

Turţ,

Sfânta Treime

3

.....

50 1-

1 84U

67

9450
t\ 756

90

-

---

-

-

91 'l -

-

3

-

3 3191

5

3

3 505
1 22Q

_I

7

I

-

5 ·1 l

2 054

I
I

1905
906

9P/.
91;.
463/~ I

202/4

~

"

322/4
28 3/4
52/4 I

1268

49

2 59':i

69 3/,

I

4 358

98'/•

i

II

Idem
Topitoria
Ferneziu
Topitoria
Băiţa

Topitoria
Băiţa

Idem
Idem
I Idem

:>
Q,

I
4 396

21

Idem
I

I

602

45

1 829
140

25

6

24

Băiţa

I

12101
9 808

71

cu conţinut
de aur şi

Idem
!

Idem
I

!

2 711
28
L15W

~

I

32
05

o

Idem

I

I

I:>

Idem

'

i
31
27 fun zi de cupru

I

3420

o;

to

Idem
Topitoria

62

eO'
"...

I
25

https://biblioteca-digitala.ro

I

Idem
Idem
Idem

~

--

Tarna, Mihai
Anton Ridler

I minereu
de I
plumb bogat în aur
şi argint

'1î!54

I

Turţ,

Emeric

Tarna, Mihai

1855
ian.sept.

:L855
oct.dec.

1856

I

I
I

Turţ, Maria Hilf,
Ştefan

Turţ,

Varga

Emeric

I Idem

I

şlicuri

şlic plumbo~ bogat
în argint
minereu
de ;1rgint
şlicuri

I

21

13
90

30
1151'2
424

lBU

1856
l856

dec.

I

I

t

I

plumbos
bogat în
argint
idem

Idem

1 709
7 816

I Idem
Idem

75

l:J

minereu
de plumb
bogat tn
aur şi
19
argint
şlic plumbos bogat
77
.în argint
'1638
idem
minereu
871
de argint
minereu
de argint

l...;J

I

Idem
Idem
Idem

I

('")

o
::i
q

o:

..

c

=:
48

Idem

C)

c;;·
.,.

31

Idem
Idem

45

Idem

I

62
54

I o

112;.

3 2 •l 324 o 2 3 7 693
1 o 1013 9 2 o 13 883

o 15

4015

a1s;, 11 28!J

11

;:;·

....c
Q..
li>
N

-B:
<:

Idem, cantit. şi valoa' rea plumbului nu apare
Idem

463/~

o...,

o

I

I

şi şlic

....
ll>•

3
5·

...

li>

~·

<'T

Idem
Turţ,

sept.

1856
oct.-

I

25

ian.sept.
iunie

I

Idem

aur de

2 3

şteamp

Emeric

argint de
amalgamare
şlic plumbos bogat
în argint 1334
minereu
de argint
32G

64

o2

3

2

16

50

19

05

Oficiul de
schimb

3 10

o

31

87

lG

81

21

Oficiul de
schimb

.

I

I

I

o
-
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,_..

- .. .
,

s

E.

Topitoria
Băiţa
,

Idem

I~

o
11857

Idem

feb.- I
sept. I
Turţ,

.1857

oct.dec.

ian.-

4

idem
2173
şlic plumbos bogat
în argint 3 675
m inereu
de argint

25

Emeric

2

I~ -;

Idem

p lumbos
bogat în
argint
idem

;-9 -10

1~ 12 J

1J

l:i

lG

17

Idem
I

I

I

38

73
Q2

o o o o4!87
o o o o6-11

2
5

2
3

o
o

11120
15 0·14

mai,

082/ ,
58'/4

'i 070

&825

2î
B:J

Idem
Topitoria
Băiţa, c<ntitatea şi valoarea p umbului nu
apare
Idem

1858
Idem
iun.- I

aug„
oct.dec.
Idem

I

,51ic plumbos bogat
în argint

3 2i4

35

idem

2 311

88

I

Topitor ia

ian.mai

>
o.

e:.O"

I

sept.

Hl59

l4

I
1 945
3 311

~

I:>:)

O)

şi şlic

II
1858

:J

1

ANEXA 11 (continuare)

Băiţa

Idem

~
.....

t»
C>

~

I

O;)
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ANEXA II (continu are)

Locali tatca,
numele

a sociaţiei
Natura
Anul (perimetruproduselor
(lunile) lui) şi (sau) prcschim- chinnumele
bate
talc funzi
reprezentantului

-o
1860

oct.-

1
Turţ,

Emeric

Conţinutul

Cantitatea

2

- -3

- 4-

plumb
Ch.

F.

Ch.

F.

5

6

7

8

8

38

o

o

- -- - - -

şlicur i

complexe 3 529

06

cupru

aur

I

Valoarea
pro:lus.

9

I

Valoarea
netă

Unde s-a
preschimbarea
făcut

argint

funzi
·10

0,1579 >!31,4531

~-=_I~
I
11

18 508

12

12

13

11 ou

X
.14

115

Topitoria
561/2

Băiţa

1861
1861

1865

apr.sept„
dec.
1866
1866

C'

·~

Ei
....

"'o
....

nu sunt
evidenţe

o.

lb

sept.
mart.
dec.

s:

[

1854

1865

g
::s

sept.
oct.-

1 co

I

Turţ,

Emeric

şlicmi

complexe

51

72

15

25

o

41

o

62,2670

3 01.0

69

'.! 506

O:i

Idem

iH

Oficiul de
schimb

Turţ,

Emeric
Hofmann

argint de
idem

Idem
Turt,
Emerio

şlicuri

Turţ,

şliouri

Emeric
Ilixad, pcrimetrul
de cercetare nr.
1691/H.l66

96,680

u

01,480

o

o
o

3G

43

7

3G

lG

37

3

47

4;,

63

extracţie

complexe
complex e

minereu

2

1

o

0 .293

o
o
a

o

92,372

4 17(i

49

.; IZ!

o

ISB,118

8 739

9-.l

8 639

o o
o o

54,805

247G

.12

a 085

17

13,83G

830

6U,:i

5ll

oe

C,287

!G<l

i!I

0 ,251

87

-
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51

Idem
Topitoria
F erneziu
Topitoria

~
g,
.....

"'t::....'
9

:;·
lb
:::.

-=s·

Băiţa

Idem

.......

-.:i
"""

a

1

2

r4

:l

5

Bixad,
Theofil,
Romanov- aur şi arszki Teogint de
fi1

4,543

şteamp

o

Racşa,

1867

diferite perimetre
de cer.cetare
nu sunt

1868

evidenţe
Turţ,

Emeric
Bixad,
Theofil
Racşa ,

diferite perimctr.e
de cercetare

1869

Turţ,

Emeric
Bixad,
Theofil

6

7

o

8

9

10

0,9183

o

()

I 3,15-31

11,623

11,518

î

ANEXA II (continuare)
11

l

12

1

13

1 1'! 1

2 390

62

2 366

25,509

l 96J

3'.!

870

50,5

47,0lfi
1,50:.i

2 }7g

38,5
80

·l 81G
484

3\l,5
93,5

!--'

t-:>

co

15

Oficiul de
schimb

51

I

minereu

430

88

a

o

o

o

50
2""
Ou

11

l:l

24

09

-o

o

şlicuri

complexe
mi nereuri
am· şi argint de
şteamp

o

a

I

8-!î

Topitoria
Băiţa

>

Q..

Idem
Idem

P>

o:

lt>

o

4,475

o

o

a

o

13,35061

l ,OlG

I 2 30!l I

33

I :: 289 I

99

I

....
'"1

Oficiul de
schimb

~

~
,_

o
OQ
16

o

complexe 3125 56
199 88
idem

10

minereu

6î

şlicuri

aur şi argint de
şteamp

minereuri

o

3G

3,544
45

,!

o
o

.O

90
22

o
o

o
o
o

o 0,185
o o
o o

a

o
o

o

, 2,661 21
0,425

119

1&,5

4G

9 840
1451

3G,5
114

20
s·il,5

1818
2211

29
02

:!,802

2il

355,323
39,909

15 701

3C,5

1869

0,773
1.\,361

1 861

297

62

Topitoria

I

::r

Băiţa

Idem
Topitoria
1Ferneziu
Oficiul de
schimb
Topitoria
Băiţa

187:<

Turţ,

Emeric

idem
produse
de afânare

81

a

40
1,030

o

o

a

o

o

o

o

o Io

I o,03i
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4,-144

216

C,951

42

63,5

5~

20,5

79

42

06

Idem
Oficiul de
ischi mb

I::;

<O

"'c
gi

Bixarl.
Thc-ofil

1872

ce tare

i

na~a,

Sf.
Gheorghe
Idem

3
c

()

5

08

n

minereu

143

15

o

idem
idem

16:l

iO

24

o

30

fedte perimetre
de cer-

~

.,,2.

minereur i

di-

R<lC!;-U.

18iJ

p.

o

I

o

o

l .o

0

I)

o

o

o
o

o

.

o

o

2:

81.o

517

2!3,5

19:;

G,975

60·':

8i

22;

1,691

11&

91

2i

0,035

o.o~

C,386

C, llG

0,470
0.089

f

L

.

Topitori;'\'

s;

~i\u

-

Topitorii~

g;,:.
8t~.~

g.;

B~1iţa

Jdt-m

Idem

-%:
Q

::i

„

&

X

Î

...X

ţ>

r.:·

~

1')'

E.

~<
ANEXA li (continuare)

g.

·S\

~:

Valoarea
produsdor netă

Cantitatea
Locali ta tca
şi numele

Anul

a!lociaţiei

i'<at ura
produselor
preschimbate

procl uselor
prcschimbate

:irginlului

187-1

Turţ,

Emeric

·18i5
18i6

idem

.

idem -

minerPU

idem

idem

după

în funzi

Unde s-a făcut
preschimbarea
FI.

X

Fl.

X

g
s.
5'

I

o

g

40

15,'i'39

H,443

619

5î

63

185

84

8.18-l
23,403

i,633
21,559

19W

l'i'O

-

argintului
afinare
în funzi

con ţinut

Chint.J Fum;i Chin;_l Funzi

I

3
5·
!;
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3!3

93,5

4~,J .

31

3!)1

03

237

67

1358

28

Imtalatiile de
amalgamare
Valea Ravas
Baia Mare
idem
idem

....
NI
"°

ANEXA II (continuare)
Cantitatea
Anul

Localitatea
şi numele

Natura
produselor
preschimbate

asociaţiei

-o

1

I

2

18i8

Racşa,

1879

Sf. Gheorghe minereu
aur şi argint
de şteamp
Idem
idem
minereu
idem
Turţ,

Tu r ţ,

Emcric

1881

Turţ, Emeric
Racşa,

idem
minereu

Sf. Gheorghe idem
aur şi argint
de şteamp
Idem
idem
m inereu
Turţ,

1882

Idem

~I
35

138

în kg

4

5

1,280

aur:

0,0423

X

7

8

708

65,5

l,180

9~

aur:

nrgint:

31

0,033
12,025

11;111 1
9,861

Emeric

52
23

Hi
9i

127

43

o
24

4.192
1.039

aur:

0 ,4 9~
~

...

'"'

idem

444

42

idem

307

81

aur:

4,800

0,26343

0,2190
0,0~77

9

JO

11

o
o

X

--

13

308

64

87

35

Topitoria
Ferneziu
Oficiul de
schimb

o

o

593

30

314

05,5

10

83
80

o
o

130

322
946

o
o
o

339

Băiţa

Topitoria
Fernezlu

39
99

Instalaţiile

Valea
Ravas

204
37

78

o

î40

90,5

o

o

384

11

04

o

o

53

63

o

o

o

32

1240

33

o
o

387

17

54

aur:

argint:

0,076
33,493

0,599
29,275

159
2634

93

14,895

1340

55
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208
783

idem
Topitoria

o
o

03

85

'

o

75

Unde
s-a făcut
presichimbarea

12

94

argint:

0,03696

FI.
~

597

argint:

aur:

- - --

05

argint:

0,5·27

G,498

3,i67
0,948

X

88

argint:

0,.!49

Fl.

o
o

argi nt:
0,3040

achitată

i
FI.

argint:

aur:

0,105 0,0604
1),721 aur:
·0,40906

Valoarea

Subvenţia

argint:

0,055

39

după

afinare

după

afinare
în kg
6

aur:

8~

o
18

conţinut

Kr.

o
39

ar gintului

Valoarea
:u·gin,tul.ui

Maria

Ajută-ne

1880

minereu

produselor
preschimbate

o

o

83
1423

o

o

605

92

-

36,5
02
11,5

.......

w
o

~·

e.
g
~

~

~

:J'

idem
idem
Topitoria
Ferneziu
Oficiul de
schimb
idem
Topitoria
Ferneziu

Instalaţiile

Valea
Ravas
Topitoria
Ferneziu

1--'
i:-.;

~

.1888

Ide m

1890

Bixad,
Theofil
Turţ, Emer ic

1891

nu

1:893

evid enţe
Turţ, Emeric

idem
produse
preschimbate la
valoarea
staţiilor de
amalgamare
aur de
şteamp

mincreltri

.101

21

o

270

141

41
l\,027
50

18 .4.!l l

'1.115

aur:
0,02113

1,0! 0
argint:
0,0052
20,354

l G<H

19

o

o

12@4

93

60

33

21
86

o
o
o

5-1

30

o
o
o

29

9·9
H,5

1831

1158

I

71

există

id~m

Topitoria
Ferneziu
Oficiul de
schimb
Topitoria
Ferneziu

1895

Idem

1896

Idem
'rarna Veres
J6zsef
Idem

1897

Idem

1900
1001

::i

O"

c

mi nereuri
minereuri
preschim-

51

18

5,213

469

17

o

o

326

11

idem

staţiei de
amalgamare
minereu de
argint
ide m

minoreu
minereu de
argint
idem

idem
idem

C>

o"":::.

(}

49

2~

11;)8

SC

81

()j

14

03

53
49

95

91

3
10

c

o

o

513

81

idem

369 1 06,5
298
74

825
896

70
25,5

idem
idem

7,544

7,162

640

58

896
953

33

aur:

l!i,830
16,724
argint:
1,100

198

6-1,5 + 5 q 65 kg plumb 148 16

idem

37
82

idem

0,038

17,340
5,804

Turţ,

Emeric
prin Juhasz
Ferenc
ldem

Q

...
~

bate la
valoarea
1894

c.;

5(l

0,368

110

0,8L4

888
330
coroane
41
92

25,G

fil.

95
80

a..
~

!'-<

277
75
cor.

2
l

43,5
44,5
Iii.

9.J.
63

774
241
cor.
21
47

52,5
03
fil.

idem

4'9
58

idem
idem

...~

el•

'.:!.

3
5·
ro
....

gc:
5'

o
:J

""

.......
w
.......
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UN DECRET IMPERIAL IN LIMBA ROMANA
DIN ANUL 1763
VIOREL CIUBOTA

ln şirul actelor în limba română din secolul al XVIII-!ea, tipărite
de Curtea de Viena, se. numără şi acest decret din 16 noiembrie 176:~
necunoscut până acum 1 • El încearcă să stăvilească un fenomen care în
perioada anilor 1761-1764 luase proporţii neobişnuite, care au îngrijorat
curtea de la Viena.l! Emigrările peste graniţă erau aşa de numeroase,
mcât ambasadorul Prusiei la Poarta Otomană raporta că numai în anul
1767 nu trecut în Moldova şi Ţara Homâneasc-J circa 24 OOO familii de
transilvăneni, cifră de altfel exagerată, dar care reflecta proporţiile pe
care le luase fuga iobagilor din Imperiul Habsburgic, şi mai ales din
Ungaria şi Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. 3
De<:retul se adresa „tuturor l ăcuitorilor şi supuşilor în ţara noastri't
Ungurească de mo.'?ie şi în părţile ei adaose ... " şi el relu a un altul publicat in 1762 probabil asprindu-i prevederile.
Cauzele fenomenului emigrării masive a transilvănenilor sunt dintre cele mai diverse: greutatea sarcinilor iobăgeşti, războiul de 7 ani
rare a solicitat resurse enorme umane şi materiale, mişcarea religioasă
a lui Sofronie din Cioara, înfiinţarea regimentelor de graniţ.ă întâmpinată
intr-o primă fază cu o opoziţie violentă etc. 4
ln faţa acestei situaţii asistăm la efortul Curiii de la Viena de u
reface baza contribuabilă, problema iobagilor devenind o problemă de
stat, căreia după 1760 i s-n acordat o atenţie sporită. In acest context
plasăm şi decretul de faţă al cărui scop era „ca să să sporească norodul
cu oprirea, ca să n u fugă şi să nu scape întru alte părţi oprite ... " şi ca
oamenii „să se înfrâneze de frica, pedepselor ... " Vinovaţii erau pedepsiţi în mod gradat: .prima dată cu temniţă de cinci ani, a doua oară cu
temniţă de zece ani, iar a treia oară „capul şi viaţa îş vor pierde. 11
În continuare decretul cuprindea .şase puncte care reglementau procedura de urmat cu fugarii. Primul punct se ref eră la cei bănuiţi că ar
avea intenţii de fugă, ei trebuind „să se dea în prinsoare". Al doileu
punct reglementa obligaţia autorităţilor de a face „cât mai curând după
1 Vezi Aurel Rădu(iu, Ladislău Gyemănt, Repertoriul actelor oficiale privind
Trat1.sllvania tipărite fn limba rom<ină 1701-1847, Bucurciiti, 198.l.
2 Cl. Ştefan Meteş, Emigrări rom<ineşti dfa Trarn·ilvan·i a in secolele XIII-XX,

Bucureşti,

1977, p. 12'5.
Ci. Dtn istoria Transilvaniei, Bucureşti, 1960, p. 193.
4 David Prodan, I,es migrattons des roumains au X.V/11-eme siecle, Sibiu. 1945, passim; idem, Prob lema
1700-1848, Bucureşti, 1989 şi lstorla României, vol. III,
J

dela des . Carpathe:; au
iobăgiei fa
Bucureşti,
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Transilvania
1004, p. 521.
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r.1nduiala legilor şi dreptăţii despre ei însămnarea !aptelor sau incviziţie ... ". Al treilea punct prevedea spânzurarea celor vinov:iţi de fugă.
Al patrulea şi al cincilea prevedea pedepsirea tăinuitorilor, fugarilor, mai
ales ai celor fugiţi din „slujbă căt-'incască". Recidiva putea atrage pedeapsa capitală. Al şaselen punct sc ocupa de cei ce plecaseră din ţară
fără voie şi se reîntorceau, ei trebuind „să se prinză ... şi să se judece".
Cu toate pedepsele draconice pc care le cuprindea, decretul nu a
avut prea mult efect, fuga iobagilor continuând şi după această dată.
1n aceste condiţii Curtea de la Viena, în spiritul ideilor iluministe ale
secolului a căutat noi căi de reglementare a acestei situaţii, în şirul acestora înscriindu-se şi cele două mari reglementări urbariale din timpul
Mariei Tereza şi Iosif al II-lea.

UN DECRET IMPERIAL EN LANGUE ROUMAINE
DE L'ANNeE 17.63
(Resume)

Le decret prescnre essa.ie de stopper un phenomenc de la deuxieme partie
du regne de l'imperatrice Maria Tereza, qui avait pris des proportions inhabiLuelles dans l'histoire de l'Emplre des Habsbourgs, c'e!>t-ă-dire la fuim des paysans

~erfs dans d'autres pays et sortont en Moldavie ct Vnlnchic. Vis-ă vis de cett.e situation la Cour Imperiale es•aie d'instituer des mesun•s dures contre les fuyards,
mesures qui ne Yont pas diminuer le phenoqienc, oblige.1nt Vienne ă agir .plus fermement en fav~ur des pays::ms serfs.
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ANEXA

Noi Maria Terezia din mila lui Dumnezeu înpărătesa Rîmlenilor
Ţării Nemţeşti, Ungureşti, Boemii, ·.Dalmaţii, Croaţii, Şclavonii, iprod.
Crăiasă Apostolicească arhidux Austrii,
Vux, Burgundii, Silezii, Ştirii,
Carintii, Carniolii, IMarhio, impăreţii rîmleneşti, Moravii, Burgovil, Luzaţii: comes H absburgii, Flandrii, TiroUs, şi Goriţii, Dux Lotharingii şi
Barri: Mare Dux Etrurii, iproci. Fericirea ţărilor cea mai mare şi mai
aleasă întraceia stă să aibă neam şi norod nu numai de lucru şi muncă
pămîntească, ci şi de alte slujbe, şi deregătorii vrednic, şi de~ul.
Că
precum din mulţimea lăcuitorilor., sau moşteanilor Ţările mici şi fără
roadă cresc şi sărîdică la avuţie şi bogăţie, aşa şi din lipsa norodului ţările
întralmintrirea fericite nu puţină scădere pătimesc. r.fara noastră de moşie ungurească cu adevărat întru acelea Ţări să poate număra care sint,
vestite pentru bună tatea şi rodul pămintului: iară şi foarte ,b ine pricepem, că multe părţi aceştii ţări mari, pentru lipsa norodului, şi moşte
nilor nusă pot griji cum să cade, şi cum . pofteşte ,f olosul ţării. Scăderea
aceasta sau cunoscut şi în \'Temea cea mai din nainte: iare acuma mai
hine se arate după război de şapte aoi, cind moştenii satelor dela ară
tură, şi chivernisirea pămîntească la oaste pentru apărarea ţării trebuia
Y. •
sa iasa.
Pentru acea din începerea înpărăţii noastre având grije cao iubitoare
:Maică de fericirea ţărilor noastre, după pacea dela Dumnezeu dăruită tot
gindul acolo neam întors, casăsă sporească norodul cu oprirea, casă nu
fugă, şi să nu scape, întru alte părţi oprite: pănă cînd lucrul acesta mai
<le chilină 1 vom isprăvi. Cu i_adevărat cită pagubă şi Scădere vine de
<ti cea: Craii ceii mai dintîiu împreună cu ştatusurile, au cunoscuta şi sau
deregătorii ţării dedemult preaînţelepţeşte înpotriva ne ascultătoril<>r
legi au făcut în Articuşul al 13 la anul 1609. Aşijderea in articuluşul al
J4 la anul 1613. Intru care supt piardcrea capului au oprit eşirea din
Tară, şi fugirea. Cărora fiind următori şi noi, rînduiala la anul, care au
trecut, adecă: întra! 1762.
Propoveduită iară o înnoim, şi tuturor mai chiar odăm de ştire, casăsă
înfrîneze de frica pedepselor aceia toţi, pe carii nui aşază credinţa, legea, cinstea cu c.are sînt datori.
Pentru ilceia tuturor lăcuitorilor şi supuşilor în ţara noastră ungu1 cască de moşie şi înpărţile ei adoase poruncim, nimenea sănu cuteze
fără slobozenia noastre din înpărăţia şi stăpînirea noastră a fugi, şi a
t rece la ţări şi stăpîniri streine. Pentru aceia toţi aceia, carii să vor face
vinovaţi încutare lucru, deacă săvor prinde după '\ll·ednicia sa să vor pedepsi, şi mai dintîiu cutemniţă, şi robie de cinci ani, altădată cu temnită, şi robie de zece ani: iară carii lele frica numitei pedepsi nu să vor
<işăza, ci aşijderea a fugi din 'ţare vor cerea., după vestitele ponmcl, şi
legi în Articuluşul al 13 la anul 1609. Şi ~ articuluşul al 14 la anul
1613 capul şi viaţa îş vor pierde. Mai pre urmă celora, carii vor da
afară pre fugitori din ţară doao zăci şi cinci de florinţi din vistieria
s au cassa noastră crăiască am rinduit să li să dea. Iară cum că la fuga
~

1

De

chilină

(magh. kulOn)

= separat.
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aceasta din ţară mult ajută oarecarii oameni îndărătnici, carii îndeamnă
pre alţii la cutare fapte oprite, drept aceia improtriva acestora acestia
am voit a rîndui.
!ntîiu: Despre carii va fi greu ginău2 şi semne destule săvor arăta
che sînt vinovăţi, snu în cutare faptă să vor găsi umblîndu, îndată să &t.
prinză, şi la Varmedie, sau alt Magistratuş, sau judeţ să să dea în prinsoare.
A doao: Magistratuşul, sau deregătorii locului cit mai curînd după
1inluiala legilor, şi dreptăţii despre ei insămnarea faptelor sau Incviziţie
să facă.

A treia: Cutare rob deva mărturisi vina sa, sau în judeţ săva afla
vinovat sau în apl:lalta fugă din ţară săva găsi, ca un pirîtoriu al ţării să
să spînzure.
A patra: Părtaşii acestora, carii ajută cu Sfat, au cu fapte pre dinşi ,
asemenea izbîndă şi pedeapsă săpătimească.
A cincea: Carii cu ştire primesc încasă pre oamenii, carii sau dat
spre slujbă cătănească la stăpîni, şi ţări streine, şi nui spun, nici îi dau
afară pre dînşi Magistratuşului sau Deregătorilor locului, ci aşa să înpărtdşăsc în vina lor, mai nainte la lucru înpeante pre vreme mai scurtă,
sau mai lungă săsă trimită după greutatea faptei. Iară desăvor întuma
aşijderea la vina aceasta, pedeapsa numită să să îndoiască, adecă: cu atita
vreme să să sporească: însă deva pofti greutatea aceştii îndărătnicii, cu
dovedita mai însus moarte să să potopească.
A şasa: Toţi şi fieşte carii din ţările noastre au eşi t afară şi cu macar
ce treabă, şi nume să î.ntoarnă înapoi de nuşvor arăta dreptatea în margini, sau pasuşuri, cit săva şti, cum că fără slobozenie au eşit, îndată să
să prinză, şi macar sar găsi între ostaşi streini sau alte slujbe, însă după
porunca în scrisoarea aceasta cuprinsă să să judece: cum că întîmplarea
aceasta nu deregătoria, ci vina eşirii fără ştire din ţară trebue săsă caute.
Şi aceastia srrnt, carele pentru vinele şi folosul ţării noastre un.gure~i am tocmit care tocmeal ă ne este vo.ia, -ca prin toate Magistratuşu
rilc, sau deregătorii bine să să ţîe şi săsă plinească. Cum că binele, şi
folosul ţării pofteaşte, ca supuşii şi norodul să rămîe, şi săsă poartet-0tdeauna cu credinţă direaptă cătră adevărat Craiul, şi Domnul său. Iscălit în Beci Noemvrie în 16 zile la anul 1763.
Maria Terezia m.m.

L.S.

Comes Franţişcus
Estcrhazi m.m.
Franţişcus Şcherleţ m.m.

VERSO:
De data 16 Novembris A [nn]i 1763 Mandatus
prefugos Incolos ex Regno sine facultate Regis. 3

fulminatoris contra

Ginău (magh. gyanus) = suspect. bănuit.
Din data de 16 noiembrie, anul 1763, Straşnicul m anda t împotriva locuitorilor iugari din Regat fără aproborea Regelui. (lb. latină).
2

3
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DOMENIUL OR.ÂŞULUI SATU MARE :
lN SEC. XVII - MIJLOCUL SEC. XIX
BUJOR DULGAU

Incepând cu secolul al XVII-lea, aidoma comitatelor din TransilvaMare la o !trecere mai (){~
baf<i producţiei de mărfuri
agricole a constituit-o, în continuare, gospodăria şi sesia iobăgească. Ce,
rerea crescândă de .produse pe piat? internă şi cea externă a. impus, în
mod firesc, nevoia extinderii ~ezervci senioriale, sporirii numărului iobagilor şi jelerilor precum şi a sarcinilor feudale la care erau . imţ}uşi
şi Partium, asistăm şi în comitatul Satu
cent:uată spre economia alodială, cu toate că

nia

aceştia.

Constituite iniţial prin acte de donaţie, rezervele senioriale sau pă
mânturile alodiale au !ost extinse, mai ales, prin răpiri forţate ale sesiilor iobăgeşti, fenomen generalizat în a doua jumătate a secolului al
XVH-lea şi, îndeosebi, în cursul secolului al XVIU-lea.
Fenomenul este tipic şi pentru domeniul oraşului Satu Mare1, constituit treptat prin cumpărări, zălogiri $i răpiri de pământuri situate în
hotarele localităţilor limitrofe: Ruşeni, Tătăreşti, lMădăras, Sătmărelul .
Mic şi Hodoş. 2 În paralel cu acumulările de pământ oraşul a cumpărat
sau luat în zălog, de la unii nobili scăpătaţi, şi iobagi spre a-şi asigura
forţa de muncă necesară exploatării alodiului. Importanţa şi valoarea iobagilor a crescut considerabil spre finele secolului al :XVII-lea şi începutul celui următor, când, din cauza deselor războaie' şi a incursiunilor
turco-tătare, numărul lor a scăzut sensibil în comitatul Satu Mare .~
~te vorba de inv.azi'a polonă din iunie 1657 până sub zidurile oraş_elor
Sâtu Mare şi 'Mintiu, incursiunile tur~ti de după 1660, răscoala curuţilor condusă de Emeric Tokoly, răz:boiul antihabsburgio dintre 1703-1711
condus de FranciS'c Rak6czi al II-lea, invazia !tătară din 1717, la carcse adaugă jafurile săvârşite de m ercenarii străini din garnizoana cetăţii..
După semnarea Păcii de la Satu Mare (aprilie 1711) şi epidemia de holeră.
ce a bântuit în vara anului 1711, conscripţia llocuitorilor din Satu Mare
1

1
Despre târ@.rile Satu Mare şi Mintiu în seco1ul al XVI-lea, vezi pe larg în
D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVJ-lea, vol. I-II, Bucureşti.

1967-1968.

2
După 1660, când Oradea este cucerită de turei, din cauza deselor incursiuni
de jaf, aceste ultime două localităţi au fost părăsite de iobagi şi au rămas c0mplet
pustii (praectium) până la începutul secolului al XI·X-Iea, când au fost inglobate
în cadrul localităţii Sătmărel. cf, Arhivele Statuluf Satu Mare, fond Primăria municipiului Satu Mare, scria Moşiile Hodoş şi Sătmărel.
3 Un număr de 1'7 localităţi au devenit complet pustii, iar 47 de locamăţi au
f\lSt considerabil depopulate cf. Barovszky Samu, Szatmar varmegye, Budapesta,
f.a., p. 483.
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aici doar 150 de meşteşugari, H>l orăşeni, 42 jeleri şi 39 văduve. 4
Urmează aPoi o perioadă mdelungată de relativă linişte până la 1848,
timp în care atât comitatul cât şi oraşul se vor T'eface treptat din punct
de vedere economic.
Potrivit scrisorii de hotărnicie (metalium) din anul 16095, prin care
sunt reînnoite vechile semne de hotar, oraşul se învecina cu localiită
ţile Kis Gelenyes6 , Păuleşti, Amaţi, Tătăreşti, Sătmărelul Mic, Sătmă
relul Mare, Doba precum şi cu pădurile din Terebeşti şi Gyiilvesz.7
Prin clispoziţia regelui Matei al II-iea şi a palatinului Georgius
Thurzo, din anul 1610, sunt restituite oraşului două mori situate pe Someş precum şi pământurile şi fâneţele aflate înspre localităţile Gyiilvesz,
Păuleşti şi Sătmărelul Mic până la hotarul Mădărasului şi podul de
peste· Homorod8• Dintr-o scrisoare de mărturie a comitatului reiese că
în anul 1632 posesianea Gyillvesz a fost predată oraşului Mintiu.9
In anul 1636 ia fiinţă alodiul oraşului Satu Mare în hotarele satelor
Ruşeni şi 'i'ătareşti, sate ce aparţineau comitatului. De-aoum înainte vor
avea loc frecvente conflicte, tulburări şl acte de violenţă comise de oră
şeni împ6triva iobagilor cetăţii din aceste două localităţi.
Cu prilejul
reînnoirii semnelor de hotar acestea erau fixate mereu în detrimentul
celor două sate şi, de multe ori, orăşe ni călări au călcat semănăturile sau
cistrus recolta iobagilor de aici. Incepând din anul 1625 oraşul a reuşit,
prin cumpărări şi zălogiri, să intre în posesia unor sesii ce aparţinuseră
familiei Io6 şi Clarei Kendc. Până la finele secolului al XVII-lea oraşul
deţinea deja în aceste locahtăţi un număr de 31 de sesii. 10
Concomitent cu uzurpările teritoriale efectuate prin ridicarea noilor
semne de hotar, magistl"atul oraşului Sâtu iMare a interzis, după 1636,
păşunatul vitelor şi ghindatul porcilor în pădurile din Tătăreşti, care
înainte vreme fuseseră folosite liber şi paşnic atât de către orăşeni cât
şi de iobagii localnici. Prin urmare, iobagii cetăţii din localităţile Tătăreşti,
Mădăras, Homorodu de Sus, Homorodu de Mijloc şi Medişa vor fi siliţi să
dea dijmă din animale pentru păşunat şi ghindat, după cum reiese dintr-un interogatoriu luat în anul 1640. 11
în hotarul localităţii Mădăras, oraşul deţinea o pădure numită „Darvas", pe care iobagii localnici o foloseau în mod liber, cu condiţia ca
fiecare să transporte anuar două care de crengi şi nuiele pentru consolidarea digului Homorodului şi să se ringrijească de intreţinerca podului
de peste acest pârâu.a Vitele iobagilor din Mădăras puteau să pască li4
Sarkndi Nagy Mihăly, Szatmcir-Nemeti szabad kiralyi văros cgi.;hăz-i e~ polgdri tărtenctc, voi. II, Satu Marc, 1861, p. 267.
:> Arhivele Statului Satu Mare, fond Primăria municipiului Satu Mare. Litterae
metalcs, act nr. 3/ 1609.

6

Aşezare situată

între oraş şi localitat.ea Păuleşti, dispărută la finele secolu-

lui al XVII-lea.
7
Aşezare situată în hotarul localităţii Vetiş, dispărută la sfârşitul secolului
al XVII-lca.
8
·
Arhivele Starului Satu Mare, fond Primăria municipiului Satu Mare, Diplome,
privilegi.i, scrisori, act nr. 1'8/161()..
9 Ibidem, act nr. 42/ 1632.
to Id<?m, Moşjile Ruşeni şi Tătăreşti, act. nr. 28/1698.
11
Ibidem; act nr. 36/1640.
„
12 Idem, MoŞia Mădărcis, act nr. 1/ 1588, f. 2.
'·
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pământurile oraşului

situate dincolo <fo valea Homorodului,
perioada Sângeorz-Sânmihai. In schimb, se obligau să p-Jzească pădurea „Darvas" 1a. Dacă vreun mădărăsan era prins că vinde
lemne din pădurea oraşului, acesta era pedepsit cu o amendă de 100 denari (penz). 14 !n a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi în tot wrsul
secolului al XVIIL-lea ghindatul era permis numai în schimbul unei taxe
de 4 po1tura 1G de paro, atât pentru orăşeni cât şi pentru cei din Mădăras.
Păşunatul în pădure se făcea numai cu aprobarea scrisă a judelui primar
al oraşului, iar cine tăia o bucată de lemn fără aprobare era pedepsit cu
o amendă drastică de 12 florini. 1G Această pădure va constitui, timp de
6-7 decenii, obiectul disputei dintre magistratul oraşului Satu Mare şi
conţii din familia K arolyi. In noiembrie 1720, prin porunca imperială
a lui Carol al VI-lea, contelui Kărolyi Sandor i se confirmă dreptul de
proprietate asupra domeniului Ardud, de care aparţinea şi Mădărasul. 17
Martorii localităţilor învecinate, interogaţi în 1727, aveau să declare unanim că pământul arabil, fâneţele şi pădurea „Darvas" au aparţinut dintotdeauna oraşului. 18 In privinţa dreptului de proprietate asupra acestei
păduri, contele va intenta oraşului Wl proces, care in martie 1734
va
ajunge în faţa Tablei septemvirale (Curia regală n.a.). 19
Nu cunoaştem finalul procesului din lipsă de informaţii, dar la sfârşitul secolului pădurea figurează tot în proprietatea oraşului.:?{) Abia în
1791, după îndelungate tratative, nelipsind nici actele de violenţă, se
ajunge la o soluţie de compromis în privinţa hotarului dintre posesiullile lui Anton Karolyi şi cele ale oraşului, aflate în localitatea Mădăras. 21
In acest timp, partea din Mădăras aparţi nând domeniului Ardud însuma
116 sesii, toate locuite de iobagi români.22
Tot prin cumpărări şi zălogiri de pământuri, oraşul a intrat în posesia câtorva sesii, fâneţe şi păduri situate în localităţile Hodoş şi Săt
mărelul 'Mic. In aprilie 1660, oraşul deţinea aici 8 sesii cu iobagi cu tot. 23
Ultima menţiune ce atestă existenţa iobagilor pe aceste două moşii datează din anul 1664.24 După acest an, cele două moşii devin complet pustii, locuitorii fugind din calea turcilor ce ocupaseră Oradea. Astf€l, pă
mânturile de aici au rămas nelucrate, oraşul nemaiputând percepe dijmă.
Abia de prin 1695 pământurile au fost 1mpărţite orăşenilor, care le-au
curăţit de crengi, tufişuri şi bw·uieni spre a le putea cultiva. La rân13
14

15

Ibidem, f. 6-7.
l bidem, f. 2.
1 poltur.a == 111: creiţari.

10 Arhivele Statului Satu Mare, fond Primăria municipiului Satu Mare. Familia Kcil'olyi, M III, act nr. 33/1·735.
17
Ibidem, act nr. 7/ 1725.
18 Ibidem, act nr. 32/ 17'l:7.
19
Idem, Moşia Mădăras, act nr. 24/ 1734.
20 Szirmay Antal, Szatmar vârmegye fekvese, t6rtenetei es polgari esmeretclc,

vol. I. Buda, 1800, p. 213.
21 Arhivele Statului Satu Mare, fond Primăria municipiului Satu Mare. Moşia
Mădăras, act nr. 42/ 1791.
22 Ştefan Mărcuş, Sătmar, vo i. I, Oradea, 1938, p. 179.
23 Arhivele Statului Satu Mare, fond Primăria municipiului Satu Mare. Moşiile Jiodbş şi Sătmărel, act m-. 36/1660.
:. Ibidem, act nr 51/ 1664.
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dul s5u, magistratul oraşului Satu Mare era obligat să achite dijmă episC'opului de Agria pentru aceste două moşii.2!j Devenite pustii, în anul
1664 S<' face o inventariere a celor douc:i moşii. In Hodoş, în cele două
c:ilcături, existau în total 69 de sesii pustii şi 3 fâneţe. 26 Inventarul moşi ei Sătmărelul l\'Iic lipseşte, dar cu puţină aproximaţie se poate deduce
că situaţia era cam aceeaşi.
Date mai exacte şi concludente privind alodiul oraşului Satu Mare
şi, mai ales, moşiile acestuia din Ruşeni şi Tătăreşti găsim după anul
1711. Astfel, din mărturiile unor iobagi de pe domeniul oraşului, cu prilejul unui interogatoriu luat la 11 august 1715,27 reiese că acesta se întindea de la Medişa până la iMicula, având o lungime de 4 · mile germane şi lăţimea de 1 milă germană. 28 Terenul arabil era de 6 OOO câble
de Pojon,29 viile însumau 6 OOO câble de 1Pojon, fâneţele totalizau 2 OOO
câble de Pojon iar pădurile se întindeau pe o lungime de 1 milă germană şi în ele puteau fi 'aduşi la ghindat 4 OOO de porci deodată. Iobagii
oraşului din Ruşeni şi Tătăreşti erau în totalitate români,
având în
frunte voievozi scutiţi de sarcinile feudale. în Tătăreşti sunt atestaţi documentar ca voievozi: Simion la 16353°, Petru Pop la 17153 1 , Mihai P op
la 176932 iar în Ruşcni îl găsim menţionat pe Ioan Suciu la 1775.33
După 1662, prin numeroase demersuri şi - memorii, cele două oraşe,
Satu Mare şi Mintiul solicitau cu consecvenţă unificarea lor şi ridicarea
la rangul de oraş liber regal. La 29 decembrie 1712 cele două oraşe se
unifică pe baza unei înţelegeri C'llprinzând 12 puncte. 34 Survine un acord
între magistratul oraşului Satu Mare şi Camăra regală de Scepus în privinţa răscumpărării bunurilor fiscului existente în oraş. ln septembrie
1713 comisia delegată evaluează aceste bunuri după cum urmează: în
Satu Mare via „Bona" - 1 200 fl, moara de pe Someş, având o capacitate anuală de 5 OOO găleţi, de Caşovia35 - 8 OOO fl, pământul arabil
de 450 găleţi de Caşovia - 2 700 fl, pământul alodial cu cârciuma şi mă
celăria 2 OOO fl, alte 5 cârciumi - 10 OOO fl şi dijma anuală 1166,66 fl, deci un total de 25 066,66 fl; în Mintiu dreptul de cărciumă
rit - 4 166,66 fl, pământul arabil de 170 de găleţi de Caşovia - 1 020 fl,
fâneaţă de 200 dei care36 1 630 fl şi dijma anuală - 250 fl, deci un
total de 7 106,66 fl.37 Până în anul 1730 bunurile fiscului au fost complet
5
2

Ibidem, act nr. 52/ 16'97.
Ibidem, act nr. 49/ 1664.
27
Idem, Moşiile Ruşeni şi Tătăreşti, act nr. 39/ 1715.
2ll Mila poştală germană era echivalentă cu 7,'5-7,6 km.
29 C:~loulul suprafeţelor cultivabile se făcea după cantitatea de cereale ce se
putea insămânţa. Câbla (găleata) de Pojon era de GQ,53 1 şi ou ea se puteau însămânţa 800 stânjeni pătraţi (0,5 iugăre cadastrale).
·
30 Arhivele Statului. Satu Mare, fond Primă.ria Municipiului Satu Mare. Litterae
metales, act nr. 4/ 1635.
·
31 idem, Moşiile Ruşeni şi Tătăreşti, act nr. 33/J7ll5.
~2 Idem, Familia Kcirolyi, M. III, act nr. 37/1'169.
33
Idem, Moşiile Ruşeni şi Tătăreşti, act nr. 115/1!775.
31 Borovszky Samu, Szatmâr-Nemeti, Budapesta, f.a„ p. 239.
35
Găleată de Caşovia = 83 l.
36 Carul în Transilvania
1 stânjen cubic.
37
Arhivele Statului Satu Mare, fond Primăria municipiului Satu Mare. Acte
financiare, VI. act nr. 9/1713.
26

=
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răscumpărate. Unificarea celor două oraşe a fost legiferată de Dieta de
la Bratislava potrivit legii 109/1715, iar eliberarea şi ridicarea la rangul
de oraş liber regal a fost confirmată prin intermediul privilegiului emis
de regele Carol al III-lea la 2 ianuarie 1721.:ia
Fcnomen'Ul depopulării satelor sătmărene în contextul pustiirilor
produse în timpul războiului antihabsburgic dintre 1703-1711 n-a ocolit nici cele două sate învecinate, Ruşeni şi Tătăreşti. La 1715, cu prilejul unei conscripţii, în Ruşeni erau consemnaţi doar 10 iobagi, din care
4 nu aveau deloc vite de jug, iar în Tătăreşti existau 15 iobagi, din care
ti lucrau numai cu braţele. 39 De altfel şi veniturile alodiale totale ale ora~ului în acest an se cifrau la suma de 7 403 fl. ren ani. 4o Neavând suficientă forţă de munc-J, oraşul va da în zălog posesiunile sale din aceste
două sate, ani în şir, pentru suma de 1 200 fl. pe an. 41 Conscripţia din anul
1723 găsea aproximativ aceeaşi situaţie. !n Ruşeni oraşul poseda 25 de
sesii, din care 20 erau pustii, forţa de muncă constând din 3 iobagi şi
2 jeleri, iar în Tătăreşti din 41 de sesii 25 erau pustii, locuind aici doar
4 iobagi şi 12 jeleri cu sesie. 4:? Incepând din acest an, oraşul, acordând substanţiale
scutiri, va căuta să atragă iobagi ca să-şi populeze moşiile
deţinute. Odată cu reglementarea sarcinilor
feudale, prin introducerea
urbariilor, vom întâlni şi aici o creştere considerabilă a forţei de muncă.
La 1775 pe moşia oraşului din Ruşeni lucrau deja 27 de iobagi liberi şi
17 jeleri, iar în Tătăreşti 34 de iobagi liberi şi 28 de jeleri. 43
Potrivit chestionarului cu 9 puncte,44 pe baza cărora s-au înt,o cmit
urbariile, iobagii din Ruşeni, interogaţi la 10 mai 1772, aveau să declare
că înainte vreme erau obligaţi să iasă la robotă 12 zile pe an. De prin
1753-1754 ea a fost redusă la 7 zile pe an şi aveau de plătit o taxă (cens)
de 7 mărieşi. 1n 1772 oraşul pretindea deja 15 zile de ro botă: 6 la arat,
3 zile la recoltat, 3 zile la cositul fânului şi 3 zile la transportul lemnelor
necesare berăriei şi morilor din Satu Mare. Taxa anuală a fost şi ea mă
rită la 2 fl. renani. Pământul arabil din hotarul satului era insuficient,
motiv pentru care se vedeau obligaţi să ia 1în arendă pământ de la oraş
sau din pusta Sătmărelul Mic. Păşunea era şi ea insuficientă şi mereu
inundată. Fâneaţa unui iobag era de 2 coase. 45 Nu dădeau. oraşului nici
dijmă, nici normă de produse, doar la culesul viei dădeau 1 găină/cap şi
întreg satul o mierţă de unt şi 20-30 ouă. Pentru a câştiga ceva bani în
plus, iobagii de aici mergeau să lucreze în viile din Ardud şi din Viile
Satu Mare ori se angajau ca zilieri la muncile câmpului în Satu Mare.
38
Arhivele Statului Satu Mare, fond Primăria municipiului Satu Mare. Diplome,
privilegii, scrisori, act nr. 120/1721.
39 Idem, Moşiile Ruşeni şl Tătăreşti, act nr. 33/1715.
40
Szirmay Antal, op. cit., vol. I, p. 186.
41 Arhivele Statului Satu Mare, fond Primăria municiptului Satu Mare. Mo-

şiile Ruşeni şi Tătăreşti,
42

Ibidem, act
43 Ibidem, act
44 Ibidem, act
•ş 1 coasă = 1

act nr. 40/ 1723.
nr. 34/17'23.
nr. 115/:17175.
nr. 113/ 1772.
iugăr (cât putea cosi un iobag într-o zi).
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Iobagii oraşului din Tătăr~ti, chestionaţi la 22 iunie 1772,46 declarau că până în 1753, in <ifara robotei de 12' zile/an, nu aveau de plătit
nici un fel de taxă, dar că de atUl'lCÎ începând câte 2 fl. renani · anual.
Robota o prestau după cum cerea oraşul. Pământul şi păşunea oraşului
din Tătăreşti erau împărţite anual iobagilor în loturi egale de câte 4
câble de Pojon arător ~i fânaţi de 3 ooase·. Lemne de foc .aveau în mă
sură . îndestulătoare, chiar şi de vânzare. Exista aici şi o moară de apă.
dar funcţiona rar. din cauza secetei. Turmele de porci le puteau duce ia.
ghinda.t în pădurile oraşului în schimbul unei taxe. Deoarece pământul
nu putea fi arat cu 4 boi, iobagii erau nevoiţi să se asocieze câte trei şi
să-l are cu 6 boi la jug. Dijmă sau nonă nu dădeau oraşului, doar câte
o găină anual Pentru a câştiga bani, transportau gunoi în Viile Satu
Mare, iar vara mergeau la munci manuale în Satu Mare.
Chiar şi după iniroâucerea urbariilor iobagii celor două sate se plângeau, fu repetate rânduri, de încălcarea acestora. În 1789 se plâng că~
în timp ce illl"bariul prevedea 10 zile de robotă pe an cu vitele, oraşul îi
obligă în mod abuziv la 25 zile de robotă. 47 ln 1792 se plâng că oraşur
le-a îngrădit dreptul de a duce vitele la păscut în pădure, timp în care
sunt obligaţi să predea de două ori mai mult unt decât prevede urbariul. 1n plus, li ,s e percepea şi taxă de păşunat.4 8 În Ruşeni, spre deosebire
de Tătăreşti, oraşul nu pTOCeda . la împărţirea în loturi egale a păşunii şi
fâneţei, unii obţinând, prin mituiri şi ,plocoane,
suprafeţe mai întinse.
<Drept urmare, cei mai săraci vor ajunge să-i duşmănească pe .cei înstăriţi. Şi nu e de mirare acest lucru. când avem în vedere diferenţierile
sociale produse chiar în cadrul clasei fobagilor, unii, ca Macica Dumitru,.
având în gospodăria sa 11 vite cornute şi 16 porci, Silaghi Stefan 13 vite
şi 24 porci, Roca Dumitru 10 vite şi 25 porci, Achim J...upu '12 vite şi
15 porci ş.a:19 •
Pentru a spori numărul zilelor de rabotă, implicit şi veniturile, elu.:..
dând prevederile urbariilor, magistratul oraşului Satu Mare, printr-o hotărâre luată 'în noiembrie 1797, a [mpărţit surplusul de pământ
ce-l
deţinea iobagilor cu sesii mai mîci. 50 Dar iobagii au refuzat. în repetate
rânduri să mai iasă la robotă, fapt pentru care au fost pedepsiţi cu câte
6 lovituri de nuia şi ameninţaţi cu izgonirea din sat}H
Faţă de situaţia existentă, la 1715, domeniul oraşului Satu Mare s-a
menţinut cam între aceleaşi limite teritoriale f;ii la finele secolului
al
XVIII-lea, când se întindea din hotarul Miculei până în Sărătura, adică.
6 ore de mers pe jos, iar ca Jăţime din Amaţi până la hotarul Sătmăre
lului, cale de 3 ore. Arum domeniul cuprinde 5 păduri: „Pădurea Mare"
„Noroieni", Darvas"', „Băltoasa", şi „Gorun" în.s umând cca 5 OOO iugăre,<>
fâneaţă de 4 OOO de clăi, pământ arabil în suprafaţă de 10 OOO câble d e
4

Arhivele Statului Satu Mare, fond
act nr. 1'1:31117'i'2.
47
Ibidem, act nr. 1411/1789.
.a Ibidem, act nr. 162/1792.
{9 Ibidem, act nr. 166/ 1793.
50 Ibidem, act nr. 189/ 1797.
~ 1 Ibidem, act nr. 211/ 1802.
r.
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Pojon ·şi vii de 5 OOO ako de vin.~ 2 Veniturile oraşului proveneau şi din
cele 14 cârciumi deţinute, o berărie, vama podului de peste Someş, 7
mori de apă, din arenda ghindatului şi măcelăritului şi a morilor din Ruşeni şi Tătăreş.ti. 53
După 1781, când · se reglementează prin lege
şunatul, cositul şi ghindatul in pădurile oraşului

regimul pădurilor, pă
era permis numai cu
aprobarea magistratului oraşului în schimbul unei taxe. In 1815 se interzice şi vânatul în aceste păduri. 54
In prima · jumătate a secolului al XIX-lea oraşul preferă să .nu-şi
administreze direct moşiile din aceste două sate, ci să le dea în arendă .
In anul 1828 moşia Ruşeni e arendată pe timp de 3 ani, în schimbul sumei de 711 fl., iar Tătăreştiul pentru 790 fl. La fel procedează şi în
1831, când cele două moşii sunt arendate pentru .735 fl. şi, respectiv
882 fl. Acum în fiecare sat vom găsi câte o cârciumă şi o moară sţacă ,
·
iar în Ruşeni şi o casă domenială. 55
La 1848, prevederile urbariilor erau complet eludate, sarcinile feudale erau exercitate după bunul plac al oraşului, iobagii fiind scoşi la
munci sub ameninţar.ea drabanţilor. Cei 67 de iobagi din Ruşeni şi 75
de iobagi din Tătăreşti plăteau acum o taxă anuală ce varia !î:ntre 4-:6 fl,
în plus, fiecare era obligat să dea şi bani de fum câte 1 fl. de argint. Nici
un iobag nu avea sesie întreagă, cei mai înstăriţi deţineau sesii de 4/8,
Din conscripţi~ întocmită la 15 ianuarie 1848, se constată exis-tenţa ·în
Tătăreşti şi a unei şcoli confesionale româneşti şi a unei case cantorale,
ambele scutite de obligaţii şi dări, lucru ce denotă prezenţa unei puternice comunităţi româneşti în a ces.t sat. 56
·
La mijlocul veacului trecut domeniul oraşului sporise ca întindere
şi veniturile crescuseră considerabil. Din 1812 pădur-ea „Cioncheşti" intrase şi ea în proprietatea oraşului, iar in partea Mintiului pădurea „Utas".
Intre ele figurează şi pădurea „M'oha" (de muşchi). Suprafaţa .totală a
pădurilor deţinute se cifrează acum la 9 764 485 stp. (peste 6 100 iugăre).
Pământul arabil, împărţit Su 3 câmpuri, era de 20 OOO câble de Pojon
(oca 10 OOO iugăre), iar fâneaţa dădea 6 OOO de clăi (1 claie=20 măji
vieneze=1120 kg). Domeniul mai cuprindea întinse suprafeţe de vie, care
în anii cu recoltă bună dădeau o producţie de 25 OOO ak6 de vin. Veniturile oraşului mai proveneau din cârciumărit (drept obţinut în 1264)
măcelărit (1654), din vama târgului şi a podului (1654), berăria (înfiinţată la 1668), arendarea dreptului de pescuit şi vânătoare, chiria prăvă
liilor comerciale din clădirile oraşului, 1/3 din bunurile celor decedaţi
fără urmaşi. Media veniturilor bi perioade de linişte era de
circa
30 OOO fl/an.57
Anul marilor convulsii sociale şi naţionale 1848 a adus cu sine> modifi,...ări fundamentale şi în ceea ce priveşte relaţia moşier-supu~ Îm52

1 Rkc) = 53,3 1.

Szirmay Antal, op. cit„ vol. I, p . 213.
s Arhivele Statului Satu Mare, fond Primăria municipiului Satu MarP. . MoRuşeni şi Tătiireşti, act nr. 3:14/1833.
~5 lhidem, act nr. 3i5/l'8134.
5G Ibidem, act nr. 3Z9/IM8.
s7 Sarkadi N agy Mihâly. op. cit„ p. 279-3•18.
5"
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Austriei sancţionează, la 30 martie 1848, legile votate de Dieta
de la Pojon privind desfiinţarea servituţiilor feudale şi trecerea
sesiilor urbariale în posesia deplină a foştilor iobagi. Aceste legi, îndeosebi Legea IX, au fost aplicate în Banat, Crişana şi Maramureş. După
aprige şi îndelungate discuţii, Dieta întrunită la Cluj, la 29 mai 18'48, a
votat leg~ de desfiinţare a iobăgiei în Principatul Transilvaniei.
Aceste legi însă prescriau doar lichidarea Servituţiilor iobăgeşti legate de pământurile urbariale (iobăgeşti) . !n Banat, Crişana şi Maramureş aces-te loturi au intrat mai repede în proprietatea iobagilor şi jelerilor eliberaţi, deoarece aici existau urbarii care conţineau, în general, o
evidenţă clară a pământurilor urhariale şi alodiale. 58 Dar, lucrurile sunt
departe de a îi atât de simple. în numeroase localităţi iobagii foloseau şi
pământurile alodiale de care nu voiau să se despartă acum. In câteva
sate sătmărene foştii iobagi s-au răsculat tocmai din acest motiv. Patentele imperiale ulterioare, din 7 noiembrie 1848, 2 decembrie 1848, şi
7 iulie 1849, vin să reconfirme desfiinţarea iobăgiei pe sesiile urbariale şi aduc noi precizări şi clarificări în privinţa alodiHor. 59
In anii imediat următori s-a pus problema separării celor două categorii de pământuri, a păşunilor şi pădurilor, posesia asupra pămân
turilor remanenţiale, a curăturilor şi lăzuiturilor, comasarea terenurilor
ş.a. Patentele imperiale din 1853 şi 1854 n-au izbutit să soluţioneze multitudinea problemelor generate în timp. De aceea, începând cu anul 1857,
au fost înfiinţate un număr de 8 „judecătorii urbariale" în Transilvania,
una funcţionând şi la Satu Mare.so In realitate, la Satu Mare, seria plângerilor depuse la judecătorie 1ncepe cu anul 1855, existând deja ca inmaghiară

stituţie.61

LE DOMAJNE DE LA VILLE SATU MARE EN XVII-lEME SI'RCLE
ET AU MOYEN DU XIX-IEME SIECLE
(Resume)

Le doma1ne de la ville Satu Mare se constit.ue nu debut en 1636 aux frontJeres
des localites Ruşeni et Tătăreşti. Apres il entre e n possession d'une f6ret ă la
frontiere de Mădăras et de certains terrains situes dans deux localites limitrophs,
Hodoş et Sătmărelul Mic, depeuplees dan.s la deuxieme moitie du XVTT-e siecle.
·
Apres l'union des deux villes, Sătmar et Minbiu realisee en 1712. Satu Mare
obtie ndra le rang de vHle libre royale en 1715, rachetant ă la langue to.us Ies
biens qui avaient appartenu au fisc.
.
.
Dans Ia premiere moitie du XIX-e siecl~ le domainhe de la v1lle attemdra
l'extension maxime de la frontiere de la locallte M.icula Mare jusqu'a Sărătura de
Amaţi jusqu'â Sătmărel, y inclus au moins cinq for<its.

~8 Iosif Kovacs, Desfiinţarea relaţiilor feudale ln Transilvania, Cluj, 1973,
p. 16-17.
59 T6th Lorincz, Utmutato urberi ugyekben. Pesta, 1857, p. 3.
60 Iosif Ko,•âcs, op. cit., p. 101.
81

Vezi fondul Tribunalul Judeţean Satu Mare. Seria Acte urbariale.
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ANEXA I

CONSCRIPTIO URBARIALIS POSSESSIONIS OROSZFALU

:/.
I

..

I
'

No

Nomina
et
Cognomina

'

'

o

Coloni Liberae
Migrationes

A tty im Pintye

2.
3.

Laurentius T6t
Rlta Laurentij
Matska
Ioannes Matska
Gabriel Horvotan
'l'heodorus Roka
Atti m Lupuj
Ioanncs Vaczka
Gabriel Amaczi
Ioannes Horvotan
Ursinus Horvotan
Georgius Keresi
Keresi Karatson
Theodorus Pap
Ladislaus Amaczi
Theodorus Bodi
Andreas Tarba
Theodorus Orba
Michael Orha
Theodorus Szilăgyi
Ignatius Roka
Ursinus Iuhasz
Thomas Orha
Tot Vanka
Ioannes Sziits

8.
9.
10.
11.

,1'2.
il3.
14.
15.

16.
,11.

18.
•19.
20.
.21.

22.
23.
24.
.25.

Inquilini Domos
habentes
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

a.

9.

Sessionis
i Qualitas

Lupus Erdelyi
Georgius Lazăr
Andre -s Keresi
Ladi 5laus Roka
11,,annes Lyepur
Andreas Kis
Ladislaus Gujaş
Petrus Csordas
Ioann s Giraszim

i

Capacita->
Fundi Intravillani
Posioriien-

I
I
I

Metr.

I

I

I

I

sium

No

2

~

101/2
121/4

l
l
2

121;2
1211z
lfllz
1121;2
121/ z
121/z
121/2

,2

111;,

.....i::

11/2
ll/2

(I)

c:

o

c:

-"'"'
"'

;::::
::i

(J
V>
(I)

c:

o

.iii

J.î"'
(I)

.§
"'"'
~

4

'2
2

::i

~

Sem-1
Nun peto Raro:·1
quam
Bis falcabilia
Falcastrorum
No

11/z
1
11
l1/4
l
l/2 .

ll/2
11/z
11/z
1
3
2
2
·l
11/2
li/2

I

No

I

N<>

Liberae R. Cittic; Szatthmăr
Nemttiensis

3

'

Sessionalia P rat;1

Sessionales
Terrae
Arabiles
Metreta· rum
Posioniensium
No

'

·1

1.

4.
5.
6.
7.

'

'

I

lJl/2

121/2
121/2
121/2
121/z

0

11 1/2

131/z
121/z
11 1/ 2

91/2
131 /s
121/z
121/ 2
81/z
41;,
121/2

I

5

-

-

-

-

I

6

--

-

-

I

7

2

2
2
2

-

2
2
2

2
2

2
2
2
2
2

-

2
2

-

2
2
2

-

2
2

V>

o

p.,
o

..c:
"'

....
i::

l /2

-

1/z
l/4

-

11/z
ll/2

•1.
l/4

41;.
-

41;,
41;,
-

81 8
8 1 /s
1
4

10·
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o

1

2

3

4

5

{

6

7

Sub Inquilini
,1
2

.3
4

:;
6
7

Gregorius Attyim
Molnar Lupuj
. Ioannes Tripon
Ladislaus Bodi
Demetrius Orha
Constant.inus Orba
Stephanus Szilâgyi

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-·
-·

-·
-·
-·
-·

-

-·

-·

-·
-·

-·
-·

r

-·
-·
-··
-·
-·
-·
-·

Actum in Possesslone Oroszfalu 10-a May 1'772

L.S. Franciscus Ge&:z: m.p.
ord. Iudlium et E.xmissus Conscrlptor

L.S. Stephanus

Zoltăn

m.p.

Eidem adjunctus Urbarialls Conscript.or

Arhivele Statului Satu Mare, fond Primăria municipiului Satu Mare. Moşiile
nr. 110/1772.

Ri.şeni şi Tătăreşti,

https://biblioteca-digitala.ro

Domeniul

11

oraşului

Satu Mare tn sec. XVII-XIX

149
ANEXA II

CONSCRIPTIO POSSESSIONIS RE:ZTELEK URBARIALIS

Nomina et
Cognomlna

No
.

Coloni Liberae
migrationes

o
il
2
3
4
5
6
Î

8
9

10
11
12
J3
,14
15
116
1'l

1&
19

ao

21

.2.!

·2::
24
25

26

·l

Tamas

Sessionalia Prat;\
Capadtas SessioSem-1 Rar0 Nl\ln·
Fundi
nales
per
quum
IntraTerrae
i Sessivillani Arabiles
Bis falcabili~
o nes
P.M.
P.M.
QualiF alcastrorum
tas
No I 'No I No
No
'
No
Liberae Reglaeque Citti::;
Szattmă r Nemetiensis

j

~

2

Iănos

Pap Dup
Meszaros Janos
Koza Tivadar
Rogyis Tivadar
Hohăgyi Gă bor
Csutoras Peter
Rogyis I anos
Pap lânos
Szilâgyi Demetcr
Szilagyi Peter
, Szllagyi Simon
Szilagyi Lazăr
Buzg6 lânos
Lukăts Măkove

Csutoras Janos
Szilagyi Andreka
Kondis Pavel
Lukats Tamas
' Szilagyi Farkas
Opre Lorincz
Szilagyi Ioncis
Piez Tivadar
Pocsan Illyes
Szilăgyi Iakobb
Opre Găbor

4

llli

~

10

10

2
21/a.

6

2

8

I

6
5
6

11/a

8

111/2
11/3
}3/ ;

l3/,

,is;,

I

6
6
6

l3/,

8

2

6
6

!1/,
P/,

4

1
11/2

'2
6

o

2

!11/z

2
2
1 1/ 2
2
11/!

;

2
6
6
4
6
4

11/2
'/2

2
1

1/z

1
-

I

5

-----

------

I

6

I

--

3
3

---

~

3
{}.1{3

-·

3
3
3
J
3
3
3
3
3
3
2
3
i3
2
3
2
2
3
2l/2
3
2

-·

-----

--·

----

-

--

----

-

7

Inquilini Domos
Habcntes
l
2
~

4
5

G
7

8
9

10
11

12

Szilagyi Farkns
Prisztopăn Gâbor
Szilugyi Grigor
Sz.ilâgyi Demjan
Pap Lorincz
Rltn Tâlas Tivadar
Pap Laczk6
Talabur Peter
Kercsi Gy urkn
Oreg Szilăgyi Grigor
Bota Laczk6
Bozantan Filep

1/2

lfi
1/ 2
11,
1/z
1

112
l/2

1/z
'Ic

•;,
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1
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1/z

--

1
1
1
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----

--

1
1
1
1
l
•l

I

•l

1

Bujor

150

Dulgău

12
ANEXA II (continuare)

o

·l

2

I

3

4

5

6

7

Sub Jnquilini
.1
2
3
4
5

Dudas Gâbor
Szilagyi Ursuly
Szilâgyi lânos
Siket SAndor
Bota Ulyes

Actum in praesentia Officialls Domino.Jis et Deputat! in preambulo Examinls.

qq Novem Puncta denomina t.o.rum.
Jn Pos.sesslone Rez-Telek. Dle 22-a Juny 1772.
L.S .. Franciscus Ge&z m.p.
Ordinarfus Judlium et
Exmissus Urbarialis Conscriptor
Stephanus Z6ltan de Csepe m.p.
adj. Urbarialls Conscriptor.
Arhivele Statului Satu Mare, fond
Ruşeni şi Tătăreşti, nr. 111/ 1772.
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ANEXA III
EVOLUŢIA

Anul
1715
·1762

1772
1:782
11801
1848

NUMERICA A SUPUŞILOR ORA$ULUI SATU MARE
DIN SATELE RUŞENI ŞI TATAREŞTI
Ruşeni

10 iobagi;
20 iobagi; 11 jeleri;
25 iobagi; 9 jeleri; 7 subjeleri;
43 iobagi ; 7 subjeleri;
70 iobagi; 2 jeleri;
67 iobagi;

['iHăreşti

15 io&gi;
39 iobagi; 4 jeleri; 2

văduve:

26 iobagi; 12 jeleri; 5 subjeleri;
60 iiobagi ; 3 subjeleri;
60 iobagi; 7 jeleri; 1 :subjeler;
75 iobagi;
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UN DOCUMENT INEDIT
DFSPRE RASCOALA LUI HOREA

VIOREL

CIUBOTĂ,

BUJOR DULGAU

In fondurile documentare ale Muzeului judeţean Satu Mare se află
o scrisoare datată în 8 deC()mbric 1784, trimisă din Alba Iulia de un
.anume căpitan Tsukasy. Nu cunoaştem împrejurările în care documentul
<1 ajuns la Satu Mare, probabil 'face parte dintre cele câteva zeci de do-curnente din comitatul Alba inferioară care astăzi se păstrează la Mu2eul judeţean şi Arhivele Statului din Satu Marc. Aceste documente se
.anau în arhiva Prim ăriei din Satu Mare.
Documentul avea în trecut cel puţin patru file, astăzi păstrându-se
doar fila 1 şi 4.
Prima parte a documentului cuprinde scrisoarea propriu-zi.să care
înfăţişează fapte şi evenimente petrecute în timpul răscoalei.
Astfel este amintită moartea locotenentului Mesterhcizi împreună
<·u 8 oameni, fapt întâmplat în data de 29 noiembrie la Valea Vinţii pe
.drumul dintre Zlatna şi Lupşa de către ţăranii din ultima localitate.1 Se
vo rbeşte apoi despr e mesajul trimis de răsculâţi la Hunedoara în care se
<'Crea eliberarea răsculaţilor prizonieri, în caz contrar ,,femeile nobile
a flate în mâinile lor, vor fi închise într-o casă şi arse de vii după trei
7ile"'.:t Este povestit apoi episodul eliberării femeilor nobile ţinute prizoniere în Brad în 29 noiembrie, de căh·e căpitanul Czigăny cu escadronul
său şi nobilimea din Hunedoara, prilej cu care „ au fost măcelăriţi mai
bine de 2 OOO de hoţi··, cifră fantezistă, deoarece nu au fost mai mulţi de
.5 morţi din rândul ţăranilor. =J
Se înfăţişează aducerea în retatea de la Alba Iulia a 16 răsculaţi,
printre ei aflându-se şi judele din Ponor, acuzat că l-ar fi ucis la Rămeţ
pc vagmistrul Bernalh împreună cu 9 soldaţi din regimentul de Toscana,
fapt petrecut în 25 noiembrie-~. Cât despre aşa zisa „participare" a judelui din Ponor Vasile Hriste<t la răscoală este de amintit că el este pomenit de documente printre c:ei cu case ruinate de că t re răsc.'Ulaţi5 .
In ultima parte a scrisorii. se aminteşte zvonul conform căruia Horea
s-ar fi retras în porţile mărgi naşe ale Ungariei, zvon care a circulat in-:ş i

D. Prooan, Răscoala lui Horra, voi.
p. 56- 57.
3
D. Prodan, op. cil., p. 56.
• 1bidcm, p. 52.
0 lbldem, voi. I, p. 415.
1

~

n,

Bcur~li,

1979, p. 54-55.

Ibidem,
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sistent şi în judeţul Satu Marc, unde autorităţile au a.J.·estat mai multe
persoane acuzate că ar fi Horea 0 •
Ultima filă a documentului, considerăm că este cea mai importantă
(·a reprezentând un fel de al patrulea post-scriptum al scrisorii care redă
sintetic câteva din evenimentele răscoalei, prădarea localităţilor Gurasada,
Dva, Bretea, Lesnic, apoi în 12 noiembrie a localităţilor Abrud, Zlatna,
TeJna, Galda şi Aiud.
Este amintită apoi primirea de către maiorul Sztojanich a mesajului scris de ditre provizorul din Şoimuş7 , la cererea celor 3 trimişi ai
lui Horea: Avram Marcu8 , Ioan şi Petru Abrudan.
Mesajt1l cuprindea c.ele 6 puncte ale ultimatumului adresat de Horea
comitelui suprem şi Tablei conti.nue a comitatului Hunedoara. Varianta documentului de faţă arc puţine diferenţe faţă de rea clasică scrisă
ele Carol Brtineck.
ti Bujor Dulgău. Din răsunetul răscoalei lui Horea în părţile sălmă1·cne, în
Satu Marc Studii şi Comunicări, VII-VUI, 1986-1987, p. 223.
' C<1rol Bruneck, cf. D. Pl"Odan, op. cil., vol. I, p. 422.
8 Este vorba de Giurgiu Ma1·cu cf. D. Prodan, op. cit., voi. 1, p. 423 şiident,
Ultimatul ţăranUor adresat nobilimii în răscoala lui .florc-tl, în „Răscoala lui Horea
Hî84). Studii şi interpretări istorice, Cluj Napoca, 1984, p. 148-149.
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Atragem aten~a . asupra punctului doi care nu cuprinde formularea
privHoare la „slujba Smpărătească " precum şi asupra inversării unor
puncte faţă de documentul aflat fo Arhivele Statului din Deva.
Este dar că ne află m în faţa unei reproduc:eri fidele a condiţiilo r
ultimatului ţăra nilor din 11 noiembrie 1784, reprodµ cere care face parted in zecile de documente care au circulat în ep9câ şi care ne demonstrează
o dată in plus audienţa de care s-a bucurat · acest program al răscoalei
lui Horea.
UN DOCUMENT INElDTTE SUR LA REVOLTE DE HOREA
(Resum.e)

Les auteurs presenten t un docum ent garde d~ ns l 'archive du Musee du d epartc.ment de Satu Mure, sur la revolt.e de p aysans serls rou mains de 1784 cond uite
par Horea, comprenant de,5 nouv<'lles qui con fir~nt lcc; evcn im ent.c; qui on t eu
lieu pendant la revolte. Le document presentc a la fin w1e nOU\'ell<> varia nte du
celebre ulti ma tum ad resse par Ies paysans revoltes au.'< nobles de L1 cite Deva.
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ANEXE
Carolinae

Sa

xis 1784

Meste(r)hazi Feo Hadnagyot ~ Tolvajjok agyon lottek vagy 8 ernberrel ~ Companiabol, de a Tolvajok(na)k is be fizettek; mert a irlint
irjak Hunyadra he izentek ezen rosz emberek: hoyh vagy az o rabjaikat
el · botsnssak. vagy pedig ke,zelt kozott levo Neme.s Asionyokat egy Hă7ban r.ekesztik, es eZeven meg egetik harmad Nap mulva, Mellyre a Nemesseg, Militaris assistentiât kerven, . ket Granateros Compania Czigany
Kapit4ny a maga Svadroiaval ~s a Hunyadi Nemesseg a Tolvajokra eppen
akkor · r<;a utott, midon a hazat mar eppen gyujtani akartak a Tolvajok
kozzUI tobbet 2000nel felkontzoltak, az Asszonyokat meg szabaditottăk,
kik kozzi.if u(gy): m(int): Csisznrne, Szekelne Testveri is talâltattak, es
kar ·nelkiil el hoz_tak, ki veven ami ezelOtt rajtok esett. de annak sebc
eddig talan be forradt, kivalt aki eletre val6 Aszony vala.
Nesze rajta Horat is hozzak! Nem irok tobbet mig nem ertem valosăgat. Jaj! Nem igaz, 16 gaz embert hoztak be, l<lk kozott a Ponori iBir6
is, ~i. 'egy Gyilkos, aki ~ Huszarok ~trasa-Mesteret Bernadot meg lOtte,
kOtOzve vagyon, titon krnasokban a Hus;zarok fogtak el Oket, de bă.noru
hogy nem Hora.
·
Ugy hallatik hogy Hora M(agyar)Orszâg szelere huzta magat; Mar .a
Szekelyek îs meg erkeztek, Agyut-is adtunk mar, most tsak zsabadsâgot
var a Katonasag.
· Ezeken ·a N.apokon prâedâHtak Gutaszădât, Ollyet, M(agyar) Bretytyet, Lesneket
12%1-1.s'· hăllatott hogy Abrud · Bănyat, Zalatrăt, Sardot, Czelnăt, Galotatt el praedaltak volna es hogy Enyeclre is be iltottene~ volna de · a
Deakok, a Varosiakkal edgytitt sokat le vertenek koziillok.
13?!l Erţe~tt Major Sztrajanich Urhoz Horanak a Solymosi .Foo ·Tiszthez 3an Kovettyei Abn\m Mark, Juon es Petru Abrudân, a kikneţ
Nemes V<a>r<me>gyei Ta·blahoz -lett izenete ez lett:
imo Hogj a Nemesseg minden magzatyaval edgyiltt esktidjek
Keresztyete
2d0 Hogj egj Nemes Se legyen rob[?e, a Nemessegbol kilepjenek.
3.tio -Minden ne(me)s Ember Contribuallyon a h.-ioz Neppel egyiltt.
4to Hogj a Foldek a JrovetkezendO Csaszar parantsolattya szerint
osztassanak.
5to Hogj engedelmessege jelelil a Deva Varban es Hatarban mennel hosszabb rudakra 10gva Fejer Zâszlott.
~6W Mind ezckre kltilgye valasszat 14-ere a Tc'1bla Kriscsora-:-Kristyori Popa Danilla(nak); kiilonben mind eltorli a Nemesseget.
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TRADUCERE:

ALBA IULIA, 8 decembrie 1784.
Hoţii l-au împuşcat pe locotenentul major Mesterhăzi impreună cu
vreo 8 oameni din companie, dar şi aceştia şi-au primit dsplata; după
cum se scrie, aceşti răufăcători au trimis un mesaj la Hunedoara: ori
vor fi eliberaţi aceia dintre ni lor care au căzut prizonieri, ori, în caz
contrar, femeile nobile aflate în mâinile lor vor fi închise într-o casă
şi arse de vii după trei zile, La care, nobilimea solicitând ajutor militar,
două companii de grenadieri, căpitanul Czigany cu escadronul său şi nobilimea din Hunedoara i-au lovit pe hoţi tocmai când se pregăteau să dea
foc casei; au fost măcelăriţi mai bine de 2.000 de ~oţi, femeile au fost
eliberate, printre ele soţiile lui Csiszar şi Szekely cu surorile lor, fără
nici o vătămare, cu excep ţia celor suferite anterior, dar acea rană probabil că s-a şi vindecat, mai ales în cazul acelor femei care s-au dovedit
a fi de viaţă.
Ia te uite\ îl aduc şi pe Horea! Nu scriu mai multe până nu voi
constata realitatea. Vai! Nu e adevărat, au fost adu.şi 16 ticăloşi, printre
ei şi judele din Ponor, un asasin, care l-a împuşcat pe Bernăd, vagmistrul
hnsarilor, este legat; aceştia au fost prinşi de către ·husari chiar în poziţiile ocupate lângă drum, regret că nu e Horea.
Se zvoneşte că Horea s-ar fi retras în părţile mărginaşe ale Ungariei;
au sosit deja şi secuii, le-am dat şi tunuri; acum, soldaţU aşteaptă doar
libertatea de a începe vânătoarea.
·
Căpitanul Tsukăsy

In aceste zile au prădat Gurasada, Ilia, Bretea M(aghiară); Leşnkul.
S-a aazit eă la 12 noiembrie ar fi fost prădate Abrudul, Zlatna,
(Ileanda), Telna, Galda, şi ar fi atacat fulgerător şi Aiudul şl elevi şi
orăşenii ar fi bătut mulţi dintre atacatori.
1. Toţi nobilii şi odraslele lor să jure pe cruce.
2. Nici un nobil să nu mai fie, să iasă din (rândurile) nobilimii.
3. Toate persoanele nobile să fie impuse fa contribuţii împreună
c.u poporul de rând.
·
4. Pământurile să fie împărţite potrivit poruncii împărăteşti ce va
urma.
5. în semn de supunere să arboreze în cetatea ,Devei şi în hotar
steaguri albe pe prăjini cât de lungi.
6. Răspunsul la toate acestea să fie înaintat de către Tablă la Criş
cior până în data de 14, preotului Dănilă din Crişcior, altfel toţi nobilii
vgr fi sterşi (lichidaţi n.n.).
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DEZVOLTAREA INDUSTRIALA
A MUNICIPIULUI SATU MARE
INTRE ANII 1867- 1900
LIVIU GilEORGHE ERDEI

Desfiinţarea breslelor, survenită în anul 1860, aduce mari schimbări
în viaţa economică a oraşului. Va creşte numărul meseriaşilor, a angajaţi 
ior acestora precum şi numărul . ucenicilor. Populaţia oraşului este în
continuă creştere , de învi0rare economică, caracterizată prin creşterea
numărului instituţiilor de credit. Intre 1867-1900 iau fiinţă l<ţ Satu
Mare 5 instituţii bancare totalizând un capital fundamental de 2 120 OOO K.
Burghezia oraşului consideră investiţiile bancare mai rentabile, după
cum se pare, decât pe ce le industriale. încetul cu încetul intreprinderile
cu caracter industrial îşi fac apariţia în oraş. Mulţi dintre meşteşugari
~ucrau singuri în atelierele lor, dar sunt probabil ateliere unde se folosea
munca salariată a mai mulţi muncitori, deoarece găsim amintite în dat.ele
statistice existenţa în mai multe ramuri a funcţionarilor ca salariaţi şi
se dă numărul acestora. Probabil erau angajaţii diferitelor firme mai
mari unde volumul producţiei şi a ctivitatea financiară legată de aceast<i
o făcea necesară. Creşterea numărului muncitorilor, apariţia lor ca şi categorie separată de patroni, faptul că, unele intreprinderi au posibilitatea
şi nevoie de funcţionari, indică gradul ridicat de capitalizare a modului
de producţie, creând astfel premisele pentru apariţia în deceniul al IX-lea
al marilor intreprinderi.
Dinamizarea vieţii economice ar·e ca şi consecinţă înviorarea activităţii c-0merciale, ivindu-se posibilitatea unei mai puternice acumulări <le
capital, atât de necesar pentru investiţii. Perioada 1867-1880 a fost dominată de munca meşteşugarilor, dar faptul că caracterul agricol dominant ca formă economică a fost depăşit, prezintă premise pentru o dezvoltare industrială ulterioară. Prezenţa muncii salariate, înzestrarea mecanică, slabă încă la această dată, indică depăşirea modului de producţie
meşteşugăresc şi ne fac să le admitem drept industriale. La aceasta se
adaugă şi faptul că unele se formează pe baze capitaliste cum ar .fi societăţile pe acţiuni.
Faptul că împrejurimile sunt sărace în materie primă, atât de necesar-a pentru dezvoltarea rapidă a unei industrii, face ca aceasta mai mult
timp să · aibă un caracter loca1, menită să satisfacă necesităţile oraşului
şi a împrejurimilor. Burghezia nou formată, pe care burghezia austriacă
a înlăturat-o de la posibilitatea profitului în anumite ramuri industriale,
a căutat pqsibilităţi de profit in alte ramuri, ~jungându-se la investiţii
enorme 1n industria morăritului care d evine ramura preponderentă a
industriei în perioada 186'7- 1.880. Industria morăritului se sprijinea în
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general pe piaţa externă, ceea ce a dus la dezvoltarea excesivă a el. M0rile comerciale care se infiir.ţează după 1867 in provincie au ca fondatori negustori cu un oarecare capital acumulat şi în bună parte participau la fondarea acestora şi moşierii mari şi mijlocii. 1
!n domeniul investiţiilor industriale se poate constata o oarecare însu!leţire, cu toate că în perioada 1867-1880 „ ... s-au desfiinţat o serie
de întreprinderi, dar tot atâtea uu fost înfiinţate. ln privinţa înzestrării
tehnice şi a modernismului trebuie să admitem că acestea sunt mai bine
dotate Şi înzestrate decât cele desfiinţate, respectiv şi în privinţa mărimii
şi a productivităţii Zor".2
ln 1869, după ce se află că în viitorul apropiat calea ferată va ajunge
la Satu Mare, o parte din elita oraşului întrezărind marea posibilitate
de dezvoltare economică3 hotărăşte înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni:
„Moara cu Aburi S.A. Satu Mare" (Szatmari Gozmalom Tărsulat) având
ca scop: industria morăritului şi un capital fundamental de 356 400 Ft. 4
Membri fondatori sunt: A.ntal Daniel, Boszormenyi Kâroly, Boszor menyi J6zsef, Kiszely Karoly, Losonczy J6zsef, Vajay Kăroly, Glatz
Gy6rgy1 Freund Abrahcim, Berenczei Kovacs Agoston, Jak6 Mih.6.ly,
Mârton Bdlint, Fillop Mihâly, Fak lgnacz, Lehoczky Janos, LengyeL Endre,
Lengyel Istvan, Stefaberger Abraham,5 negustorii şi moşierii din împrejurimi care dispuneau de importante cantităţi de cereale şi cărora comerţul
cu cereale nu le aducea nici pc depart:c venituri, cum se întrezăreau 'din
comercializarea făinei, produs de altfel foarte căutat pe piaţa externă.
Primele 6 persoane din consiliul de administraţie sunt şi printre·
membrii fondatori ai primei societăţi bancare propriu-zise din Satu Mare
înfiinţate cu 2 ani anterior.
Este pr1ma întreprindere cu caracter industrial din Satu Mare, care
s e baza pe resursele de materii prime din împrejurimile oraşului având
la dispoziţie începând cu anul 1871 c-Jile de comunicaţie ferate, care îi
a sigurau integrarea produselor ei în circ;uitul mărfurilor pe piaţă. In
primH ani de funcţionare moara avea un caracter de moară comercială,
dar în parte prelucra şi cerealele populaţiei din oraş şi din satele învecinate. De la înfiinţare moara folosea forţa a.burului pentru acţionarea instalaţiilor de morărit, cele- mai moderne pentru timpul respectiv. De la
începuturi Societatea s- a străduit să · instaleze şi să folosească în .decursul
existenţei sale cele .mai moderne utilaje existente în ramura industrială,
ca să poat<1 face faţă concurenţei morilor comerciale care .existau la
această dată. Din punct de vedere al capitalului investit, aI puterii instalate şi al capacităţii de producţie, până la 1880 „Societat:ca Moaţa cu
Aburi S.A. Satu Mare" se situa între morile cu puflere mijlocie din
imperiu.
La sf<îrşitul deceniului VIL şi începutul deceniului VIII. asistăm la
faza revoluţiei industriale din industria morăritului. Apariţia utilajelor
perfecţionate de tip Machwart, care permit o prelucrare mai bună, mai
1

S<\ndor Wilmos : Nagyipari Fejl6des Magyarorszcigon , pp. î3. Budap~t .tre4.
Debrf.'Ccni Kirălyi Ip<u·kamara .Jelentese 1879-1'880, pp. .12.
BorovsT.ky S.: Szatmâr Nemet i Monogr<ifiâja pp. 263. Budapes t 1910.
• Arhivele Statului, Registru firme sociale, vol. Ill, pp. 15.
~ Arhi\·cle Statului, Fond Tribunal, Dosar de firme CCLXXV.
2
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unei calităţi superioare, concomitent cu o creştere ima producţiei, fac ca aceste utilaje să fie foarte căutate. ln anul
1880 ,,Societatea Moara cu Aburi S.A." Satu Mare înzestrează moara cu
utilaje noi perfecţionate de tip Machwart şi anume:

fină şi obţinerea

portantă

utilaje

nr.

valţuri

tăvălugi
tăvălugi

netezi
cu caneleje

10
6
4

Aceste utilaje aduc o inovaţie importantă în industria morăritului şi
anume: bobul de grâu nu mai este sfărâmat ci despicat de tăvălugi, permiţându-se astfel o serie de lucrări de: curăţire a bobului, decorticarea,
degerminarea acestora, totodată măresc şi capacitatea de producţie.
Din momentul pornirii moara dispunea de o putere ir.stalată de
150 C.P. furnizată de un agregat cu aburi format din 3 cazane de tip
Cornwall prevăzute cu 2 preîncălzitoare, ·iar capacitatea de morărit a
utilajelor instalate era de 50 OOO q - 60 OOO q pe an. 6
In anul 1884 puterea instalată a morii creşte -de la 150 C.P. ~a
450 C.P. prin achiziţionarea de la „Prima Fabrică de Morărit" Budapesta
a unor noi cazane cu aburi. Conducerea administrativă a societăţii are
grijă permanentă de capacitatea de concurenţă a întreprinderii sale şi
astiel pe lângă noile cazane mai sunt instalate încă 24 instalaţii de curăţire a făinei.
Mărirea producţiei face necesară în 1883 construcţia unei linii ferate
care să lege direct moara de circuitul feroviar. în acest an, într-o perioadă de numai trei ani, capacitatea de producţie a morii s-a mărit de
3 ori, obţinându -se 171 506 q făină faţă de 66 831 q în 1880. 7 Capacitatea
instalaţiilor era de 440 q/zi ceea ce a făcut necesară instalarea unui nou
agregat cu aburi care a făcut un salt spectacular al capacităţii de
producţie.

Până în deceniul al !X-lea industria propriu-zisă era reprezentată de
singura întreprindere cu acest caracter „Societatea Moara cu Aburi S.A."
Satu Mare. Activitatea economică a oraşului în deceniul al !X-lea este
deosebit de febrilă, se crează o serie de intreprinderi care vor domina
în continuare întreaga activitate industrială a oraşului şi îşi vor pune
amprenta asupra ei. Ct,tantumul investiţiilor precum şi diversitatea întreprinderilor depăşesc cu mult perioada anterioară, apariţia marilor intreprinderi industriale este favorizată şi de anumite necesităţi obiective
izvorâte din activizarea vieţii economice, din creşterea circulaţiei mărfu
rilor, din urbanizare.
Legată direct de necesităţile directe ale oraşului şi de cele ale industriei în anul 1891 se înfiinţează de către municipalitatea oraşului o
Centrală Electrică cu o aparatură şi o putere instalată de 50 C.P.
Jn deceniul IX începe uriaşa munc-J de edificare a oraşului fa care
se adaugă şi construcţiile particulare. Această conjunctură favorabilă
6
1

8

Arhivele Statuliui, Fond Tribunal, Dosar de firme CCLXXV.
Borovszky S.: Op. cit., pp. 1'7.
Arhivele Statului, Registru firme sociale, vol I, pp. 219.
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este folosită de o serie de persoane din oraş pentru înfiinţarea de fabrici
de cărămizi. Materia primă pentru construcţii nu mai trebuia adusă de·
departe cu cheltuieli mari, ci produsă „ad loco", se poate achiziţiona mai
lesne, fiind asigurată pentru întreprinderile din această ramură, piaţa_
Până în 1895 se înfiinţează 3 fabrici de cărămizi din care două iau fiinţă
sub forma de societăţi pe acţiuni şi numai 1 este individuală.
Intreprinderea individuală „Prima Fabrică de Cărămizi a lui Antal
Krist6f & asociaţii" (Antal Krist6f & tarsai Elso szatmari teglagyarn) es t~
înfiinţată în 1892 de Antal Krist6f şi are ca asociaţi pe Fogarassi Sandor,_
Herman Mih6.ly, Heindrich Victor, Kohn Abrahcim, Stern Jakab. 0 Dintre·
iniţiatorii întreprinderii: Antal Krist6f este acţionar şi la „Moara cu
Aburi S.A. Satu Mare" şi la „Banca Casa de Economii Satu Mare", la
fel şi Stern Jakab este acţionar la „Banca de Cereale şi Credit Satu Mare'\
pc de altă parte sunt negustori şi moşieri din împrejurimi iar Heinrich
Victor este coproprietarul unei întreprinderi de prelucrare a lemnului şi
totodată şi antreprenor.
Conjunctura favorabilă construcţiilor face ca necesarul de materia ledc construcţie să crească mereu, astfel capacitatea :fabricilor devine neîndestulătoare. În condiţiile date în anul 1894, fabrica de cărămizi „Antal .
KristOf & asociaţii" având nevoie de capital pentru lărgirea capacităţii de
producţie, emite 100 bucăţi acţiuni cu valoare nominală de 2 OOO K. şf
se strânge un capital fundamental de 200 OOO K. şi se transformă în societatea pe acţiuni: „Prim::i Fabrică de Cărămizi S.A. Satu Marc" (Elso
szatmari teglagyar R.T.). Scopul societăţii era: fabricarea de cărămizi şi
ţigle, comercializarea lor, comerţ cu materiale de construcţie, cumpăra
rea de terenuri, edificarea şi valorificarea lor. Durata societăţii se anunţa
nelimitată. 1n cadrul societăţii g[tsim persoane care fac parte din consiliul de administraţie al unor bănci ca: „Banca de Cereale şi Credit S.A.''.
„Casa de Economii S.A. Satu Mare", „Banca Populară Satu Marc". Observăm că băncile încep să-şi plaseze membrii consiliilor de administraţic
în noile societăţi create.
!n anul 1803 ~ste înfiinţată o fabrică de cărămizi de membrii a două
case de comerţ „Griinfeld H. & Fiul" (Griinfeld H. & fia) şi „Schefteli &
Reitcr firmă de comerţ" (Schefteli & Reiter kereskcdoi ceg) având ca.
sociaţi pc Freund Ezechiei şi Griinfeld Bernard, sub numele de „Griinfeld H. & fiul şi Schcfteli & Reiter şi asociaţii, Fabrică de Cărămizi S.A''"
(Gri.infeld H. & fia es Schefteli & Reiter es tarsa teglagyara R.T.).
Multe din persoanele amintite sunt membrii ai altor societăţi sau
firme individuale ca de exemplu Littecyky Endre care pe lângă faptul C<.l
participă Ia consiliul <le administraţie a douil societăţi pe acţiuni, fiind
unul din acţionarii principali ai acestora, mai are şi o firmă individualei ,
o întreprindere poligrafică, fiind editorul şi proprietarul celui mai important ziar din Satu Mare „Szamos". La fel Frewid Ezechiei, comerciant, care pe lângă faptul că participă la înfiinţarea şi administrarea fabricii de cărămizi mai sus amintite, mai deţine acţiuni şi la „Prima Fabrică de Cărămizi S.A. Satu Mar~ "în numcJe căreia va duce tratativ~
pentru 1ncheierea unui contract de cartell în aceeaşi ramură de producţie.
9
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In anul 1895 se înfiinţează o altă întreprindere în această ramură
„Prima Fabrică de Cărămizi cu Aburi S.A. Satu Mare" (Elso szatmări
_gozteglagyar R.T.) Capitalul fundamental de 70 OOO Ft. al societăţii se
.s trânge prin emiterea de 700 acţiuni cu valoare nominală de 100 Ft.
Consiliul de administraţie era format din Boszormenyi Scindor, Jrsik
Ferenc, Kovacs Bela, Dr. Sebă Antal, Horvcith Agoston, Jcink Ka1:0Ly,
Dr. Koksey Ferenc, Rooz Gyitla, Fried Emil, Tank6czi Gyula, Dr. Mayer
.J6zsef, Sz. Torok Janos, Szerdahelyi Agoston.
Intreprinderile sunt înfiinţate cu participarea unui număr restrâns
<de persoane: la „Prima Fabrică de Cărămizi S.A. Satu Mare" 950/o ceea
~ reprezintă 95 bucăţi acţiuni sunt deţinute de 22 persoane, iar la
„Prima Fabrică de Cărămizi cu Aburi S.A. Satu Mare" 560/o din capitalul fundamental este deţinut de 16 persoane prin 377 acţiuni din tot alul de 700 bucăţi.
Interes pentru posibilităţile industriale ale oraşului nu sunt manifestate numai din partea instituţiilor bancare ci şi de unele firme străine.
Astfel firma „Neuschloss" din Austria -interesată în industria lemnului,
-<:are are un capital fundamental de 4 OOO OOO K. face investiţii pentru
'înfiinţarea unei „Fabrici de tanină şi gater cu aburi" în oraş, investind
pentru obţinerea concesiilor a 2 085 jugăre cadastrale de pădure şi uzină
-0 sumă ce se ridică la 900 OOO K, ce depăşeşte cu mult suma totală a
investiţiilor industriale din localitate. Intreprinderea îşi începe activitatea în anul 1896. Interesul pentru industria lemnului a fost trezit de conjunctura favorabilă construcţiilor precum şi de amploarea construcţiilor
<le cale ferată ca urmare a dezvoltării economice fără precedent de la
-sfârşitul secolului XIX. Anterior investiţiei firmei „Neuschloss" s-a creat
în 1892 firma „Prima Fabrică pentru Industria Lemnului" (Elso Szatmari
Faiparigyar) proprietatea unui antreprenor Heinrich Viktor pe care îl
întâlnim în acela,c;;i an în consiliul de administraţie a primei fabrici de
<"ărămizi din Satu Mare ,,Antal Krist6f & asociaţii, Prima Fabrică de Că
r<!mizi Satu Mare".
Burghezia orăŞanească este formată în mare parte din comercianţi
e are au acumulat capital şi care prin vehicularea acesteia au fost sporite, iar pe de altă parte din meşteşugari care la această dată încep să
participe la investiţii industriale prin cumpărare de acţiuni, creându-se
premisa transformării acestei categorii în burghezie industrială. O altă
<:ategorie, cea mai bine reprezentată în investiţiile industriale, este formată din moşierii din împrejurimi care stabilindu-se în oraş şi participând la viaţa politică şi economică, 1n speranţa sporirii veniturilor prin
realizări de profituri, sunt iniţiatorii a multor întreprinderi industriale.
i\tenţia burgheziei orăşeneşti în perioada 1867-1890 este îndreptată- spre
investiţii în cadrul instituţiilor de credit care sunt reprezentate în Satu
Mare în număr deosebit de mare, aceste antreprize asigurând o rambursare oarecum rapidă şi s·igură a investiţiilor. 1n ultimul deceniu o serie
<le persoane particulare precum şi societăţi bancare fac investiţii in<lustriale. Multe din firmele individuale se vor transforma în societăţi
pe acţiuni, ceea ce se explică prin faptul că sumele ce stăteau la dispo:
ziţia lor nu mai acopereau volumul investiţiilor necesare, pe de altă
parte băncile încep s<:l se intereseze de investiţiile industriale şi acest
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în înfiinţări de societăţi pe acţiuni ca forma cea mai
a societăţilor cu <?apital amestecat. Este una din explicaţiile
pentru faptul că de la începutul apariţiei acţiunilor industriale, între~
prinderile se organizează sub forma de societăţi pe acţiuni. Aceasta este
caracteristică şi pentru întreprinderile industriale ale oraşului în ultimul deceniu al seeolului al XIX-lea. Situaţia survine ca urmare a lipsei
de capital, când singurele _care pot furniza capital sunt S<>Cietăţile baRcare, dar care la această dată nu se mai mulţumesc cu slabele legături
ale raportului de creditor ci, doresc o supraveghere mai din aproape a
sumelor investite şi astfel şi a întreprinderilor cu care sunt în relaţii
financiare.
Tot în această perioadă in Satu Mare odată cu apariţia şi dezvoltarea
întreprinderilor mari, constatăm apariţia şi formarea unei oligarhii. In.
scurt timp acelaşi grup de persoane care se află la conducerea vieţii ec0-.
nomice, va monopoliza întreaga activitate şi va concentra în mâinile sale
toate poziţiile cheie din industria să tmăreană. Pe lângă uniunile personale
dintre industrie şi băncile din oraş, uniune ce se realizează prin participarea aceloraşi persoane în consiliile de administraţie al societăţilor industriale şi a instituţiilor bancare, apar participări directe a băncilor
prin cumpărare de acţiuni a societăţilor industriale. De exemplu la „Sodetatea Moara cu Aburi S.A." Satu Mare: 10

interes se

manifestă

răspândită

Bancn
Banca Casa de Economii Satu Mare
Banca Debreceni Takarekalap
Oraşul Satu Mare

Nr.

acţiuni

10
00
50

;,Societatea Moara cu Aburi S.A." Satu Mare întreţine legături
strânse de la inc.eputurile sale cu diverse instituţii bancare. Fiind nevoită
să vehiculeze sume enorme pentru cumpărarea de materii prime, trebuie
să recurgă la credite. In anii <1nteriori era o practică curentă, ca din lipsă
de capital rulant, societatea să întreţină relaţii cu mai multe bănci concomitent. După anul 1880 se încearcă formarea de relaţii numai cu o singură bancă şi anume prin Banca „Casa de Economii S.A. Satu Mare"
ru Banca „Debreceni Alfoldi Takarekpenztar R.T." care este o ~ucursală
a „Băncii Austro-Ungare". Lipsa capitalului face posibilă ca sub formă
de credite capitalul străin să-şi asigure un teren din ce 1n ce mai larg
în activitatea economică a oraşului. În decurs de 11 ani societatea a plă
tit pentru dobânzi după sumele creditate 200 OOO Ft. sumă nici decum
mică, aproape egală cu capitalul fundamental achitat. Pentru asigurarea
necesarului de materie primă, care în medie anual era de 150 OOO q cereale, societatea era nevoită să recurgă anual la credite ce depăşeau suma
de 1 OOO OOO Ft.,11 după care se percepea în medie o dobândă de 15-200/o.
Cu toate acestea societatea se dovedea a fi rentabilă, deoarece s-a ajuns
nu numai la rambursarea sumelor creditate, dar se achită şi dobânzile
percepute, iar rata profitului era mare permiţând ca din sumele realizate
10
ll
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se măreas că continuu capacitatea de producţie. In perioada 1875-1880
s-au investit J!lentru utilaje noi 33 916 Ft. Sumele investite pentru achiziţionarea de noi utilaje precum şi pentru realizarea de noi construcţii
cresc mereu astfel că în pe•ioada 1880-1890 să ajungă la !:i9 405,20 Ft.
In 10 ani de activitate, între 1876-1886 sumele investite de către acţio
nari şi care formau capitalul fundamental se rambursează, chiar suma
iniţială a capitalului fundamental este depăşită.
După cum reiese dintr-o Dare de seamă de sfârşit de an comercial al
societăţii „ .. . rezultatele obţinute în ultimii 11 ani ne fac să concludem
că moara poate face faţă concurenţei oarecărei mori mari din ţară ..."
Asistăm la un volum enorm de investiţii în ultimul deceniu. Capitalul fundamental al soci etăţilor 1 ~ depăşeşte suma de 1 OOO OOO K. sumă
ce se completează cu cele investite pentru retehnologizarea sau lărgirea
intreprinderilor care numai la Societatea „Moara cu Aburi S.A." Satu
Mare în timpul existenţei sale atinge suma de 347 112,49 Ft. Investiţii
industriale se fac şi în timpul stagnării economice (recesiune), dar nu
intiinţări de noi întreprinderi, ci participări la cele existente, prin cumpărarea de acţiuni emise pentru ridicarea capitalului fundamental scă
zu t. din diferite motive. Prin astfel de investiţii se iveşte iarăşi băncilor
posibilitatea de a pătrunde în întreprinderile industriale prin cumpărări
directe de acţiuni. Astfel în 1897 pe lângă celelalte bănci care aveau acţiuni 1a Societatea „Moara cu Aburi S.A. Satu Mare" apare ca acţionar
şi „Banca de Cereale şi Credit S.A. Satu Mare". 13
!n afara capitalului fundamental investit în noile întreprinderi în
a doua jumătate a deceniului al !X-lea, perioadă de recesiune economi că,
găsim o serie de investiţii pentru: lărgirea întreprinderilor, mărirea capacităţilor de producţie, modernizarea lor,. care ating suma de 544 095,15 K.
ln multe cazuri valoarea utilajelor, a imobilelor şi a t er enurilor depăşesn
cu mult suma capitalului fundamental ca de exemplu la „Prima Fabrică
de Cărămizi cu Aburi S.A. Satu Mare" unde capitalul fundamental aI
întreprinderii este de 70 OOO K., iar valoarea imobilelor, utilajelor, terasamentelor depăşeşte valoarea capitalului fundamental cu 155 303,86 K.
Dinamica dezvoltării economice este zdruncinată ciclic de crize economice. Intre 1884-1888 viaţa economică din toată Europa este ..zguduită de o puternică criză de supraproducţie, care are ca început criza
din economia agrară ca pe urmă să se extindă în toate ramurile de producţie. Efectele crizei economice sunt mărite şi de vămile protecţioniste
pe care le-a impus Germania faţă de produsele agrare , în special pentru
produsele din industria morăritului, iar pc de altă parte expansiunea capitalului american pe pi aţa europeană cu asemenea produse. Toate acestea fac ca efectele crizei economice să se facă simţită mai ales în industria morăritului.
Dacă în perioada de avânt, în 1884, se obţine o producţie de 171 506 q
de făină şi se realizează un profit de 56 551,40 Ft., în anul următor producţia scade cu 57 146 q şi se realizează un profit de numai 28 073,77 Ft„
deci numai jumătate din cea obţinută în anul anterior. Anul 1886 este
să

12

care

S uma s-a calculat pe bazn capitalului fund amental al societăţilor despre
dat.e plus stuna i n vestită de firma Neuschloss.
Arhivele Statului, Fond Tribunal, •Dosar de firme CCLXXV.
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mai greu când la o

8

producţie

o 680,92 Ft., iar în anul

de 121 608,78 q se obţine un profit de
1887 când efectele crizei se manifestă tot mai

adânc iar lipsa totală a exportului, face ca marile mori din Budapesta
~i din provincie să semneze un contrac:t prin care se obligă să red ucă
prod ucţia. Aşa că în acest an Societatea „Moara cu Aburi S.A. Satu
Mare" înregistrează o pierdere de 20 322 Ft. Criza economică e pe sfârconcomitent cu aceasta şi profiturile societăţii se ridică în anul
1889 la o producţie de 131 939 q se obţine un profit de 69 702,85 Ft.
Criza este urm a tă de o perioadă de Jnviorarc şi avânt economic, dar
caracterul ciclic al ei face ca la sfârşitul secolului să apară din nou
simptomele unei noi crize economice care se va desfăş ura la începutul
secolului următor.
Prosperitatea economică de la începutul deceniu lui I X, creată de
('Onjunctura favorabilă construcţiilor care formează premisele apariţiei
unei noi industrii în Satu Marc este urmată de o perioadă de stagnare
şi criză econom ică. In acest timp multe din întreprinderile mici, cu caracter industrial, nu pot face faţă crizei, se desfiinţează sau trec în proprietatea altor pc:?rsoane. Producţia scade, moara nu mai lucrcaz~ decât
cu 50o1n din capacitate iar cele două fabrici mari de cărămizi sunt nevoite să încheie un contract de cartel! prin care să reglementeze şi să
Jimitcze producţia de cărumizi , ca să poată menţine preţurile, care scad
vertiginos, încercând în felul ::icesta să-şi asigure un oarecare profit.
Prescripţiile pentru producţia- de cc'irămizi r eies din contractul de cartell
d in anul 1898 care preciza la & 1 că: „ . .. înţelegerea se refe ră nu1nai
la cărămizile produse în C1tptoare circulare . .." iar la & 2: „ ... arderea
de cărămizi în cuptoare libere se permite numai cu aprobarea ambelor
şite şi

părţi

.. ." .14

l~ rroducţie

o profit I

180000

160000
140000

120000
100000

8-0000
60000

40000
20000

o
-20000
-40000

.Modificiirile
11

producţiei şi

a profitului obţinut la Moar.1 cu Abu ri S.A.
între 1'884-1889.
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Precizăm că în cuptoarele circulare se poate prelua numai o anumită
cantitate de cărămizi bine stabilită pe când în cuptoarele libere după
nevoie. De obicei· se recurge la ajutorul lor în cazul în care necesituţile
nu mai puteau fi satisfăcute prin arderea în cuptoare circulare. Acelaşi
contract de cartell preciza şi cantităţile pe care trebuia să le producă
fabricile, fiecare în parte, în cadrul cartcllului precum şi modul de împărţire a profitului. Se prevedea că producţia total ă să fie de 5 250 OOO
bucăţi, adică „Prima Fabrică de Cărămizi S.A. Satu Mare" să ducă
3 OOO OOO bucăţi şi „Prima Fabrică de Cărămizi cu Aburi S.A Satu Mare"
să producă 2 250 OOO bucăţi.1 5 Cartellul nu este viabil din cauză că „Prima
Fabrică de Cărămizi cu Aburi S.A. Satu Mare'' nu este dispusă să
respecte clauzele contrac tului privind cantitatea şi astfel acesta se denunţă.
Acest început de criză economică, care îşi va atinge apogeul în
primii ani ai secolului XX, a frânat avântul de investiţii de la începutul
ultimului deceniu. Dacc'i până în prima jumătate a deceniului IX au
luat fiinţă acele întreprinderi care îşi vor pune amprenta asupra oraşu
lui prin existenţa lor, în a doua jumătate, dar mai ales în perioada de
stagnare economică 1896- 1898, urmată apoi de apariţia semnelor evidente de criză prin: creşterea preţurilor, sistarea exporturilor , fac ca investiţiile industriale pentru in:f'iinţarc de noi întreprinderi să nu mai
aibă loc.
Cartcllurile sunt fenomene obişnuite ale acestei perioade · şi sunt
menite să apere interesele marilor întreprinderi de concurenţa liberă şi
de obicei sunt făcute în detrimentul micilor întreprinderi. In afara cartcllului amintit mai sus din industria materialelor de construcţii, cartelI
de interes 10cal, în anii crizei economice anterioare 1884-1888 Societatea
„Moara cu Aburi S.A. Sa~u Mare" participă la un cartcll încheiat la
18 aprilie 1887 între marile mori din Budapesta · şi provincie.H1 Cartellul
se refera la reducerea quantumului c.Je cereale prelucrat şi la menţinerea
preţului făinii. Rămâne :în vigoare până când situaţia ·economică va deveni favorabilă, dar rămâne în vigoare $i pentru alte dăţi în care situaţia
devine nefavorabilă fie prin creşterea preţurilor la cert'ale sau când
exportul este periclitat de acapararea pi eţ.ii de produsele altor ţări. 1n
acest fel când preţurile cerealelor urca neobişnuit de mult, cartellul încheiat anterior se prelungeşte până la :.n august 1890. Această prelungire a cartellului aduce la Sodetatea .,1-.loara cu Aburi S.A. Satu Mare''
o pierdere de 40 OOO Ft., pentru perioada de 1 ianuarie - 31 august 1890.1'
întreprinderile industriale din oraş în pcriouda de la formare şi pană
la 1900 se dovedesc a fi rentabile. Capacitatea de producţie ca urmare,
a grijii permanente purtate de membrii consiliilor ele administraţie pentru înzestrarea cu cele mai noi utilaje, creşte continuu. In perioada de
1876-1880 singura întrcpr~.nd ere industrială din oraş avea o capacitate
de 50 OOO q- 60 OOO q într-un an. După 1800 capacitatea de producţie
trece de 100 OOO q pe an şi în perioade de vârf ajunge şi la 150 OOO q pe
an. După 1885 capacitatea de producţie de 440 q/zi creşte la 506 q/zi
10
16
11
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prin instalarea unor agregate cu puter e instalată de 300 C.P. 18 !n urma
reconstrucţiei din 1895 capacitatea morii 5te şi mai crescută ajungând
la 700 q/ zi iar puterea instalată creşte la 643 C.P . furnizată de 4 agregate cu aburi formate din 6 cazane 19 cu aburi cu o suprafaţă- d e încălzire
âe 546 m 2 • In total puterea instalată în industria morăritului la această
dată în Satu Mare este de 703 C.P.
Dinamica puterii' instalate şi o capacităţii
de producţie la S.C. Moara cu Aburi S.A.
capacita te pe:

putere
ins tal.

anul

1876

HO C.P.
450 C.P.
64.3 C.P.

1885
1895

I

zi

an
60 OOO q
100 OOO q
200 OOO q

4t>O q
500 q

700 q

!n cursul anului 1895 în oraş găsim 28 cazane cu aburi din care:
17 locomobile şi 11 sta bile. t n decursul unui singur an numărul cazanelor stabile folosite în industrie creşte cu 2, ajungând la 13, iar numărul
total al cazanelor cu aburi e ste de 16, ca în anul unnător să ajungă la
18 din care 15 sunt indus triale.2°
Numărul

cazanelor cu aburi în municipiu
cazane cu aburi

anul

stabile
ol'895
1006

locomobil<?

17

Ll
11:3
115

1897

,1
3

l

Total
28
116
16

Creşterea numărului d e cazane cu ab uri are ca şi consecinţă creşterea
p uterii instalate a agregatelor mai ales prin înfiinţare de noi întreprinderi, iar creşterea numerică este o urmare a investiţiilor pentru înzestrarea întreprinderilor industriale cu cele mai noi agregate. La sfârşitul
secolului puterea instalată totală a întreprinderilor este in jur de
l OOO C.P.-1 200 C.P.
ln 1900 populaţia municipiului era de 26 881 locuitori care se împarte în populaţie activă şi întreţinuţi (familiile celor activi, soţi, copii,
-eventual părinţi) după cum urmează:

Raportul dintre
total populaţie
municipiu

26 881
18
19

1'0

populaţia activă şi întreţinută

in

activi
(angajaţi şi

în municipiu la 1900

întreţinere

indiv.)

111 546

42.25

15 335

Arhivele Statului, Fond Tribunal. Dosar de firme CCLXXV.
Arhivele Statului, Fond Trjbunal, Dosar de firme CCLXXV.
Statisztikai Evkonyv ·189'7, an V, pp. 160, Budapest -1898.
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luând principalele ramuri de- activitate ca surse de exisîn felul următor: (activi şi întreţinuţi imp~eună).

structurează

tPd

E:)

agric.

lnd.

nm zilieri

~militari

~ com. credit

O

trans.

t!:J slugi

§:l

alte cat.

slugi
6%

zilieri

~

intel.

alte cat

trans.

6%

agric.
23%

com. credit

12°k

ind.
30%

Structura populaţiei municipiului în 1900 în procente

În prima categorie de activi sunt cuprinşi şi întreprinzătorii particulari şi angajaţii acestora. Această categorie în anumite ramuri principale de activitate şi în special în cele legate de industrie prezin tă o concentraţie importantă în municipiul Satu Mare în comparaţie cu populaţia ocupată din comitat.
PopuJaţia uctivă

total
pop.

din .m unicipiu pe ramuri de activitate în
comitat în cifre şi procente

%

Agcio.j

comitat
10816:1
144668
Satu
Maro 11544 7,98
.240~

%

2,22

I'·

dust.

"''°'I
3552

c~

me-ţ

0/

/O

ere-

I

ei.

%

dit

26,72

.~·'I
1114

comparaţie

"'

i:;

co

ţ<

%

mol
44,0.3

4Bil

cu cea din

lnte-1
lect.

%

30491
34,66

%2

1'

31.5

In mumc1p1u defalcat pe principalele r amuri de producţie populaţia
în aceste sectoare raportat la comitat se prezintă astfel:

ocupată

44.03%

:~:~~:~~

35.00%
30,00%
25.00%
20.00%
•5,00%
1

0.00%

5.00°1c
0.00%
,19nc.

;nd.

com.
credit

trans.
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din municipiu reprezintă de abia 7,980/o
comitatului se obsearvă o deosebită concentrare a
ramuri de producţie în special spre cele legate de
ac~ivităţi meşteşugăreşti şi industriale sau legate de acestea, raportat
la comitat în industrie 26,720/o, în comerţ şi credit găsim cea mai mare
concentrare 44,030/0, în transporturi, la această dată reprcZintă persoanele angajate în transportul fernviar, 34 1 680;0 şi cea mai importantă concentrare o găsim în rândul intelectualilor (în această categorie includem
pe: funcţionarii publici cu studii superioare, funcţionari, profesori, preoţi
de diferite confesiuni, ingineri, medici, avocaţi , cu un cuvânt pe liber
profesionişti) 31,550/o.
.
!n interiorul municipiului situaţia se prezintă altfel decât raportat
la comitat. Cu agricultura se ocupă 2 403 persoane, cu industria 3 552
persoane, cu comerţ şi credit 1114 persoane cu transportul 461, liber
profesionişti 952 persoane.
Cu toate

că populaţia activă

populaţia activă a
populaţiei pe anumite
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In principalele domenii de activitate, agricultura şi industria, sunt
ocupate peste jumătate din populaţia activă a municipiului 20,810/o se
ocupă cu agricultura iar o pondere importantă a populaţiei 30,760/o, este
ocupată în industrie. Una djn ramurile foarte importante din punct de
vedere economic este ce>a a creditului şi a comerţului care este foarte
bine reprezentat în oraş cu 9,640/o care însă reprezintă 440/o din totalul
celor ocupaţi în această ramură din întregul comitat. Un alt factor important în dezvoltarea economică şi mai ales industrială a municipiului
o reprezintă liberprofesioniştii cu cele 8,33-0/0 , dar care reprezintă 31,550/0
din totalul celor activi din accastt1 categoric din întregul comitat.
Dacă analizăm în continuare ponderea acelora care lucrează sau
trăiesc din activităţi economice neagrarc vom constata că 61,380/o din
populaţie, activi şi întreţinuţi, îşi realizează veniturile din aceste ramuri
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(industrie, comerţ, credit, transporturi, intelectuali, militari) iar restul
din agric.ultură, zilieri, slugi, alte categorii nedefinite.
, In întreţinerea popuJuţiei active se găseşte 57 ,74% din populaţie
(soţi, copii, părinţi, alte categorii) care defalcat pe principalele ramuri
de activitate şi raport.at la comitat se prezintă astfel:
Populaţia întreţinută

din municipiu raportată cu cca din c-OirDÎtat pe ram·u ri în
cifre şi procente
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Populaţia activă ocupată în industria propriu-zisă este de 3 453 persoane dintre care: Bărbaţi 2 136, femei: 617, se divizează în continuare
în individuali 1 446, salariaţi 2 007.
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Populaţia activă

Total pop.

din Industria propriu-zis-A

activă

,

indlvlduah

angaja\i - muncitori

bărbaţi

femei
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2.836
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2.007

o
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Din totalul populaţiei active din industria propriu-zisă 41,870;0 sunt
.individuali şi restul de 58,18% o formează angajaţii şi muncitorii. Aceş
tia la rândul lor prezintă următoarea dispersie: funcţionari 37, ajutoare
familiare 41, maiştri 34, muncitori 1 126, ucenici \()39, oameni de servici 130.

funcţionari

Nr.

37

%

1,84

Angajaţii

în industria

ajutoare familiare

maiştri

propriu-zisă

în cifre şi procente

slugi

ucenici

muncitori

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

41

2,04

34

1,69

1.126

56.51

639

31.83

130

6.47

In industria propriu-zisă, cu ocazia recensăminte} or populaţiei, au fost
.iLuate în considerare şi incluse ca „industrii" o serie de activităţi care
în prezent nu sunt considerate ca industriale ca de exemplu: industria
construcţiilor cu meserii ca: zidari, dulgheri etc„ industria îmbrăcăminte
~u meserii ca: croitor, pantofar, cizmar etc. în cadrul industriei propriuzise exista o dispersie a persoanelor active pe diferite domenii de activitate, dar anumite ramuri şi meserii sunt mai preferate având un număr mai mare de personal dar acestea, sunt ramuri care păstrează pu ...
ternice caractere manufacturiere.
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în industria propriu-zisă la această dat:i sunt înregistrate 1 588 întreprinderi din care 57,50/0 o reprezintă .îrtreprinder ile fără angajaţi , 21,10/o
întreprinderile cu 1 angajat, 9,8o; 0 cu 2 angajaţi, 80; 0 între 3-5 angajaţi ,
2. 90/ o între 6-1 0 angajaţi, 0,60/o în tre 11- 20, 0,20; 0 peste 20 angajaţi.
Numărul întreprinderilor cu peste 21 angaj aţi la 1900 este de: 3 dintre
care: 1 cu 25 angajaţi şi 2 situându-se între 101-200 de angajaţi .
Numărul

de întreprinderi

şi

Intreprinderi cu
T ot.li

intrep.

Nr.

11588

fără
angajaţi

%

67,5

I I I
1

%
z1,1

angajaţi

intervalul de

2

%

19,8

angajaţi

3--6

%

8,0

I

în procente
între:

6-10

%

2.,9

I

11-20

%

0,6

I

20-200

%

0,2

Din numărul total al populaţiei 4 471 persoane sW1t angajate ca sadintre care: funcţionari 273, muncitori :> 971, ucenici 57, zilieri 443. Din totalul angajaţilor 1 314 sunt femei iar în industria propriu-zisă, în această categorie intră şi persoanele ocupate în mica ind ustrie, sunt angajaţi 2 471 persoane.
Industria lemn ulu i este ramura în care găsim cel mai mare număr
de muncitori, numărul lor fiind de 30221 o bună parte din ei fiind răspân
diţi în ateliere meşteşugăreşti în special în cele de tâmplărie unde găsim
80 de meşteri individuali în 1900, faţă de 72 din 1890 şi 150 de angajaţi
faţă de 135 din 1890. Dintre cei 150 angajaţi: 86 sunt muncitori şi 64 ucenici. Numărul mare de ateliere şi de angajaţi în această ramură se datorează înviorării vieţii economice, a conjuncturii favorabile construcţiilor~
care fac ca cerer ea pe piaţă pentru mobilă şi binale (~i, ferestre, jaluzele etc.) să crească mereu.
La „Fabrica de tanină şi Ferăstrău cu Aburi" a firmei Neuschloss
erau angajaţi 152 muncitori 2 2 cifră care se referă la numărul de muncitori care lucrau în incinta întreprinderii în timpul întocmirii recensămân
tului. Exploatările forestiere care fumizau materia primă pentru fabrică, erau o activitate sezonieră ca urmare numărul mare de muncitori
găsindu-se la defrişări.
Industria morăritului este cea de a doua mare ramură industrială în
ceea ce priveşte numărul muncitorilor şi al personalului angajat. în 190(}
sunt angajaţi în această ramură 135 persoane faţă de 113 din 1890. Numărul întreprinderilor a crescut de la 2 în 1890 la 4 în 1900. Dacă la
1890 în industria morăritului găsim 97 de muncitori şi 6 funcţionari, în
1900 numărul lor creşte la 124 muncitori şi 9 funcţionari. 23 Numărul
muncitorilor a crescut cu 27 persoane cu toate că în 1895 din cauza inlariaţi

- -

---

Magyar Statisztikai Kozle menyek, 1900 nepszamlalâs, partea V, vol. xn.
pp. 126-127, Budapest, 19J6.
22 Magya r Stntisztikai Kozlcmenye k,
HlOO nepszămlâlâs. partea V, vol. xu.
pp. 126-127, Buda„ cst, 1906.
2 Magy r Stat sztikai Kozlemenyek, 1900 nepszâmlâlăs. partea IV, voi. IX.
pp. ~ 13 , B ; a pest. 1905.
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stalării noilor instalaţii s-a ivit un surplus de 18 muncitori care au fost
concediaţi. Majoritatea angajaţilor din industria morăritului sunt angajaţii Societăţii „Moara cu Aburi S.A. Satu Mare" care in 1900 avea 112
.angajaţi faţă de 67 din 1890 şi găsim concomitent cu creşterea număru

lui acestora,

numărul funcţionarilor

crescut

faţă

de 5 în 1890 la 9 în 1900.

Concentraţia muncitorilor industriali este îndt mare în industria materialelor de construcţii (fabtici de cărămizi) numărul muncitorilor de la
.aceste întreprinderi nu se cunoaşte precis dat fiind caracterul sezonier

al muncii ce se desfăşoară şi în general sunt angajaţi muncitori necalificaţi zilieri a căror număr fluctua în funcţie de necesităţi şi de capacirotea de producţie a Întreprinderii. Din datele statistice reiese numărul
muncitorilor care erau folosiţi permanent, fie pentru continuarea lucră
rilor pe timp de iarnă, ca arderea cărămizilor înmagazinate vara sau sunt
muncitori calificaţi angajaţi pentru o perioadă mai lungă de timp. in
1890 existau în Satu Mare 2 rabrid de .cărămizi, Iolosind probabil numai
munca manuală şi arderea în cuptoare deschise , în 1900 gkisim 4 întreprinderi · în aceas tă ramură. 1n 1890 numărul angajaţilor e ra de 65 dln
{!are 4 femei, în 1900 în cele 4 fabrici nu găsim decât 29 de angajaţi din
care 2 femei. Scăderea numărului de personal se datorează în primul
rând faptului că şi în industria materialelor de construcţii pătrund utilajele şi sunt folosite pe scară largă , pe de altă parte, conjunctura economică nefavorabilă impune reducerea producţiei şi concomitent şi a numă
rului

angajaţilor.

Creşterea numărului

de muncitori este un feno men cauzat de intensificarea producţiei pentru satisfacerea necesi tăţilor de pe piaţă. Acelaşi
fenomen il constatăm şi la întreprinderile miri şi mijlocii, totodată consta tăm şi o concentrare de capital. Dacă în. 1890 în oraş funcţionau 2 întreprinderi penlru fabricarea şi îmbutelierea sifonului (Syikvizgyar) cu instalaţii acţionate manual şi cu un muncitor angajat, la 1900 găsim 1 întreprindere organizată sub forma de societate comercială care avea 7 angajaţi.24

Acelaşi fenomen îl întâlnim şi la îabricile de oţet, unde faţă de )890
când în oraş funcţionau 33 asemenea întreprinderi cu 6 muncitori angajaţi, în 1900 nu mai sunt decât 2 cu un număr de 7 muncitori şi 1 şef de
lucrări. 25

În indushia tipografică se constată o creştere a numărului întreprin<lerilor cât şi a angajaţilor faţă de 1890 când in oraş erau 3 tipografii cu
16 mundtori, iar în 1900 sunt 9 întreprinderi cu un număr total de 34
muncitori, cu 18 mai mulţi decât cu 10 ani înainte.26
Dat faptul că oraşul nu dispune de materii prime necesare dezvoltării unei industrii puternice, burg hezia a folosit posibilităţile ivite de
<lupă 1867 în privinţa investiţiilor industriale şi a creat o industrie care
se 1:-aza pe materii prime autohtone şi agricultură, pe de o parte creând
una din cele mai pl.lternice industrii de morărit atât în privinţa capitalu- - -·
24 Mag-yar
Statisztikai Kozlemenyck, 1900 ncpszcl.mlalâs, parteo IV, vol. IX,
pp. 7'13, Budnp~t. 1905.
25 Magyar Statisztikai K0zlemenyek. 1900 nepsu.lm!âlâ.s, partM IV, vol. IX,
pp. 713, R udapest, 1905.
26 Magynr Statiszt ·kai Kozlemenyek, 1900 nepszamlalas, partea TV, vol. IX,
pp. 713, Dudnpest, 1905.
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lui investit, cât şi în privinţa capacităţii de producţie. Pe de altă parte
se formează o puternică industrie de materiale de construcţie de asemenea
bazată pe materia primă autohtonă şi anume fabricile de cărămizi care
în .s ecolul următor vor atinge rnaxirnumul atât în privinţa capacităţii de
producţie cât şi în privinţa numărului lor. O altă direcţie a atenţiei se
îndreaptă spre investiţiile bancare şi în felul acesta se aju!].ge ca la sfârşitul secolului XIX industria din localitate să fie dominată de o oligarhie
g;rupată în jurul unor bănci, precum şi de câteva familii care devin principalii acţionari şi iniţiatori ai investiţiilor industriale din oraş.

LE D~VELOPPEMENT INDUSTRIEL DE LA VILLE SATU-MARE
1867-1900
(Resume)
La bourgeo1sie citadine est formee en grande partie des commer~ants qui ont
accumule du capital qui· a ete augmente et dles arli~ans, qui ă cette epoque ont
commence ă .participer aux investissements industriels par aohats d'actions, creant
ainsi la premise de la transformation de cette categorie en bourgeoise industrielle.
Une autre categorie, le mieux representee dans les innvestissements industriels,
est formee des grands proprietaires fonciers des alento.lt!'s qui, s'etablissant en
ville, sont Ies initiateurs de p•l usieurs entreprises industrielles.
Etant donn.e que la v'ilre ne dispose pas des mat~eres premieres necessaires au
developpement d'une industrie puissante, la bourgeoise a utilise Ies possibiUtes
issues apres ·1867 en investissements industriels et a cree une fodustrie basee sur
Jcs matieres premieres dechez nous et l'agriculture, -creant une des plus puissante
industries de meunerie. 'D'un autre cote on forme une puissante industrie de materiaux de construction basee, eUe aussi, sur la matiere premiere de chez nous, c'est a
dire Jes fabriques de briques qui, au siecle suivant att·eindrent le maximum pour
la capacite de produiction et leur nombre. Une autrE! direction de l'attentin. se dirige
vers Ies investi1ss.ements bancaiI1es. Entre 1867-1900 commencent leur activite a
institutions bancaires qui ont un capital de 2 112,0 OQO k.
En 1869 on decide de creer une sodete ă actfons: „Le Moulin ă vapeurs S.A.
Satu Mare". C'est 1a premiere entreprîse ă caractere industriei de Satu Mare.
Des le debut le moulin utilisait Ies vapeurs pour le mise un mouv<ement des installations de mcunerie et s'est efforce ă installer et utiliser au cours de son exi.stence
cele pLus modernes outillages de cette epoque.
A la fin de la VIIe· decenni'e et au commencem.ent de la VIIIe decennie on
assiste a la revo•l ution industrieJle dans l'industrile de meunerie, c'est a dire l'apparition des outillages perfectionnes de type Machwart, qui permettent de travailler
mieux la ble et d'obt.enir une production <Supenieure. En ·IOOQ La societe „Le Moulin
a vapeurs S.A." dote son moulin de ces o.utillages~la. En Hl84 la pu:issance irnstallee·
du moulin s'eleve de 150 C.V. a 450 C.V. dal11S une periode de trois ans seulement,
la capacite du moulin s'elevant 3 fois. Jusqu'â la IXe decenni·e !'industrie proprement dite est representee par la ·seule entreprise .ayant ce caracte.re: „Societe Moulin
â vapeurs S.A. Satu Mare". L'activite economique de I.a viile a la IXe decennie est
tres fertile, on cree un.e serie d'entreprises qui vo.nt dominer- toute l'activite industrielle de la ville. L€ qua.ntum des investissements et la diversite des entreprises
depas<;ent beaucoup la periode anterieure, l'apparition des grandes entreprises industrielles est favorisee par certaines necessi tes objectives, la cir.culation des m archand Lses, l'urbanisation.
Liee aux necessites dircctes de la ville et de !'i ndustrie on cree par la Mlllnicipalite de la vmc une Centrale el&ctrique ayant une puissance installee de 50 C.V.
A la IXe deccnnie commence un immcnse travall d'edification de la vHle â laquelle
on a joute les constructions privecs. Jusqu'ă 118.'9'5 on cree 3 fabriques de briqucs,
dont deux sont fondees sous forme de societe ă actions et une individuelle. Les
firmes etrangcres sont intercssees par les possibilites industriellcs de la ville.
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GAVRIL LAZAR DE PURCAREŢI
IN LUPTELE NAŢIONALE ALE ROMANILOR SATMARENI
IOAN BELEAN

In decursul frământatei existenţe a poporului român, Sătmarul a
dat în diferite perioade figuri de seamă care şi-au dedicat viaţa şi activitatea idealurilor de libertate şi unitate naţională. Condiţiile vitrege
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, determinate de încheierea
dualismului austro-ungar în 1867, prin legislaţia adoptată au contribuit
la intensificarea politicii de deznaţionalizare a românilor din monarhie.
Situaţia creată a impus unirea eforturilor şi intensificarea activităţilor
pentru apărarea drepturilor politice şi naţionale ale românilor, în fruntea luptei situându-se intelectualitatea, convinsă de justeţea cauzei, din
rândul căreia s-au ridicat veritabile personalităţi care au condus cu pricepere şi pasiune această luptă.
Restituirea unor aspecte ale activităţii desfăşurate de Gavril Lază;
de Purcăreţi, pune în lumină o conştiinţă frământată de problemele poporului său, receptându-i durerile şi speranţele, pentru care va lupta până
la sfârşitul vieţii sale. S-a născut în anul 1839 în localitatea Pomi din
judeţul Satu Maret unde a frecventat cursurile primare. Şi-a continuat
studiile la Gimnaziul din Beiuş şi Universitatea din Viena, fiind licenţiat în teologie.2
După absolvirea facultăţii, între anii 1864- 1869 a fost profesor la
Gimnaziul din Beiuş, unde a condus „Societatea literară Samuil Vulcan"
luând iniţiativa înfiinţării unei publicaţii a societăţii cu titlul „Muza română" cu scopul de a antrena tinerii din clasele superioare în activitatea publicistică.3
Gavril Lazăr de Purcăreţi se afirmă în mişcarea naţională a românilor sătmăreni după stabilirea în parohia Sanislău ca preot şi protopop
al Eriului. S-a preocupat în mod consecvent de apărarea intereselor bisericii şi şcolii româneşti din Sanislă u şi din întregul protopopiat. Cu-·
prinderea copiilor în şcoli şi încadrarea unor învăţători competenţi a fost
o coordonată majoră a activităţii sale pe aceste meleaguri. Astfel în anul
1900 din cele şapte districte şcolare câte avea comit.atul Satu Mare în
dfatrictul Eriului func ţionau opt şcoli cu 852 elevi şi erau încadraţi 10 în1
Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Sanislău, Registrul morţilor pe anii
1900- 1926, neinventariat, p. 53-M.
2 Dr. C. Pavel, Şcoalele din Beiuş 1828-1928, Bciw;, 1928. p. 174.
V. Faur, Presa Romanească din Crişana (1848-1919). Contribuţia acesteia
la formarea conştiinţei nationale şi l a consolidarea unităţii noastre naţionale, în
Satu Mare. Stu·li1 şi comunicări, Vol. V-VI, 198l~Hl8 2, p. 277.

1'.! - ;., ,udii $1 r o .
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văţători 4 având cea mai bună situaţie. Este explicabil faptul că mulţi
.<.)intre aceşti tineri au continuat studiile la şcolile secundare din Beiuş,
Blaj şi Oradea. Numai la preparandia din Oradea la sfârşitul secolului al
XIX-lea cei mai mulţi elevi proveneau din Satu Mare, iar într-o statistică pe localităţi primele două locuri erau ocupate de Sanislău şi Ciumeşti
cu 20 respectiv 9 preparanzi.5
Una din marile probleme culturale care frământa intelectualitatea românească la sfârşitul secolului al XIX-lea, a fost cea a ortografiei limbii
române, problemă amplu dezbătută la „Conferinţa inteligenţei române
din Comitatul Satu Mare în chestiunea ortografiei limbii române" ţinută
la 3 iunie 1880 în oraşul Satu Mare. Participând la această conferinţă
Gavril Lazăr de Purcăreţi se numără printre cei trei participanţi care
s-au opus susţinerii ortografiei latinizate,6 idee susţinută de majoritatea
participanţilor.

Necesitatea sprijinirii şi coordonării învăţământului elementar românesc impunea cu strigenţă găsirea unor noi forme de organizare. Din
iniţiativa lui George Marchiş, arhidiaconul părţilor sătmărene s-a luat
hotărârea înfiinţării Reuniunii Invăţătorlor Români Sătmăreni. în acest
scop Gavril Lazăr de Purcăreţi a lansat în iulie 1881 un „Apel către
cultivatorii poporului român", făcând o călduroasă chemare de a lua
parte în zilele de 7 şi 8 august 1881 la Baia Mare, la manifestaţiile naţionale prilejuite de adunarea generală a „Soiietăţii pentru fond de
teatru român" şi pentru „punerea pietrei unghiulare la paladiul culturii
noastre naţionale" prin înfiinţarea unei reuniuni învăţătoreşti. 7 D upă
înfiinţarea reuniunii, Gavril Lazăr de Purcăreţi a desfăşurat o intensă
activitate în cadrul acesteia deţinând funcţia de preşedinte, 8 urmărind
realizarea unor programe generoase de răspândire a culturii romăneşti
1n localităţile sătmărene, prin atragerea maselor la manifestaţiile acesttia, care constituiau forţe active pe tărâmul instrucţiei şi educaţiei în
dezvoltarea conştiinţei naţionale.
Acţiuni cu caracter naţional şi patriotic au fost organizate pe plan
local de către Gavril Lazăr de Purcăreţi împreună cu învăţătorii Georgiu Mureşan şi Pavel Magyar. O astfel de acţiune a avut loc în anul 1888
constituind o „mare sărbătoare naţională cum nu mai avusese loc în
Sanislău, au participat şi locuitorii din satele învecinate" 9 •
Soarta învăţământului românesc care se confrunta cu multiple greutăţi a fost o preocupare permanentă a fruntaşilor mişcării naţionale săt
mărene în condiţiile intensificării politicii de deznaţionalizare, orientată tot mai evldent asupra bisericii şi şcolii româneşti. Aceasta impu" Schematismus v.enerabiliiS cleri Diocensis Magna Varadiensis graic1-catoli1900, p. 231- 265.
5 Fl. Nica, Părţile Sătmărene şi preparandia românea.~că din Oradea, in Satu
Mare. Studii şi comunicări, voi. VII- VIII, 1986-1987, p. 233.

·CO!'Um

G l,upta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţiona t
unitar român, Docmnente 1848-1918, Bucureşti, 1989, p. 195-196.
1 Ibidem, p. 202- 20:1.
.
. • •
s Ibidem, p. 21'7- 219, p. 257-2'38, Cf. Z. Bclean, I. Belean, Reuniunea mvaţa
torilor români sătmăreni, în Hcvista de pedagogie, an XLT 1991. nr. 3, p. 6.1-63.

9 Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române Oradea, adnotaţie pe un Octoih. inv.
168/1978, p. 46.
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acţiuni prompte şi o solidarizare a tuturor românilor fapt evidenla şedinţa intelectualilor români ţinută la Carei în 3 aprilie 1890
pentru colectarea fondurilor necesare aj utorării Gimnaziului românesc
din Beiuş. Pentru aceasta Gavril Lazăr de Purcăreţi propune implicarea
tuturor protopopiatelor din arhiaconatul Sătmar.1°
Pe această linie se înscrie şi iniţiativa convocării unei conferinţe a
intelectualităţii româneşti din Sătmar şi Sălaj. La 20 ianuarie 1891 'este
lansată o chemare către intelectualii din comitatele amintite de a lua
parte la conferinţa naţională de la Baia Mare din 17 februarie 1891.
Apelul este semnat de Alimpiu Barbulovici, vicarul Silvaniei, George
Pop de Băseşti , Gavril Lazăr de Purcăreţi, Vasile Lucaciu, Chiriac Barbu.
Scopul declarat al conferinţei era „cauza noastră na ţională română a
cărei dezvoltare şi perfecţionare este condiţiunea vitală" menţionân
du-se în continuare necesitatea „apărării religiei şi limbii române pentru care să ne jertfim şi viaţa" 11 , în final fiind pre.zentat programul

nea

ţiat

1

conferinţei.

Conform datei fixate s-a desfăşurat conferinţa cu participarea a
500 de persoane din comitatele Sătmar şi Sălaj. Luând cuvântul Vasile Lucaciu a prezentat un material referitor la predarea necorespunzătoare a limbii române în Gimnaziul de stat din Baia Mare, propunând alcătuirea unui memoriu către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice şi către Parlament. Gavril Lazăr de Purcăreţi a arătat că aceiaşi
situaiie există şi la Liceul din Carei, propunând includerea şi a acestui
caz în Memoriu. Sunt dezbătute şi alte probleme ca înfiinţarea grădini
ţelor la sate, considerate ca focare de deznaţionalizare şi înfiinţarea asociaţiei femeilor române din comitatul Sătmar. ln cadrul discuţiilor Gavril
Lazăr de Purcăreţi propune să se insiste mai mult ca „românii să fie
reprezentaţi în număr cât mai mare în Parlament şi la nivelul comitatului întrucât nicăieri nu sunt reprezentaţi în mod corespunzător", dovedindu-se un adept al politicii activiste. 12 ln final Vasile Lucaciu a prezentat Memoriu românilor din Sătmar şi Sălaj, adresat primului ministru în care sunt semnalate abuzurile privind aplicarea legii naţionalită
ţilor menţionându-se situaţia catedrelor de limba şi literatura română
la gimnaziile din Baia Mare şi Satu Mare, cerând „organizarea acestor
catedre conform dispoziţiunilor legii, conform cerinţelor pedagogice, conform demnitătii naţiunii române". Memoriul este semnat de George Pop
de Băseşti. Gavril Lazăr de Purcăreţi şi Constantin Lucaciu. 13
Momentul culminant al luptei românilor din monarhia austro-ungară pentru drepturi naţionale în perioada cuprinsă între revoluţia de la
1848 şi un;r~a din 1918 l-a reprezentat mişcarea memorandistă. Sătmă
renii au av11t o contribuţie însemnată în pregătirea, elaborarea şi înaintarea Mem"-andului îmoăratului de la Viena. Gavril Lazăr de Furcă10 Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional
unitar român Documente 1848-1918, Bucureşti, 1989, p. 236-237.
11
Arhivele Statului Baia Mare, fond Primăria oraş•ulul Baia Mare, act 2141189,1,
f . 2-3.
12
Ltipta omânilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional
unitar rom1n, Docionente 11148-1918, Bucureşti, 1009, p. 2'3 9-243.
1
Documente
' Maramureşenii în luptă pentru libertate şi unitate naţională
1848-1918 , Buc: ureşti, 1981, p. 97.
'

12·
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reţi, Constantin Lucaciu şi Vasile Pătcaşiu împreună cu alţi sătmăreni
s-au întâlnit de mai multe ori în casa lui Gavril Barbu din Mocira pentru discuţii în vederea definitivării conţinutului Memorandului. 14
1n 14 ianuarie 1892 a avut loc conferinţa celor cinci cercuri electorale din comitatul Sătmar ţinută la Seini. Gavril Lazăr de Purcăreţi
este ales delegut la Conferinţa Naţională a Partidului Naţional Român
ţinută la Sibiu în 20-21 ianuarie 1892 din partea cercului electoral Carei. Cu această ocazie este ales membru al Comitetului executiv al Partidului Naţional Român, susţinând împreună cu ceilalţi sătmăreni înaintarea Memorandului Curţii din Viena. A făcut parte împreună cu alţi
21 de sătmăreni din delegaţia care a înaintat Memorandul împăratului
din Viena. 15
Respingerea Memorandului şi deschiderea procesului memorandişti
]or la 13 mai 1893 a determinat aducer ea fruntaşilor români în faţa justiţiei. Gavril Lazăr de Purcăreţi este interogat la Carei în 4 iunie 1893,
nerecunoscându-şi vinovăţia şi refuză, ca de altfel toţi cei implicaţi în
proces să semneze declaraţia. 1 6 Participă alături de alţi sătmăreni la
conferinţa extraordinară a Partidului Naţional Român· din 23-24 iulie 1893, prin care s-a votat moţiunea de solidaritate fără rezerve cu
conţinutul Memorandului, fapt ce dejuca planul autorităţilor maghiare
de a prezenta procesul românilor ca unul de presă, reieşind clar că este
un proces politic. 17 1n perioada desfăşurării procesului de la Cluj, 7-25
mai 1894 apare pe lista acuzaţiilor având ca avocat pe Vasile Fodor, dar
nu este prezent la proces. 18
Un mijloc redutabil de apărare a fiinţei naţionale şi de realizare a
idealului de libertate şi unitate naţională 1-a reprezentat activitatea „Asociaţia Transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român".
(„Astra"), care îşi desfăşura activitatea prin despărţăminte şi agenturi,
organizaţii la nivelul judeţelor şi comunelor, subordonate unui comitet
central cu sediul la Sibiu. In anul 1897 Gavril Lazăr de Purcăreţi devine membru al „Astrei" 19, iar în februarie 1898 se constituie Despăr
ţământul Sătmar al „Astrei" fiind ales director20 • Manifestaţiile „Astrei"
de cea mai mare popularitate le constituiau adunările generale ce se organizau la nivelul despărţământului, 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 Sanislău. 2 1 Cu toată opo:ziţia autorităţilor din ini ţiativa protopopului Gavril Lazăr de Purcăreţi
sp rijinit de intelectualii din comună au fost organizate sub îndrumarea

u V. Ciubotă, Aspecte ale mişcării memorandiste din judeţul Satu Mare
(1892-1894), în Satu Mare. Studii şi Comunicări, vol. IV, 1980, p. 204.
15 Ibidem.
1s Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional
unitar român, Documente 1848-1918, Bucureşti, 1'98'9, p. 2166-<2&7.
17 V. Ciubotă, op. cit., p. 208.
1s S. Polverejan, N. Cordoş, Mişcarea memorandistă în documente (1885-1892),
Cluj, 1973, p. 269.
19 Lupta romdnţlor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional
unitar român, Documente 1848-1918, Bucureşti, 1989, p. 293-2-94.
20 Transilvania, Sibiu. 1898, nr. VII-VIII, p. 255.
?t Familia, Oradea, 1900, nr. 29, p. 348 şi nr. 31, p. 372.
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în 1901, „mari manifestaţii culturale şi naţionale care au lăsat
:urme adânci în sufletul populaţiei din acest ţinut". 22
Din 1906 a luat fiinţă banca „Arina" în Sanislău, a cărui preşedinte
a fost ales Gavril Lazăr de Purcăreţi, după modelul altor societăţi „despre care autorităţile vremii recunoşteau că erau „un mecanism complex
al mişcării naţionale".23
•
Se stinge din viaţă la 12 ianuarie 1907 şi a fost înmormântat în
<:apela cimitirului din Sanislău, rămânând din păcate, uitat de cei pentru al căror viitor liber a luptat.
Personalitatea lui Gavril Lazăr de Purcăreţi este evidenţiată în mod
:sintetic de Dr. Constantin Pavel care menţiona că „în toată durata lungei sale păstoriri prin părţile sătmărene a fost un român distins şi vrednic apărător al intereselor noastre naţionale şi bisericeşti. " 21
Activitatea turnultoasă desfăşurată pe multiple planuri îi conferă
protopopului Gavril Lazăr de Purcăreţi un loc însemnat în rândurile
-celor care s-au afirmat în lupta pentru drepturi naţionale şi desăvâr
.şirea unităţii politice. A făcut parte din generaţia care a continuat programul revoluţiei de la 1848 adaptat în funcţie de împrejurările generate de schimbările produse în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
şi începutul secolului XX. Privite din perspectiva devenirii istorice luptele naţionale ale românilor sătmăreni au avut un rol important în consolidarea conştiinţei naţionale şi contracararea pericolului tot mai ameninţător al deznaţionalizării pregătind, drumul care ducea în mod inevitabil spre Alba Iulia.

GAVRIL LAZAR DE PURCAREŢI DANS LES BATAILLES
NATIONALES DES ROUMAINS DE SATU MARE
(Resume)

Au cours d'e l'h~sto<ire Satu Mare a donne des f:igures proeminantes qui ont
clecLie leur vie et leur activite a1ux ideaiu.x de liberte et unite nationale cLes roumains.
Une de ces figures edairees a ete Gavril Lazăr de Pu.r.căreţi. Ne ă Pomi, dans
le departament Satu Mare, il a fait se.s etudes a l'Universite de Vienne etant licencie
En theologie.
Gavril Lazăr de Purciireti s'affirme dans le mouvement national des roumains
de Satu Mare apres s'etre etabli dans la paraisse Sanislău comme pretre et archipretre de Eriu.
I1 a ete preocupe, consequamment de la defense des interets de l'Eglise et de
l'ecole roumaine de Sanislău et de toute la paroisse.
Le moment culminant de la lutte des roumains de la monarchie autrichennebongroise pour droits nati.o naux a ete represente par le m ouvement du Memoran<llllll1. Gavr.i l La·zăr de P.u:rcăreţi a fait partie, avec d'autres 21 hab,tants de Satu
Mare, de la delegation qui a presente le Memorandum ă l'empereur â. Vinne..

22

2'
2

4

I. German, Plasa Carei, ji.deţul Sălaj, Carei, 1937, p. 144- 145.
Familia, Oradea, 1906, nr. 27, p. 32·1.
Dr. C. Pavel, op. cit., p. 174.
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MI6BRAUCH DER STAATS- UND KIRCHENGEWALT
NIEDERGANG DER SATHMARSCHWABEN
ERNEST IIAULER

Oft werden Sathmarschwaben wegen des Verlustes ihrer Muttermillachtet. Heute aber trăgt clas ganze Deutschtum Altungarns
<las Schicksal cler Sathmarschwaben. Bei beiden Gruppen gibt es noch
sichtbare Zuckungen des volkischen Lebens, den Nerv lVIuttersprache
bilden aber nur mehr Făden, die richt mehr, tragfăhig sind. Mit Volkstănzen und Singgruppen kann man die geraubte Muttersprache nicht
wieder finden, besonders nicht als Minderheit gegen einen von Staat
und Kirche systematisch aufgcbautcn Wali von gesellschaftlichen Vorurteilen. Das konntc die deutsch-schwăbische Volksgemeinschaft Sathmar în den 20cr und 30er J ahren mit Fahnen, Aufmărschen und
Trachten auch nicht erreichen. Die im vorigen Jahrhundert în Ungarn
.gestartete mit Ha.B und Verachtung genăhrte Umvolkungsaktion wirkte
weiter liber die Grenze nach Rumanien. Ihre Anwălte sal3en fest in allen Gcmcinschaftcn verankert. Es waren die Vertreter der Kirchen- und
.zugleich der Schulmacht.
Die Deportation nach RuBland mit Schlesiern, Banatern und anderen Volksgenossen, auch wenn man sie als Sklaven ausnutzte, lie.B die
Sathmarer die Achtung der Deutschen erleben. Dic Wiedererstarkung
Deutschlands nach dem II. Weltkrieg, die Unterdriickung im Sozialistischen Rumănien bewirkte die Entstehung einer neuen Generation von
Sathmarschwaben. Es begann cin Suchen nach cler eigenen dunkel ge·haltenen Herkunft. Die tăglichen Begebenheiten stelltcn die Fragen :
Warum tragen wir andere Namcn, warum essen wir Strudel und Nudel,
was die Mitbcwohner nicht tun, warum heil3en sie uns „buta, f0sv6ny
sv-Jb" (dummer, geiziger Schwabe), wenn wir doch gar nicht schwăbisch
sprechcn konne::i, viclleicht aus Neid, weil wir wirtschaftlich besser stehen? Gebildetere fanden ofter auch i.iber Begegnungen mit Siebenblirger-Sachsen und Banater Schwaben die Antwort. Sie opferten Zeit und
Gcld und lcrnten dcutsch. So ist es zu erklăren, daa aus jeder schcinbar
ganz madjarisierten Gemeindc heute hunderte in Deutschland leben.
Wenden wir uns aber der Geschichte vorerst dem Herbst des Jahres
1944 zu. Die aus dcr Siidukraine und aus Rumanien zurlickflut.enden
<leutschen Tn.ippen kamen uber clas Tal der Fllisse Samisch (rum. Someş, ung. Szamos) durch die Stadt Sathmar und liber jenes der Krasna
durch die Stadt GroGkarol in die Thei.Bebene. Das war kein Zufall.
1.Jter d1ese Karpatenpăsse fielen schon die \Vandalen, Hunnen, Magyaren,
Tataren in die Niederungarische Ebene (Alfold) ein. Die Kriegsstrategen
beidcr Măchte kannten die Schltisselbedeutung dieser beiden Stădte. Die

~prache
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Sowjets drangen von Norden und Silden schnell vor. Es gelang ihnen_
auch den Kessel Siebenbilrgen bei Debrecen zu schlieGen. Schnell herbeigeschaffte deutsche Einheiten offneten in groGen Panzerschlachten
den Weg und hielten ihn offen, bis nicht die letzte Wehrmachtseinheit.
durch GroBkarol gezogen war.
Deutsche Bauern wurden schon vor 1000 Jahren in diese zwei Taler
gerufen, um die hier verlaufenen Salzwege und den Salzrnarkt - davon..
wird auch der Narne der Stadt Sathma.r abgeleitet - zu sichern. Woheute die Stadt Sathmar liegt, befand sich bei der Landnahme der Magyaren eine Erdburg, die umgebaut bis zum 18. Jahrhundert eine Bedeutung aufwies. Der Burg gegenilber, auf der anderen Seite der Samisch, erstreckte sich das Dorf N emeti. Es wurde von den bayerischen
Gefolgsleuten der Konigin Gisela, der Frau des ersten ungarischen Konigs, gegrilndet. So kann es aus einer im Jahre 1230 vom Konig Andreas
ausgestellten Urkunde entnommen werden.1 Im Jahre 1715 vereinigten..
sich die zwei zu Stădten herangewachsenen Ortschaften Szatmar uncf
Nemeti und tragen seit dann den Namen Szatmar-Nemeti, d.h. DeutschSathmar.
Aus dem 11. Jahrhundert kennt man an der Krasna auch mehrere
deutsche Dorfer. Heute noch weisen Ortsnamen wie im Falle der Stadt.
Nemeti auf ihre deutsche Herkunft, z.B. Ujnemet (rum. Unimăt) , Mahtin..
(rum. Moftin)2.
Im Spatmittelalter rief der Kooig deutsche Bergleute in das Komitat
Sathmar. Sie grilndeten bei Neustadt (rum. Baia-Mare, magy. Nagybanya) mehrere Stadte und schli.irften nach Edelsteinen. Heute noch kilnden Bauten und deutsche Familiennamen von dortlebenden Rumanen
(Buxbaum, Triff) auf ihre einstige Existenz.
Im 18. Jahrhundert war das Komitat Sathmar infolge der Kuruzenkriege, der tiirkischen Einfălle und der Pestepidemie wieder mal menschenarm geworden. Graf Alexander Karolyi, vom Kaiser fiir die Waffenstreckung der Kuruzen auf der Ebene von Gro.Gmaitingen - a nagymajtenyi sikon - 1711 reichlich mit Lăndereien belohnt, rief die noch
heute dort lebenden Schwaben auf seine Giiter.
Einige Merkmale dieser Besiedlung:
- Sie war keine staatliche, sondern eine private Aktion des Grafen_
~
K6rolyi.
- Ihr Ziel war, die brachliegenden Felder zu bearbeiten und dadurch dem Grafen und auch dem Land die Kassen zu fi.illen. Bis heute
werden aber Stimmen laut, dic i.iber eine derartige Germanisierung des
Gebietes berichten, so heillt es neucrdingsin Erdelyi Magyarsâg (Siebenbilrgisches Madjarentum) Aug. 1994, Budapest, Vierteljahresschrift Forum der Magyaren jenseits der Grenze: Im Kreis Sathmar habe man
mit deutschen Caritasgeldern viele Kirchen erneuert. Jetzt konne man
1

Roller, M. (Red.) Documente privind istoria României. C. Transilvania, L
(Original im Ung. Nat. Arch. Budapest). (Urkunden die Geschichte Rum 1n.en c; betrcffend. C. T.ran.sylvanien). (rum.).
2 Moor, Elemer, Dia ii.ltcsten dcutschen Siedlungen in der TheiBebene.. In:
Deutsch-Ungarische Heimatbllitt;er, Budapest, 192-9.
Bucurc~ ti
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schon sehen, da.B ihr Preis eine „nemetesitesi ininyzat" d.h. Tendenz der
Germanisierung ist.
- Die Siedler mu1Hen katholisch sein, um dadurch die in der Reformationszeit geschwăchte, fast vernichtete rom.-kath. Kirche zu stăr
ken. Durch die Ansiedlung der Schwaben wurde 1804 die Grilndung des
rom.-kath. Bistums Sathmar moglich. Den Kern dicser Di0zese bilpen
ois heute die deutschstămmigen Katholiken und Priester.
- Die Sathmarer werden zu den Donauschwaben gerechnet. Im Gegensatz zu den sogenannten Schwaben, bilden die Sathmarer die gro.Bte
•Cruppe echter Schwaben in Stidosteuropa. Ihre Abstammung aus Ober.schwaben und ihre Mundart ist genauestens erforscht. Hugo Moser stellte
inbezug auf die Volkslieder der Sathmarschwaben fest, es „ist zugleich
·ein guter Teil des alten schwăbischen Volksliedschatzes, der sich in der
iernen Sathmarer Sprachinsel ungleich vollstăndiger erhalten hat al.s in
-cler Stammesheimat".
·
Angesiedelt wurdci ein Bauernvolk, mit de:n dezugehorenden Handwerkern. Bis ins 19. Jahrhundert konnten die aufgewachsenen Kinder
neuen Siedlungsboden erhalten. Danach fanden viele beim Kanal- und
Wegbau Arbeit. Zugleich begann die Auswanderung nach Amerika. Weil
aber der Besuch hoherer Schulen nur iiber die madjarische Sprache
moglich gewesen war, konnte kein deutscher Mittelstand, keine Schicht
dcr Gebildeten entstehen. Wer studiert hatte, der wurde in den Dienst
.cles Madjarismus gestellt. Die Schwaben waren keine Leibeigenen des
Grafen, sie besa.Ben die Freizi.igigkeit. Ein Vertrag band sie an den
Grundherrn.
Kurz sollen nun einige Verleumdungen widerlegt werden, die bis
hcute verbreitet und selbst von den Sathmarschwaben geglaubt werden,
weil diese nie dariiber aufgeklărt wurden. Es heif3t, die Schwaben seien
-<:ils Bettler nach Ungarn gckommen, sie hătten die Magyaren aus ihren
Dorfern vertrieben und ihre bestcn Felder besetzt.
Graf Kcirolyi bat in Wien und Buda um Erlaubnis, damit er deutsche
Siedler anwerben konne. Er schickte seine Agenten ins Schwabenland
und die lockten mit Versprechungen die Siedler. Wer bettelte also, clic
Schwaben oder der Graf? Ansonsten triistete der Graf seine Frau, in<iem er ihr schrieb, daG aus den Ankommlingen gute Landwirte werden,
·<lcnn es ist die Rede von einem „penzes neprol" (reichen Volk)3. Mit der
nicht unbedeutenden Summe von Geldern, die die Kolonisten mitgebracht hatten, trugen sie zum Aufbliihen des Komitates bei.
Die Beschuldigung, die Schwaben hătten die Magyar~n aus ihren
Hăusern verdrăngt, konnte man zuletzt am 29. Juli 1994 in Romaniai
Magyar Szo lesen, und zwar gleich auf vier grof3en Spalten. Als Anlag
der Wiederholung nimmt der Verfasser die eben erschienene Monographie von Grof3maitingen. Woher hătten die Schwaben die Macht
nehmen konnen, die Magyaren zu vertreiben'? Der Graf siedelte die ganz
kleine Zahl der verbliebenen magyarischen Leibeigenen auf andere Gtiter um, damit kein Unfriede zwischen den Nationalităten aufkornme.
,,.
• Vonhaz. Istvan, A szatmârmcgyei nemet telcpites, Pecs, 1931. (Die deutsche
J\nsicdlung im Komitat Sathmar. (magy.) S. 18. .
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Und auf eine vom Grafen Alexander Kărolyi verursachte Katastrophe soll nun hingewiesen werden, weil darilber noch kaum berichtet
wurde. Im J ahre 1712 saG der Graf be1m Reichstag in PreG burg, fing
dort Aussiedlungswillige auf und schickte sie scharenweise nach GroBlrnrol, dem Sitz seiner Liegenschaften. Der Transport war kaum organisiert. Filr den Weg von Budapest bis GroBkarol brauchten sie sechs.
Wochen. Auf die Klage seiner Frau, daG sie die vielen Kolonisten nicht
untcrbringen !'onnc, me'inte der Graf, dann moge sie sie weiter nach
Grol1wardein schicken. 4 Von den liber 1400 Personen, die der Graf nach
GroGkarol geschickt hatte, blieben insgesamt 174 ansăssig, dh. 12 Prozcnt.5 In Massen stromten die Kolonisten nach Deutschland zurilck. Aus.
den Protokollen der Reichsstadt Ulm (Stadtarchiv Ulm, Schworhaus,
Weinhof 12) k()nnen wir entnehmen, daG filr die Ruckwanderer auf de1Donau vor Ulm im Jahre 1712 ein Auffanglager errichtet wurdc, und
zwar aus Sorge vor dcr Einschleppung einer Epidemie. Wer kann das.
Elend dicser an den Bettelstab gekommenen Menschen ermessen?
Im Laufe des 18. Jahrhunderts• wurden 32 schwăbische Siedlungea
im Komitat Sathmar gegri.i.ndet. Die Zahl der Dcutschstămmigen im
Sathmarer Land kann auf 70 OOO geschătzt werden. 6
Die nationale Vereinnahmung der Sathmarschwaben seitens dcr Mag:yaren crscheint schon in dcn erstcn Zusammenschrcibungen. Es wcrden
vorerst die Vorna men ins madjarisc:he Ubcrsetzt 7 und Namen mit ungarischcr Schreibwcisc wiedergegcben. Pfarrer Janos Brazay bedauertc is:
seiner im Jahre- 1886 verfa(Hen Dorfmonographie, daG laut canonica visitatio vom J ahre 1777 in der Petrifelder Kirche nur zu Neujabr, am
erstcn Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertag, am Fronleichnam und
am Feste· des HI. ~onigsi Stephan madjarisch gepredigt wurde. Alsoschon 37 Jahrc nach dcr Ansiedlung wurdc in der rein schwăbischen
Gemeinde jahrlich an sechs allerhochsten Feicrtagen in der Kirche madjarisch, d.h. in dner Sprachc gepredigt, die wohl kein Schwabe vcrstand.
Es wµrden Kaplănc und manchmal sogar Pfarrcr în deutschcn Gemeindcn angestellt, die kaum dcr Sprachc der Gliiubigcn kundig waren.
Von tlen 38 Piarre rn, die in den rcin deutschen Gemeindcn Maitingcn ,
Fienen und Erdeed bis zum Jahre 1900 die rom. kath. Scelsorgc versahen, hattcn 27, d.h. 71 Prozent keinen dcutschcn Namcn. 8
Der katholische Glaube war in Ungarn die Staatsreligion. Dic Bischofo besa~en nicht nur ausgedehnte Liegenschaften, sondern auch politischc Macht. Der Kirchenhistoriker Gabor Salacz wiedergibt die Meinung des Vatikans mit foJgenden Worten: „Episcopi hungarici magis politici quc.tm c.:ltholici. Die Bischofe waren in crster reihe KirchenfUrsten
1

• ebda, S. JO.
s cbda, S. 11.
8 H::w ler, Ernst, Sathmar und seinc Schwabcn. Wien, 198i. ln: Eckartschrifterl'
Heft 102. S. 89 f.
1
Vonhâz, S. :J87. .
8 liaukr, Dr. Ernst, A 900 evcs Nagymajteny <îs 200 evcs temploma. Adalefcoic
a szatmdri svabok t&te nelehcz, S. 160 ff (Das 900 Jahre alte GroBmaitingen und
seine 200 jăhrigc Kirche Beilrag zur Gcschichtc der Sathmarer Schwabcn) (magy.).
Guffort, Franz, 200-jăhriges .Tubilaum der Kirchc von Fienen. S. 10. Fle~ch, Ferdinand, Das Schick~al doi· Gemc incle J.<.: r<le-ed,Suthmar„ Wien, J.fJ81, S. 39 f-f.
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und crst dann Oberhirten. Auch die niedere Geistlichkeit strcbte nach
Auszcichnungen, Einkilnften und Karriere. Sic arbeitcte mehr im offcntlichcn Le-b~m als im Garten des Henn. " 9
Wie fast Uberali in Ungarn stand die rom.-kath. Kirchenfilhrung
'<ier DiOzesc Sathmar in der Behandlung cler national-madjarischen Fra.gcn ganz an cler Seite. des Staates. Drr Sathmarer Bischof Johannes Hii.m
·ordnete 1834 und auch spăter die madjarische Predigt und die Verbreitung der madjarischen Sprachc an. 10 Bischof Lorenz Schlauc~ crlaubte
1884, „daG in solchen GemC'inden, in wclchen Predigt und Gesang bischer immer in deutscher Sprache gchalten wurden, nachhcr abwechselnd eincn Sonntag und eine Wochc magiyarisch, in der anderen Wochc
~n deutscher Sprache gchalten wcrden". 11
Die Schulen der Schwaben unterstanden der rom.-kath. Kirchenfi.ihrung. Wie sehr s:ich die• aligemeinc. Het:te cler offizicllen Stellen gegen
dic Deutschen durchgcsetzt hatte, ersehen wir aus einer Eintragung vom
Jab.re 1871 in das Kirchenbuch der einzigen cvangelischen Kirchengemeinde des Kreises Sathmar in Hadad (rom. Hodod): „Auffallend ist cs
:fi.ii' den (Rcdakt.: neuen) Lehrer, dCI ihn cin Jilngling namens. Friedrich
Hotz, Sohn des Friedrich Hotz (Hansi) fraget: „Hat a nemetis ember?" ist der Deutsche auch ein Mensch."
Um das Jahr 1900 erfolgte in allen Schulcn den . Sathmarcr Schwaben der Unterricht nur mehr in magyarischer Sprache und die Seelsorgc
<:Ier Glaubigcn ebenfalls nur mehr in dcr Staatssprache.
Zusammcnfassend soll nochmals, vermerkt werden, daB dicse Erfolgc der Madjarisierung auf grobstcn MiGbrauch der Staats- und
Kirchcmgewalt zuruckzuftihren ist. Nicht selten zog<'n Vertreter der
Kirche die Staatsmacht heran, um ihr Vorhaben gegcn den Willcn ihrer
Glăubigen durchsetzen zu konnen. Ein Beispiel dafiir: „Der tapfere Johann Speth in Nanten, der 1909 die deutsche Predigt verteidigtc, wurdc
von den staatlichen Bchorden vor Ger'icht gestellt, cingesperrt und zu
-ciner Geldstrafe verurteilt. «u
Die Schwaben hatten keine deutscherzogenen Intellektucllen, die sie
hlitten ve1icidigen konnen. Die tiE.>fe Religii::isitat der Schwaben und ihr
;grcnzenloses Vertraucn zur Kirche haben die Geistlichen ausgenutzt,
mil3braucht. Der Sathmarer Theologe, Ferdinand Flesch, der in Wien
a uch die Kirchengeschichte der Sathrnarschwaben verfertigt 'hat, hielt
i n eincr Schrift fest: „FUr die Schwabcn verursachte die Anerkennung
des· Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes kein Kopfzerbrechen. Filr
sie galt auch der Bischof, nicht seltcn sogar der Ortspfarrer, als unfe:hlbar".
Wăhrend des. erstcn Wcltk:riegcs kamen Sathmarschwaben in der
Welt herum und erkannt-en den Wert îhrer Muttersprache. So auch mcin
~ S~ac7., Gabor, Egyh<iz es allani Magyarorszagon a dualizmu& korâban
1867-1918. MClnchen, 1974, S. 75 (Kjrc~e und Staat in Ungarn zw· Zeit des Dualh-

(magy.).
Pfeifer, Sepp, .Zur Geschichte der Madjarisicrung des Sathmarcr Deutsc/1tums, Hcrmannstadt, 1940, S. 42 ff.
11
cbda, S. 58 f.
19 Plesch, Ferdinand, Die katholfachen Donauscllwaben iti Sathmar 1876-19/8.
In die Katholischcn Donauschwaben in der Doppclmonarchie 1867-1918, Stutt~art, 1977, S. 200.
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Vater. Mit einigen Worten mochte• ich Ihnen nun schildern, warum ich
heute hier und nicht in Budapest stehe. Meiin Vater war 1916 in TiroI
bei der ost.-ung. Artillerie. Der Tierarzt fragte auf deutsch meinen Vater;,
was se'in Pferd habe. Als, Bauer kannte er sich bei den Pferden aus1 und
antwortete ihm ebenfalls dieutsch. Da staunte1 der ungarische Offizier
und fragte-: „Hauler, Siei lronnen deutsch ?" „ Wir sprechen 'ZU Hause so, 'l
sagte mcin Vater. Daraufhin wurde er weiter als· Do.lmetscheT verwendet
und er hatte so• den Krieg spiele.ud liberlebt. Aus diesem Grunde schickte
e.r mich 300 km weit in dasi deutsche Gymnasium nach Temesvar und'.
nicht nach Gyulafehfrvar (rum. Alba Iulia), wo meine Kollegen zu feuerigen Ungam ausgebildet wurden, dies. geschah schon in Rumănien!
Die Sathmarer wurdcn 1919 nămlich an Rumanien geschlnssen. Jetzt
wu.Bten die Schwaben selber nicht mehr, was sie waren. Sie a.Ben nicht
mehr ungariscliesi Brot, also mi.issen s.i e nicht mehr Ungarn sein. Aber
ihre Kirchen und Sohulen wurden weiterhin magyarisch gefi.ihrt, obwohl
die Schwaben von der bischOflichen Aula fiir sich die deuts:che Sprache
b.eantragt hatten. Da gri:ff der ru.miănisohe Staat ein, er forderte vom
Bischof, als der obersten Sc:hulbehorde der konfessionellen Schulen, die
Einftihrung des deutschsprachigen Unterrichts. Die rumănischen Behorden woUten dadurch nicht so· sehr den Schwaben zu ihren Rechten verhelfert, vielmehr die Schwăchung des· magyarischen Einflusses in diesem
Grenzgebiet. erreichen. Obwohl aber das Schulinspekt-Orat die Aufforderung, deutschen Kindern den DeutsC"bunterricht zu erteilen, in den iolgendt;n J ahren wiederholt hatte, riihrte sich in der Saohe nichts.
. Inzwischen wurde im Jahre 1926 die erste schwăbische Organisation, die deutsch-schwăhisohe Volksgemeinschaft Sathmar, gegri.indet..
Die Konstituierung des Gaurates', die Errichtung1 deutscher Volksschulen, dann die. Herausgabe einer deutschen Zcitung und nicht zuletzt die
E:roffnung d€si Gauamtes. brachte den ganzen Klerus in Bewegung. Bisc.hof Boromisza bezekhnete in seinem Hirtenbrief vom 6. April 1926 die
Fi.i.hrer der schwăbischen Bewegung als „gedungene Individuen", die die
G.l!ăubigen irrefiihren. Er forderte die Schwaben auf, sich erst gar nichtin ein Gesprăch mit jenen Mensohen e inzulassen, „die Eure Seelen mit
neuen Aufregungen quălen wollen". -Nath drei Wochen ersohien das Flaugblatt „Mahnwort an unser ehrliches katholisch-schwăbisches Volk" unterschrieben von sămtlichen Domher.ren, Theologieprofessoren sowie Ortsgeistlichen. Darin heil3t es: „Wir
Pfarrer lieben in de.r Kirche die madjarische Sprachc nicht deshalb, weil
sie madjarisch ist, sondern weil si€! jene Sprache ist, die die meisten von
unseren Glăubigen vo.llkommen heherrsohen und von denjenigen, die sie
nicht vollkommen beherrschen, doch gut verstanden wird ... 11 Pralat
BlaskQv.ics aus Temesvar und etwas spater versuchte auch der StuttgarteT Caritasdirektor Dr. Straubinger die Sathmarer Geistlichkeit zur Ăn
derung ihrer fefodselig-en Haltung der Volksgerneinscbaft gegeni.iber zu
bewegen. Ihre Bemilhungen ănderten nichts an der Lage. Johann Scheffler scl1r]eb- irn Jahre 1927 in Szahadsz:O gegen die deutsche Sohule in
Hermanristadt, wo auch Sathmarer Kinder l~rnten, da gegenwartig „die
1
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Erziehungsleitung Lutheranern, erprobten Kommunisten und 100/o gebildeten Lausbuben anvertraut" sei. 13
In jcnen Tagen spaltete1 sich die dootsche Bevolkerung dcr Ortschaften în Deutsch- und Madjarischgesinnto. Die Masse stand anfangs
an de·r Seite der Deutschen. Die Schwaben waren abe·r alle in erster
Reihe tiefgliiul)ige Christen. Sie anerkannten die Autorităt der P:rieşter.
Die standen aber selbst von der Kanzel aus auf der Seite des Magyaris-mus. Aus diesern Grunde1 wuchs die Grupp0 der rnadjarischgesinnten
Schwaben, d.h. die Gruppc der Pfarranhlănger. Sie nannten sich dann
die rnadjarische Partei, nicht aus Hingabe zum Magyarentum, sondern
einfach aus Anhlinglichkeit und Gehorsam ihren geistlichen Flihrern gegenilbcr. Hatte sich der Klerus zu seinem Sohwabentum zuriickgewandt,
Wie es im Banat der Fall gcwesen war, so wăre die Ruckk0hr ZUT schwiiCisc:hcn Muttersprache în Sathmar reibungslos abgelaufen.
Es kam so weit, daG einige Pfarrer die Einfi.ihrung der rumănischen
Unterriohtssprache anstatt der deutschen ~antragt haben. Der Staat lieB
das nicht zu, er forderte, daG deutsche Kinder deutsch unterrichtet werden. Damit aber dies: <loch nicht geschehen lronne, schlossen einige Pfarrer
sogar ihre Schulen. So lie!3 z.B. die Kirchenfiihrung der Maitinger k.onfessionellen Schule im Schuljahr 1934/35 und zu Beginn des năchsten
Schuijahres an die 120 Kînder lieber auf der StraJ3e herumlaufen als
deutsch unterrichten.
Dennoch erstarkte die sohW'ăb:ische Bewegung. Es wurde în cier
deutschen Biirgerschule und Gyrnnasium ztr GroGkarol, dann auch im
Banat eine deutschbewuGte Int.elligenzschicht herangebildet. Es standen
1940. bareits. 8 junge Priester, 27 VoU{„c;schullehrer sowie 10 Kindergărt
nerinnen zur Veniigung. Der înzwischen erstarkte rumănische NationaHsrnus til:>te einen kaum sichtbaren EinfluG auf die Schwaben aus.
Im Jahre 1940 v.rurde Sathmar wieder an Ungarn geschlossen. In einigen Ortschaften wurdc de~ deutsche Unterricht abgeschafft, immerhih
unterrichteten im Kreis Sathmar weitcrhin 29 deutschbewul3te Lehrer
1582 Kinder14 • Der moskautreue, înternationalistische Flilgd der Rwnă
nischcn Kommunistischen Partei, in der în Rumănien lebende Magyaren
eine gewichtige Rolle spielten, gewann nach der Kehrtwendung Ruma,..
niens am 23.Aug.1944 und der Riickgtliederung Nordsiebenbilrgens und
Satihmars in der rumănischen Staat:sverband die Oberhand. Die RKP
war in jener Zeit so sehr „internationalistisch" gerarbt, daJ3 sie der madjariS<;hen Bev6lkerung în Rumănien die groJ3ten Vorrechte sicherte: ein
„au_t<lnomes madjarisches Gebiet" mit offizieller Zweisprachigkeit, roit
eigenen Schulen und sogar cine Universi tăt mit alleiniger magyariscll-er
Lehrspraohe.
Wăhrend rumănische Intellektuelle nach 1945 dem neuen Regime
passiv gegenti.berstanden und auf eine anglo-amerikanischc Intervention
hofften, traten diei Magyaren massenhaft in dio RKP ein und eroberten
im Staats- und Parteiapparat SchJUsselpositionen. Im Krcis Sathmar cr13

Claus Stephanie, Sathmarschwiibische Lebensgeschichten, Marburg, 1993

S. 125.

Schmied, St.efan, Geschichte des sathmardeutsclien Schtilwesens, Leubas/
Kempten, 1972, S. 35.
14
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folgte nun unter dem Schutz der von ihnen gelenkten allmăchtigen Partei
ihr Jetzt.er A..ngriff auf die vogelfreien Schwaben. Obwohl in R umanien
le bend, wurden alle dcutschen Schu1en zu madjarischen umgewandelt,
selbst in Or tschaften, wo kein Kind madjarisch sprechen konil!te. Aus
den Kirchen wurde jeder dcutsche Laut verbannt.
Als dann nach gut 10 Jahren im Banat und be i den qiebenburger
Sachsen sich clas dcutsche Kulturleben wieder zu entfalten begann, setzte
dic1 Partei±Uhrung in Sathmar, - sie stand immer noch in madjarischcr
Hand - alles daran, die Existenz der Schwaben totzuschweigen. Dic
Deutschen erhielten in Rumănien 1969 eine 0.rganisation: in 10 Kreisen
wurde der Rat deutscher' Werh.-tatigen gegriindet. Sathmar blieb unbeachtet. Erst 1971 wurden auch Sathmarer nach Bukarest zum Plenum
der Kreisrătc eingeladen. Ich \vurde von Banatern dazu gedrăngt mich
zu Worte zu melden. Ich hatte Bedenken. Sollen wir wieder mit deutschen Aktivit~itcn în Sathmar beginnen, wo doch unsere Schwaben mal
so draufgezahlt habe n? Als ich am Rednerpult stand u nd frei, vielleicht
a uch frech offenlegte, wie die S athmarsch waben verdrăngt werdcn.
w inkte mir Staatsprasiclenti Ceauşescu zu. Und wirklich, dit Măngcl, d ie
lch ·aufgez~hll hatte , wurden binnen zwei Mona ten behoben und sogar
del" Kreisrat deutscher Werktatigen auf die< Beine gestellt. Es begann. ein
z:Ugiger Aufschwung. Binnen G Jahren schnelltc sich die Zahl der Zoglingc an d<:>r cleutschen LC>hrerbildungsanstalt von 3 auf 27.15 Dcutsche
Kulturgruppen bereislcn die Ortschaften. Die Rumănen standen noch
wohlwollen uns. zur Scite. Sie freuten sich, wenn immer mehr dem Sog
<les. Magyarismus entrissen wurden. E~ war a ber eine Sisyphosarbeit.
So oft wir bcim Administrator des Bistums Sathmar vorsprachen
und deut.schen Gottcsdienst und deutsche Predigt verlangten, erhielten
w ir wohlwollcndes Ve:rstăndnis, sonst aber nicht.s. Mein Hinweis auf den
missionarischen Geist cler Geistlichkeit erweckte beim Ordinarius Sipos
ein Auflachen: „Wo isti der heute vorhandcn? Ich bin zufrieden, wenn
meine Priester an der Stange bleiben.
Plotzlich wurde în allen rom.-kath. Kirohen der Stadt Sathmar verkiindet, daB im Sinne des Vatikanischen Konzils. am 7.11.1976 der deutsche Gottesdienst in der Kalvarienkirche stattfinden wird. Das Pfarramt
hat uns Deutsche ilberhaupt nicht in Acht genommen. Wir aber verviclfaltigten MeB- und Liedertexte. Die Kirche wurde vol!. In der erst·~n
Reihe saB der Bevollmăchtigte der Partei. Wie paradox das a uch klingen
mag, die kommunistische Partei verhalf uns zum deutschen Gottcsdie nst.
Nach einem J ahr erkămpften wir uns einen K aplan, der den Religionsunterricht in der Sakristei deutschen Schtilern deutsch erteilen konn te.
Lange hătte diei deutsche Kulturarbeiti im Kreis Sathmar unter den
Be<lingungen des Sozialismus auch nicht bltih.en konnen. Der Pferdefu G,
Homogenisierung der Gesell.schaft, war al.lzu sichtbar. Durch die Lucken
des Eisemen Vorhangs setzten sich immer mehr Deutsche nach Deutschland ab. Der Volksmun d drtickte .es anders aus: „Rumanien braucht nicht
mehr Schweinc zu măsten. Der Export seiner Deutschen bringt mehr

cin. u So stimmte es auch irgendwie.
u

Hauler, E., Sathmar und seine Schwaben, S. 85.
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Wir fragen uns, ob die Priester und die Lehrer sich im Kampfe um
die Muttersprache hătten anders verhalten konnen. Milde beurteilt, sind
wir der Me1nung, dnG die Genannten in Ungarn dem Druck hahen nachgeben mlissen. Sie wollten nicht ihr Brot verlieren und als Verrăter des
Landes gelten. Aber wăhrend der folgenden 70 Jahre rumanischer H errschaft ki:impfte die1 rom.-ka th. Priesteirscha!t mit wenigen Ausnahi,nen
nocih vieI starker fi.ir die1'Magyarisierung, diesmal nicht mehr aus Bedrlingnis, sondem aus freiem Willen, auch indem sie dadurch gegen den
Katholizismus handeltc. Manche Geistlichen lieGen sich des.wegen sogar
von Gerichten verurteilen, einkerken1, zettclten 1939 eine Verschwoning
zu Gunsten Ungarns an, 1agerten Sprengstoff im bischoflichen Archiv
ein. Neun Priester waren niitbeteiligt. Bischof Stefan Fiedler, wenn- .
glcich unschulding, muBte aus diesem Grunde abdanken. 16
Im Jahre 1977 sammelte ich in der Gemeinde Schandra, wo nur:
Schwabcn lcbten, wo kein Kind magyarisoh verstand und nur eine dcutschc Schule e.xistierte, Folklore. Ein Bauer lud mich zum M.ittagcssen
ein. Er erhob s.i ch und sagte zu seinen drei Schulkindern: „Wir betcn.'·
Und die Familie bcgann magyarisch zu beten . Ich fragte sie, weshalb sie
nicht ein Gebet în dcr Muttersprache sagen. Die Antwort: „Weil wir das
in der Religionstunde so gelernt haben, und in der Kirche beten wir ja
auch nur so". Dies· geschah in Rumlănien, in eincm Dorf, wo· niemand
magyarisch sprach. Heute demolieren Zigeuner die schonen Hăuser der
Schandremer, die allc schon um Ni.irnberg wohnen. Es gibt nur mehr
einc Ortschaft im Kreis Sathmar, wo klein und groB schwabisch spricht,
aber in der Kirche und beim Religionsunte•rricht lăuft doch alles magyarisch \Vcitcr, das Dorf heiBt Beschencd.
In der Gegemvart ist nichts mehr wie es \var. Durch Landflucht,
Auswanderung, Mischehen sind dic festgefi.igt .gewesenen Gemeinschaft
gelockert manche'forts ganz aufgeJost. Uberall herrscht Unsichcrhcit,
Hoffnungslosigkeit, Bitternis. Geblieben ist aber das ohristliche Stammesgut, der tiefe Glaute an die Allmar:ht Gottes, die ergebenc FUgung in:
das Schicksnl.
Hier in Dcutschland leben wir nach unseren Sitten. Unserc Kindcr
hciraten in der Kirche, sie lassen ihre Nachkommen tau:fcn. Die Erstkommunion und die Firmung eines Kindes bringt dic GroBfamilic zusammen. Und wenn mal ein Jugendlicher ausbricht, wartet man ge<luldig auf seine Rtickkher. Auch die Dorfgcmeinschaften kommen noch
jăhrlich zusammen. Ihre B egegnung beginnt mit einem Gottesdienst und
dem Gedenken der Toten, die aus dicser Gcmeinde geschicden sind. Die
Enkel nim\mt man auch geme mit, um sic dcn einstigen Nachbam zu·
zeigen.
Wir sind der Uberzeugung, daG die Lichterprozessionen in der gewesenen DDR, die Gebete auf dcn StraBen Temesvars und die der Mil.lionen dies- und jenseits des Eisernen-Vorha ngs das unblutige Ende des
Kommunismus gebracht haben. Die Wende sehen wir als ein Geschenk
Gottes an. ln diesem Sinne kOnnen wir nur hoffen, daB clas groGc Opfer.
das unser Volk gebracht hat, auch einen Sinn hat.
1

16

Schmicd, Stcfan, Heimatbuch der Sathmarer Schwabcn. 195<2, S. 65.
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ANEXA

CONSTATARILE INSPECTORULUI ŞCOLAR
Pentru ilustrarea articolului „Abuzul puterii statale biserice_şti.
Apusul şvabilor sătmăreni"
'
Adresa găsită în cronica bisericii din Terebeşti al inspectorului şco
lar Dariu Pop către „Ministru al Cultelor"
Nu ~ poate găsi data scrisorii, insă din historia domus al bisericii
rom.-cat. din Moftinul Mare reiese că vicarul Dl Johann Scheffler a ina!inta.t în toamna anului 1924 inspectorului Dariu Pop un plan de închiriere a şcoUi confesionale. Deci. vizita inspectorului şcolar Dariu Pop la
Terebeşti ar fi putut să fie în jurul anului 1924, oeeace corespunde evenimentelor amintite in adresa, care sună astfel:
·
Terebeştii

Vicarul episcopal Ştefan Szabo afirmă într-o adresă către Ministe-·
rul Instrucţiunii că credineioşii din Terebeşti s-au dat de unguri şi de
limba maternă maghiară „pentrucă" locuitorii din Terebe.şti sunt unguri
de origine şvăbească cum sînt şi în Rdmânia mai mulţi români de origine maghiară sau turcească sau grecească.
Am plecat la faţa loQului să - văd şi eu cu ochii mei proprii această
minune a lui Dumnezeu, să mă conving direct ca nu cumva să fac vreo
greşeală faţă de proaspătul prelat papal Dl. vicari episcopal Ştefan Szabo.
Comuna face o impresie foarte bună. Pretutindenea toate casele zâmbesc o bună stare şi mulţumire, jumătate locuitorii sunt români şi altă
jumătate sunt şvabi. Am stat mai mult de vorbă cu notarul satului care
este de 19 ani în comună şi primarul coimunei Vasile Suciu un om rumen şi d~his care mi-a declarat că „niciodată nu s-au dat Şvabii lor- de
Unguri" şi că niciodată nu a fost vorba de aşa ceva nici chiar sub unguri
n u s-a întîmplat una ca şi aceasta.
Nu m-am mulţumit însă cu declaraţiile lor ci am intrat din casă în
casă unde am văzut cu ochii pe adevăraţii şvabi, care ţin prin tradiţio
nalismul lor cunoscut .la limba, la legea şi la hărnicia lor.
Aceşti oameni cinstiţi au declarat toţi că ei „s\mt şi se ţin" de şvabi,
ţin mult şi .la liro.ba românească, pe care o vorbesc tot aş.a de bine ca
şi Românii de acolo„ Am intrat să văd şi biserica Rom.-cat. din Terebeşti
în caro am văzut insc.."lipţii germane. Un şvab „vidiu" ou numele Valentin Balintffy mi-a declarat că nici neam de neam de-a lui nu a fost Ungur, deşi poartă acel nume sunător de obârşie ungurească. El mi-a plâns
că dascălul lor de la orgă le cântă ungureşte, cea ce nu convine satului
şi m-au rugat să dau ordin să nu mai facă lucruri de aceasta dascălul
şi să le cânte în limba lor strămoşească în limba germană.
I-am spus oamenilor, că eu nu mă ameSlteo şi nici nu am căutarea
să mă amestec în treaba bisericii lor, ci să ceară poporul dreptate la ...
dt Ştefan Szabo.
Sărman popor batjocorit prin violenţă de către oamenii, care sint
.slujitorii altarului. Şi noi Românii toleranţi până la prostie lăsăm să se
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continue opera de maghiarizare, a şvabilor, concepută de către clerul
maghiarizat al Episcopiei din Satu Marc? încă din era ungureas că !
Azi-mâine poate că-l vor scoate chiar şi pc Domnul Nostru Isus
Christos de Ungur ac.eşti servitori ai lui, ca să-şi creeze piedestalul tot
mai sus, mai sus de unde să poate cocheta mai uşor cu vecinii noştri de
peste graniţă ...
Domnule Ministru al Cultelor v-am ruga să binevoiţi etc. etc ...

ABUZUL PUTERII STATALE ŞI BISERICEŞTI.
APUSUL ŞVABILOR SATMARENI
(Rezumat)

eliberarea ultimului oraş românesc, Carei, in 1944 nu era
deoarece pr.in valea Someşului şi a Crasnei au năvălit popoarele
migratoare. La sfârşitul mileniuJui trecut s-a aflat pc So meş, pe lângă cetatea
S:1tmarului, satul Nemeti. Aici trăiau colonişti nemţi care au venit împreună cu
Gisela, soţia primului rege maghiar Sf. Ştefan. Ei au botezat localitatea cu numele
de> Sătmar-Salzmarkt - târg de sare. Denumirea maghiară (SATM) SZATMARNEMETI indică şi azi existenţa celor două localităţi. ln secolul al Xl-lea au fost
colonizaţi nemţii, numele satelor Unimăt şi Moftin amintind de acest lucru. Despre
minerii germani aduşi pe la sfârşitul evului mediu în regiunea Baia Mare pomenooo nişte construcţii şi unele nume de famHie pe care> le poartă român.ii de pc
aceste meleaguri. In urma războaielor şi epidemiilor din secolul al XVHI-lea, contc•lc Alexandru Karolyi, datorită pierderii unui număr marc da locuitori, a colonizat pe moşme saJ.c svabii catolici, care formează şi azi sâmburele Episcopiei romano-catolice Satu Mare. NeeXlstând şcoli in limba germană nu s-a dezvoltat burghezia şi astfel s-a reuşit maghiarizarea şvabilor. Acest proces a continuat şi după
alipirea judeţului Satu Mare la România.
Articolul

arată că

in lâmplătoarc,

J3 -

Studii

şi comunicări,

XI-XTI
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DATE ISTORICE
DESPRE APELE ŞI LUCRARILE DE HIDROAMELIORAŢII
EFECTUATE IN NORD-VESTUL ROMANIEI
(Cu referiri la modificările microclimatice, edafice
şi biocenotice survenite în urma acestor lucrări)
CAROL KAUACSONYI

Teritoriul de no·rd-vesi al României, unde în decursul ultimelor milenii apele curgătoare şi -au schimbat în repetate rînduri locul albiilor,
până în trecutul apropiat se caracteriza ca o regiune cu umiditate în exces. Acest fapt a avut o influen ţă profundă asupra populaţiei, începând
chiar cu perioada dei umaniz:are a teritoriului. Pe lângă multiplele avantaje economice oferite de apele din zonă, pagubele produse de acestea,
în special în timpul inundaţiilor din trecut (ce se repetau sistematio
aproape în fiecare deceniu), erau adesea dezastruoase. Este de remarcat
şi faptul că, o serie de te-renwi fiind periodic sau chiar permanent inundate, nu puteau fi folosite pentru nici-un fel de culturi.
Din acestei considerente< primele încercări de hidroamelioraţii au
fost efectuate< aici cu secole în urmă. O parte dintre acestea nu şi-au atins
scopul, dar totuşi acestea au o valoare documentară, servind ca punct de
referinţă pentru lu crările de mnrn anvergură efectuate· în deceniile următoare. Marca majoritate a activităţilor complexe de hidroamelioraţii
au fost terminate abia în secolul al XX-lea.
în redarea datelor istorice asupra lucrărilor hidrotehnice efectuate
în această regiune, ne-am axat în special la descrierea lucrărilor mai vechi.
O prezentare a activităţilor complexe de îmbunătăţiri funciare efectuate
în ultimele decenii, depăşeşte cadrul acestei prezentări.
Pentru întocmirea materialului, pe lângă bibliografia citată, am folosit şi unele fotocopii de documente din coleoţia Muzeului Judeţean Satu
Mare, care au fost expuse cu ocazia expoziţiei temporare „Someşul în
istoria oamenilor şi locurilor", organizată la sediul acestei instituţii, în
<inul 1970.
Am considerat util, ca pe lângă preiz,entareu datelor istorico cu privire la modificările produse în reţeaua hidrografică a teritoriului, să menţionăm şi unele schimbări surveni te în urma acesto•r lucrări, în microclima, solul, precum şi în flora şi fauna acestei regiuni.
Teritoriul de şes din nord-vestul României este una din cele mai
bogate zone în ape, dintre cele de câmpie a ţării. Există numeroase terenuri mlăştinoase, alimentate cu ape în timpul viiturilor printr-o serie de
albii părăsite, care s-au format în urma evoluţiei geologice specifice a
.acestui ţinut.
13.
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După cum este cunoscut, în mezozoic Marea Panonică a acoperit în
întregime acest teritoriu. Odată cu ridicarea lanţului carpatic din perioada terţiară, horstul îngropat a Culmii Codrului (o• reminiscenţă a
Munţilor cristalini Hercinici) ajunge din nou la suprafaţă. La contactul
zonei cristaJine a Carpaţilor cu vechiul Masiv Hercinic se produe numeroase falii, prin care au loc erupţii vulcanice. În urma acestor erupţii
care s-au succedat în trei faze (badenian, sarmaţian, plioc:en), se formează
Munţii vulcanici ai Oaşului şi ai Gutâiului.
Treptat Maz.::ea Panonică se compartimentează şi în romanian începe
să se restrângă. In urma activităţii râurilor cei porneau din regiunile• montane şi care în pJ.eă.stocen formau aici im•Emse delte, teritoriul dei şes. se·
colmatează treptat.
în pleistocen microrelieful zonei de câmpie şi în consecinţă, şi direcţia apelor curgătoare difer.ră substanţial faţă de cea actuală. Nis·i purile
Nirului erau încă la acelaşi nivel altitudinal cu restul zonei de câmpie.
Râurile care porneau din Carpaţi treceau prin această mnă, curgând în
continuare spre Depres.iunea actuală a Bihorului. DepuneTile de1 nisip din
N-V ţării sunt rezultatul activităţii acestor ape curgătoare, care de fapt
s,_au depus sub formă de nişte conuri de de•je1cţii. Dintre râuri, Tisia trecea prin mijlocul zonei nisipur ilor, curgând spre culoarul Ierului; după
părerea noastră în direcţia Curtuiuşeni-Văşad. Tot prin Câmpia N'irului au trecut şi râurile Some<? şi Tur, schimbându-şi aici în repetate rânduri direcţia de scurgere.
La sfârşitul pleistocenuLui apele râului Someş şi Crasna curgeau prin
şanţul tectonic a Văii Ierului în direcţia S - V, fapt atestat de o serie de
albii p{~·ăsite, ce există în această wnă . Iniţial Someşul, înainte de a pă
trunde în culoarul Ierului, traversa zona subcolinan1 a Codrului. Această
vale se găseşte în direcţia localităţilor: Cărăşeu--Ard ud-·Cig-Sudurău.
în care se vărsa la sud de Eriu-Sâncrai rfiul Crasna (7). În urma dezvoltării mai pronunţate a conului de dejecţie şi datorită mişcărilor neotectonice, în perioada Wurm II, Someşul este deviat în direcţia localită
ţilor: Cărăşeu-Mădăras~Craidorolţ-Căuaş-Hotoan (albia a II-a). Mai
târziu se formează albia a LU-a în direcţia: Cărăşeu-Lipău-Amaţi-Săt
mărel (de unde nu poate1fi urmărit în continuare), curgând tot spre Valea Ierului.
Rolul de albie principală a culoarului Ierului se încheie în holocenuL
inferior, când unele zone ale regiunii de nord-vest sunt supuse mişcări
lor lente do ridicare, iar altele1 de scufundare. în um1a aces.tori mişcări
tectonice se· ridică z:0na culoarului Ierului, iar partea răsăriteană şi nordică a Câmpiei actuale a Someşului se scufundă. Acest fapt arei repercursiuni profunde asupra reţelei hidrografice a întregului teritoriu. Drept
urmare„ Valea forului ajunge într-o poziţi·e suspendată faţă de Câmpia
Scmeşului, fapt pentru care apele curgătoare nu mai pot pătrunde în
wna acestui culoar, luând alte direcţii de saurgere.
Someşul se va scurge în partea cea mai estică a actuale·i Câmpii a
Someşului, în direcţia nord, spre Tisa. Cursul lui poate fi urmărit începând ·de la Seini (jud. Maramureş), spre Medieşu Aurit şi Livada, unde
albia Jui de odinioară în prezent esin ocupati de pârâul Egherul Mare.
Această albie şi în prezent este foarte la tă, având nişte meandre
imense (12).
1
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deja în cursul fazei de
acum de circa 9 OOO ani. Atunci
Someşul s-a scurs în direcţia Medieşu Aurit-Livada-Micula (15). Intre
această albie şi cea actualii. a Bgherului Marc există de asemeni cursuri
şi meandre părăsi te. Deoarece debitul râurilor in ultimii 10 OOO de ,ani
s-a schimbat în mai multe rânduri, 1n special în funcţie de precipitaţii,
unde albii şi meandre sunt mai mari, decât celc.lalte, care s-au format
în perioade secetoase.
În perioada mai caldă şi aridă a altmului, cursul Someşului se deplasează din nou spre vest. Atunci râul curgea în direcţia localităţii Atea
(15). Albia şi meandrele sunt mai mici, datorită condiţiilor climatice amintite a borealului (7500-5500 î.e.n.).
Someşul a ocupat cursul actual în mijlocul perioadei atlantice (55002500 î.e.n.), iar după A. Bogdan şi B. Diaconeasa (12) la începutul subborealului (2500 î.e.n.), în fa7a fagului
Odată cu schimbarea cursului Someşului, desigur CH şi ce·lclalte râuri
ale zonei şi-au schimbat dirc'cţiile de scurgere. Astfel se poate· constata
că, reţeaua hidrografică actuală a zonei este foarte tânără. În urma acestori schimbări de albii, datorate mişcărilor neotectonice (de coborări şi
r idic!tri lente), toată regiunea de câmpie a fost presărntc.1 de albii şi meandre părăsite de diforite vârste.
Stratele care acoperă suprafaţa acestei zone de asemenea sunt formaţiuni tinere. În partea estică a Câmpiei Someşului cste aşternut un
strat de argilă roşcată, depus în holocenul nou, în special în cursul viiturilor. Acest material provine din argila roşcată a marginilor depresiunilor. Dealungul albiilor şi a unor terenuri acoperite de viiturile de odinioară pot fi găsite şi depune·ri mai tinere: nămoluri şi nisipuri fluviatile.
Depresiunea Mlaştinii Ecedea s-a format în decursul holocenului.
Acest teritoriu era supus; mişelirilor lente de coborâre, începând cu fa:.ca
pin-mesteacăn. Astfel, e·xistau ai.ci zone mlăştinoase• încă din această perioadă de vegetaţie, dar se pare că formarea coveţii propriu-zise aparţine
perioadei boreale. Apariţia Depresiunii Ecedea a favorizat pc- de o parte
formarea unui imens teren mlăştinos, iar pe de altă parte prezenţa acestei zone joase a determinat şi uneilc· schimbări în direcţia de scurgere a.
unor râuri de pe teritorii limitrofe.
în urma evoluţiei geologice caracteristice şesului din nord-vestul
ţării este lesne de înţeles, că această zonă era expusă viiturilor, care într-adevăr s-au repetat de nenumărate ori. Este de remarcat şi faptul că,
în timpu.I inundaţiilor apele în primul rând au pătruns 1n vechile albii
părăsite, din care s-au revărsat apoi peste terenurj de cultură şi aşezări
umane, fapt pentru care cunoaşterea direcţiei acestori vechi cursuri are
o importanţă deosebită şi din punct de1 vedere hidro>-<.tmelioritiv.
Râurile Someş, Crasna, Homorod, Ier şi Barcău fac parte din grupa
râurilor vestice, pe când Turul aparţine grupei râurilor nordice (65).
Regimul hidrologic al râurilor vestice este influenţat de condiţiile de
climă locală: încălziri frecvente, inversiuni termice iarnă, ocluziuni de
mase de aer cald în ianuarie si februarie. De aceea bazinele râurilor
acestei zone aparţin tipului carpatic vestic; cu viituri iarna din topirea
zăpezii; cu ape mari primăvara cG< apar frecvent dar pentru perioade ele
vegetaţie postglaciară pin-mesteacăn,
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scurtă durată, însoţite

deseori de ploi; viituri mai puţine în timpul verii.
Ac.est tip de regim hidrologic caracterizează zona Oaş-Gut<'li între înăl
ţimi de 800- 1 200 m, respectiv şi bazinele Turului şi Crasnei la înăl
ţimi mai joase.
Ohiar şi Bazfoul Someşulu i are o scrie de caracteristici identice cu
tipul carpatic ve·stic, însă deoarece iarna are scurgeri mai reduse, iur
vara mai ridicate faţă de râurile amintite, se încadrează în tipul tranzit -

carpatic transilvan (65).
Principalele caracteristici ale apelor curgătoare mai importante din
nord-vestul ţării sunt următoarele:
Someşul artera principală a reţelei hidrografice, care drenează partea
centrală a zonei de şes. PC' teritoriul judeţului Sat u Marc străbate 61 de
km, având aici un bazin hidrografi0 de circa 2 OOO km 2 • Debitul mediu
este. de - 116 m 3/sec; debit maxim - 3 342 m=11 scc; panta mică - 0,20,5 %o; curs liniştit - 0,4-0,9 m/sec.
Afluenţii săi din accast<l zonă sunt: Bicăul, Valea Vinului, Lipăul,
oare izvorăsc din Culmea Codru.lui, iar Şeinelul se varsă în partea dreaptă
u Someşului. În urma lucrărilor de h idroameliorare Homorodu l a fost
deviat parţial spre Someş.
Crasna străbate, 57 de km pe teritoriul judeţului Satu Mare· (14), având
aici un bazin hidrografic de circa 1 500 km 2 •
Afluenţii Crasnci sunt: Maja (Suprafaţa bazinului (=S) 243 km 2 ;
Lungimea (=L - 29 km); Cerna (S - 45 km 2 ; L - 19 ktrn); Maria (S 170 km 2 ; L - 31 km).
Turul izvoreşte de sub l\fontc.le Buian şi drenează Depresiunea Oaşului, respectiv partea estică u Cnmpiei Someşului. Străbate până la graniţă 61 de km, drenând un bazin de 1 008 km 2 • Diferenţă de nivel a cursului (de la izvor până la vărsare) este de - 875 m. Arc un debit mediu
de 88 m 3/sec; debitul maxim (în anul 1970) - 519 m3/sec.
Aftuenţii Turului sunt: Leohincioara (S 280 km 2 ; L - 29 km);
2; L 1n care sz varsă Valea Rea (S - 132
26 km) şi Valea Albă
(S - 64 km2 ; L - 19 km); Talna (S - 186 km:!, L - 35 km) iar în zona
de câmpie Turţul (S - 74 km2 ; L - 22 km) în partea dreaptă; iar în
partea stângă Racta (S - 181 km 2 ; L - 37 km) şi Eghcrul (S - 85 km 2 ;
L - 22 km).
Homorod'til arc o lungime de 59 km şi drenează versantul nordic a
Culmii Codrului, având un bazin hidrografio de 605 km2 • Are un debit
de 17-27 m 3/sec. In prezent este canalizat; apele lui se varsă parţial în
rcîul Somes.
Afluenţii săi sunt: Pcî.râul Sărat (S - 59 km!!; Debitul - 12,5 m 3/sec);
Băle-aia (S - 55 krn 2 ; Debitul - 7-8 m 3/seic).
Ieru.l (sau Eriul) are mai multe izvoare în zona Dealurilor Tăşnadu
lui. Ajungând p2 câmpie curge printr-o vale largă spre sud-vest, în direcţia Depresiunii Barcăului. Are un bazin hidrografic mare de 1 437 km 2
şi o lungime de 107 km.
Afluenţi i săi sunt: Chcchcţul (S 203 km 2 ; L - 30 km); Santăul
2
(S - 169 km ; L - 30 km); Ierul Rece etc. (65).
Peo teritoriul judeţului Satu Mare există şi 16 laciiri artificiale, cu
o suprafaţă totală de BG ~ ha (55). Între ac1=stea cel mai mare este lacul
de baraj de pe Tur cb la Călineşti-Oaş (357 ha).

mn
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!n partea vestică a teritoriului se găsesc şi importante .n?zerve de
ape hipertermnle (64).
Calamităţile naturale produse de viituri, în trecut erau destul de
frecvente în această regiune. Timpul a şters multe dintre• urmele acestor inundaţii, în special a celor petrecute cu secole în urmă.
Există însă nişte observaţii făcute pe teren, ca1'e ne îndreptăţeso . să
alirmăm că, fundaţiile de odinioară au lăsat amprent.c în viaţa aşezări
lor acestor meleaguri încă din antichitate. Astfel pe teritoriul comunei
Căuaş, pe o ridicătură din zona Ierului numită „Insulă", există un strat
subţire dar foarte bogat în vestigii a.le epocii bronzului. Viaţa aşezării
era de scurtă durată, fiind - cum atestă observaţiile de teren - a fost
întrcrruptă brusc de creşterea cotei nivelului apelor. In aşezarea dacilor
liberi de la Medie.şu Aurit, în secţiunea a IV-a, în stratul de cultură se
dntcrcalează o depunere de mâl, care s-a aşternut în Lrrma unei inundaţii a pârâului Racta, ce curge-a prin apropiel'le (25).
în documente•le medievale· găsim unele referiri indirecte la inundaţiile petreicute• în z.onă„ într-un document datat din anul 1406, în hotarul satului Nisipeni este amintit un loc, care se pare că era o staţiune
de refugiu în timpul creşte·rii nivelului apelor (59). !n dispariţia unor
sate medievale, cum erau cele din hotarul .localWiţilor Doba, Oar, Urziceni etc„ se pare că un rol primordial au avut-o inundaţiile repetate.
Din această cauză unele sate s-au mutat din locul vetrei lor iniţiale. Astfel, Oarul „spălat de Someş în secolul al XVII-lea" (59), Potăul în repetate rânduri, Doba şi Moftinu Mic de două ori; cea din urmă ultima dată între anii 1884- 1886.
Începând cu secolul al XVII-lea avem date mai amănunţite· asupra
unor calamităţi cauzate de viituri. O scurtă prezentare a unor inundaţii
o redăm în ordinea cronologică.
1613 - Inundaţii în zona Tisei şi a altori râuri din aoeastă regiune (59).
1655 - Apele ieşite din albiile lor au spălat şi au distrus mari suprafC'ţe de pământ şi în comitatul Satu Mare (30).
1740-41 - În iarna aniilor menţionaţi, timp de trei săptămâni, 2/3
din oraşul Satu Mare a fost inundat. Despre pagubele cauzate în anul 1741
a fost înaintată o situaţie către Par.lament (59).
1780 - în cursul lunii ianuarie1 apele revărsate în zona oraşelor
Satu Mare şi Baia Mare, au distrus podurile, au transportat şi au depus
în albiile râurilor mari cnntităţi de lemne. În Juna martie a avut loo o
nouă inundaţie. Populaţia s,_a refugiat pe acoperişul caselor şi pe arbori,
de unde a fost salvată ou ajutorul bărcilor (60).
1784 - Primăvara, în zona Mlaştinii Ecedea, apele mari au inundat
lucrările executate pentru drenare, intrând totodată şi în unele localităţi (21).
1792 - Inundaţie în zona râului Someş (28).
lnceputul secolului al XJX-lea - Revărsări în zona Tainei, la Oraşu
Nou (70).
1816-17 - După o inundaţie a Someşului, urmată de o secetă exc~ivă, oraşul Satu Mare a rămas fără provizii de alimente. Suferinţele
cauzate de această' foamete„ care aven şi numeroasei victime, au fost
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descrise foarte plastic de M. Bogdany în versuri, într-o carte· apărută
la Care·i, în anul 1817 (59).
1855 ~ Someşul rupând digul la Cărăşeu, pătrundea în valea Homorodului şi Bălcaiei. Rupturi de diguri se mai produc şi în partea nordică a râului Someş. Sate1e: Amaţi, Sătmărel, Doba, Moftinu Mic, Domăncşti, Boghiş sunt inundate în întregime, iar satul Căpleni doar parţial (59).
1865 - La data de 19 iunie pârâul intermitent Borda, în urma unor
ploi abundente a inundat Grădina viilor din Carei. S-au dărâmat unele
case şi s-au umplut cu apă toate pivniţele din zona viilor (2).
1869 - Inundaţiile s-au produs în .Juna de-cembrie, cauzând pagube
mari în gospodăriile populaţiei, distrugând .şi o serie de drumuri şi poduri (59).
18'70-71 - Inundaţii mari în zona râului Crasna, în urma cărora
populaţ.ia solicită urgentarea lucrărilor de asanare (21).
1879 -- În cursul primăverii s-au înregistrat inundaţii pe o• scrie
de râuri din Bazinul Tisei, înclusiv şi în această regiune (59).
1881 - în cursul primăverii s-au înregistrat viituri în raza râurilor: Someş, Crasna , Tur, Homorod. Cea mai gravă situaţie s-a constat
în par1tea stângă a Someşului, unde au fost distruse şi o serie de drumuri (59).
1884 În cursul lunii iunie, după o perioadă ou ploi abundente,
Someşul a ieşit din albie, jnundând localităţile: Dara, 1\1.oftinu Mare,
Mcftinu Mic, Satu Mare etc. În partea de nord-est a oraşului Satu Mare
apa stagna :săptămâni în şir. Recolta anului respectiv a fost compromisă (28).
1886 - Viituri în zona nordică a râului Someş. Au fost distruse< o
serie de gospodării (59).
1887 - în ziua de 16 martie Someşul a rupt digul la Satu Marc şi
a 1nundat străzile oraşului, în special partea nord-estică, care odinioară
a fost traversată de un canal. Seara la ora 20 apa a ajuns la cota maximă.
27 de străzi au fost inundate; chiar şi în incinta oraşului au fost fol·osito bărcile de salvare. Unele clădiri publice erau pline cu sinistraţi.
A fost organizată o campanie în diferite ţări europene, pentru ajutorarea sinistraţilor (59).
1888 - În zilele de· 13-16 martie Someşul a rupt din nou digurile
şi a inundat în întregime' oraşul Satu Mare·. Nivelul apei a atins cofa
de 6,33 m (28). Au fost distruse şi drumurile Dorolţului şi Dobei, a
căror refacere a costat 3 OOO de forinţi (59). In acest an Someşul, respectiv Crasna, a inundat şi localităţile: .Am.aţi, Sătmăre.l, Doba, Moftinu
Mic, Domăneşti etc. (11). Apele forului au provocat pagube în satul
Ghenei (59).
Secolul al XIX -lea - În urma unor inundaţii, căile· de comunicaţie
din „Ţara Oaşului" au devenit impracticabile. Ca rezultat al împotmolirii albjilor se- produceau revărs·ări în zona râuri.lor. Au fost inundate
.şi unele păduri (70).
1907 - în cursul primăverii apele d€01Sebit de mari în z.ona Someşului îndiguit nu au produs. pagube. în schimb în partea sup erioară a
canalului Homorod -- Pârâul Sărat - Bălcaia, precum şi în zona Ca1
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nalului Răstiritean a Crasnei, au fost inundate 6-8 OOO de iugtire de teren (59).
1908 - Ploile abundente din luna mai au cauzat revărsări în zona
râurilor „Ţării Oaşului". Ape.le au produs însemnate pagube· materiale
şi au răpit doi copii minori (36).
1919 - în urma creşterii considerabile ale cotei apelor Tisei, s-au
produs revărsări şi 1n albia Turului, prnvocând o inundaţie mare şi în
această zonă (30).
1925 - La data de 23 decembrie, sloiurile de gheaţă adunate pe
canalul Crasnei au provocat revărsări. Apele au intrat în satul Lucăceni,
unde s-au dărâmat trei case (33).
1940 - Apele' Crasnei au rupt digurile şi au provocat inundaţie în
această zonă. Pagube deos,pbit de ma.fi a produsi în satul Păulean.
În cursul acestui an au fost inundate si unele1 sate din valea Ierulu'i, unde localnicii au fost nevoiţi să s•e sal~ze cu bărci (65).
1963 - C::t urmar·e a ploilor torenţiale căzute în luna mai, pârâul
care curgea dinspre1 Grădina viilor şi care trecea prin mijlocul oraşului
Carei, a inundat o parte mai joasă a zonei 'i ntravilane (Str. Lacului).
Apele neavând' cum liber prin cnnale vechi care traveirsau oraşul, s-au
adunat în zona amintită şi cu toato strădan i ile unităţilor de pompieri
nu a putut fi evacuată timp de trei zlle. Astfel s-au dărâmat trei case.
1970 - Cea mai mare inundaţiei din istoria. acestor mele'a guri, dez.-lănţuitii la 14 mai, când. cotele apelor Some:şului depăşeaui 900 cm. În ziua
premergătoare se revărsau apele Turului şi a Homorodului, iar ale Crasnei de asemeni erau în continuă creştere. Someşul a atins la Mila-Satu
Mare peste 900 cm, ceea cc a însemnat o depăşire de peste1 2: m peste
cota de inundaţie şi de 1 m peste coronamentul digurilor. Pe lângă faptul că, apele au trecut pestei coronamentul digurilor, acestea s.--au rupt
în mai multe locuri. Viteza apelor a atins, 36 km/oră.
În asiemenea conditii era inevitabil deznodămfmtul. Au fost inundate o serie de localitnti, între care şi municipiul Satu Mare.
Pierderile în agricultură se· cifrau la 100 milioane de lei, în urma
inundării unei suprafeţe de 160 OOO hectare de teren. Au fost distruse
şi deteriorate o seric de d5diri publice (şooli, cămine' culturale, spitale
eto.). Au rămas. fără adăpost 20 OOO de persoane. Daunele provocate au
fost evaluate la 763 milioane de lei.
Între 11-13 iunie un nou val de viituri provoacă inundaţii în zona
Someşului la Apa, Medicşu Aurit, Odoreu, Dorolţ şi în special în Bazinul Crasnei la: Supur, Acîş, Giungi, Chirişa, Răteşti, Ctiuaş, Eriu- Sâncrai, Craidorolţ, Berveni.
Apele curgătoare aveau un rol determinant în dezvoltarea economică
a ţinuturifor nord-vestice ale ţării, din cele mai vechi timpuri.
După cum atestă eercert:ările arheologice, Depresiunea Oaşului deja
fn epoca paleolitică era inten& locuită, în schimb în zona de· câmpie culturile epocii pietrei necioplite lipsesc. Explicaţia faptului că, umanizarea
zonei de şes începe doar în neolitic, se> pare că trebuie căutată toomai
în caracteristicile paleohidrograficc ale teritoriului. Se pare că această
regiune mlăştinoos5, inundată deseo·ri, devenea prielnică aşezărilor umane
numai într- o perioadă mai aridă. În acest sens este de remarcat faptul
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că, aşezările umane apar cu regularitate pc fostele insule• şi la marginea
apelor curgătoare, totdeauna pc terenuri cu altitudini mai ridicate.
Culoarele râurilor aveaui un rol primo·r dial în pătrunderea unor culturi umane în zona de nord-vest a ţării. Astfel de exemplu în pătrun
derea culturii Coţofeni (aparţinând neoliticului) spre Valea Ierului, un
rol preponderent avea culoarul râului Crasna (54).
Se pare că, pentru captarea apei potabile încă din epoca neolitică
au fost săpate în unele locuri şi puţurj, rum atestă cerce•tările arheologice efectuate de Muzeul din Carei, la :rv.roftinu Mic - Pes0ărie. Aici a
fost găsit un puţ perfoct circuiar, cu un diametru de circu, 85 de cm.
Primele intervenţii antropice asupra apelor cuvgătoarc s-au făcut
deja în antichitate, în special cu scopul de a întări aşezările umanei.
Astfel la Carei - Bobald, în dreptul malului înalt, înconjurat din trei
părţi de apele pârâului Mergeş, precum atestă săpăturile arheologice (50)
la începutul epocii bronzului a fost săpat un şanţ .lat de 16-17 m, cu o
adâncime• de 6,5 m. Acest canal prin care a pătruns apa pflrâului, a delimitat aşezarea de restul terenului înalt.
Lucrări similare au fost executate în epoca bronzului în dreptul unor
aşezări din Valea Ierului la Otomani, Sălacea, Chcşereu, Şimian etc., preaum şi pe malul pârâului Şeinel între Mcdieşu Aurit şi Potău.
O aşezare interesantă, numită de tip „atol", există în hotarul comunei Căpleni, în zona inundabilă a Crasnei. O movilă est:e înconjurată de
<louă şanţuri cu apă şi concentric de valuri de pământ ridicate, cu un
diametru de circa 300 de rn (6).
Altei tipuri dG aşezări ferite de ape au apărut în număr mare• în
epoca bronzului, în special în Valea Ierului, precum şi în alte zone ale
câmpiei. In această ordine de idei amintim şi aşezarea dacilor liberi de
la Medieşu Aurit (25).
Prime.le mentiuni documentare referitoare la caraclicrul mlăstinos
pădurosi a acestui ţinut, le găsim în documentele medie.Yale, din. secolele XII-XIV. Astfel într-un document datat din anul 1227, cam se referă la o situaţie anterioară, interfluviului Someş Crasna este numit
„şesul de odinioară a bizonilor" (49), oeea ce presupune e•xistenţa unui
teren mlăştinos, populat de păduri. De altfel, ohiar cu secole în urmă,
drumul care a .legat Satu Mare cu Carei, a ocolit înspre sud această zonă.
Primele menţiuni despre râurile teritoriului, dintre care marca majoritate au denumiri foarte vechi, datează din această perioadă. Astfel
râul „Samus·" (53), precum şi Mlaştina Ecedea (29) sunt amintite deja
în „Cronica lui AnonymuSi". Numele Crasnei apare într-un document
dlatat din 10 decembrie 1308 (24). Râurile· Tur, Batăr, Turţ etc. sunt
atestate documentar la data de 14 mai 1319. Numele pârâului Egherul
Mare apare prima dată în documentele vremii la data de 27 iunie 1319,
iar pârâul Ier este menţionat la data do 28 iunie 1320 (24), respectiv pârâul Mcrgeş la data de 20 septembrie 1431 (20).
Documentele vremii amintesc şi o serie de lacuri, terenuri mlăşti
noase „locul paludosus", cât şi fâneiţe cu exces de umiditate „pratum
aquosum" în această zonă, de eocemplu: lacul din hotarul satului Re''Sighea - la data de 1 iunie 1316. În urma hotărnicirii unor moşii sunt
menţionate şi o serie de toponimii, respectiv nume de plante al căror
prezenţă presupunea existenţa terenurilor cu exces de umiditate, ca:

https://biblioteca-digitala.ro

9

Date istorice

„trestişul ursului", „tufărişul cu mesteacăn", „sălcinişuri"
şi Resighea 1316 (24); aniniş - Bercu - 1339; papuriş
1430; rogozuri - Portiţa - 1439 (24, 59).

203
-

la Petreşti
Berveni -

Un număr însemnat de eleşteie existau în această zonă chiar cu secole în urmă. Astfel, într-un document datat în anul 1181, din zona
râului Someş este amintit eleşteu „Pischarus", de lfmgă Micula (40). Documentul datat din 8 februarie 1345, aminteşte locuri de pescuit, 'numit „pis.ohaturis" şi eleşteic în Valea Ierului, care aparţineau moşiei Tarcc·a (34), iar în anul 1482 sunt amintite de aici patru e•lcşteie (32). În evul
mediu existau o serie de iazuri şi cleşteie, ale căror urme de odinioară
nu s-au păstrat decât în documentele vremii, cum a fost ce-l din Valeu
Mare de lângă Carei, menţionat în anul 1539 (20). După cum reiese dintr-un document datat din anul 1648, locuitorii din Berveni, Moftin, Că
min şi Terebcşti, care pescuiau în bălţi şi mlaştini, aveau ca obligaţie
feudală să predea periodic câte o găleată de ţipari (20).
Asupra existenţei unor poduri de lemn avem uneori informaţ.ii precise, iar în alte cazuri doar indirecte, datorate prezenţei punctc.Jo.r vamale. Un document datat în anul 1216 aminteşte· poduri vechi pe pâr<'\urile Hodoş şi Ilatăr. În anul 1332 exista un pod de lemn peste Crasna,
în dreptul satului Domăneşti, care era şi un punct vamal (59). Cu ocazia
hotărnicirii unor moşii din satul Micula, în anul 1406 este menţionat un
pod, care mai demult era construit într-un alt loc (60). În anul 1411 este
menţionat un punct vamal la Satu Mare, iar în anul 1459 unul la Veiiş.
La triccerea podurilo·r peste pârâul Şar şi Egherul Mare, cum menţionează un <.locument datat în anul 1574, fiecare călător a fost obligat
să plătească o sumă de· 1 filer (59). La sfârşitul secolului al XVI-lea din
Satu Mare s-a putut ieşi peste trei poduri: 1 - spre Baia Mare (la capă
tul actualei străzi CUza Vodă); 2 - spre Carei (la capătul actualei străzi
Kossuth L.); 3 - prin podul ce lega Satu Mare de Mintiu (care stătea
în locul unde azi se găseşte Cinematograful Popular) (18). La începutul
secolului trecut este amintit un pod de lemn peste Crasna, în hotarul
localităţii Craidorolţ (26).
Despre existenţa morilor de apă posedăm date documentare cu mai
multe secole în urmă. Asemenea construcţii sunt amintite la: Culciu
Mare şi Culciu Mic în anul 1267, la Agriş în anul 1367 şi la Satu Mare
în anul 1588. La începutul secolului trecut funcţionau mori de apă pe
!iccare apă curgătoare: pc Crasna şi Tur mai multe, iar pc Someş existau
în această zonă 123 (60). Dar o seric de asemenea construcţii au dispărut
înaintea apariţiei morilor cu aburi, in urma unor lucrări hidrotehnice
vechi. Deoarece digul de fund a acestora pe de o parte îngreuna circulaţia pc apă, iar pe de altă parte a frânat cursul liber al apelor prezentând astfel pericol de inundaţie, o serie de mori au fost distruse în
urma unor decizii şi hotărâri ale organelor superioare.
Cu toate că, probabil existau încă în antichitate, fântânile săpate
nu erau mult răspândite în această zonă, nici chiar cu câteva secole în
urmă. Despre existenţa lor din evul mediu, în incinta cetăţii din Satu
Marc ne informează documentele vremii (59). In zona Mlaştinii Ecedea,
pe terenurile acoperite de plaur, a fost utilizat un tip specific de „fântâ nă " primitivă. Pentru obţinerea apei (de calitate inferioară) a fost
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Cu ajutorul acesteia a fost stră
apoi apa aspirată la suprafaţă (35).
O importanţă deosebită a avut râul Someş 1n transportul sării, care
a fost exploatată de la salina din Ocna Dejului. fo anul 1230 oraşul
Satu Mare primeşte privilegiul de port lib0r (39). Documentul datat din
8 decembrie 1310 menţionează oraşul Satu Marc ca loc de depozitare a
sării (24). Se pare, că transportul fluviatil pe Someş în această perioadă
era destul de intens, deoarece documentele vremii îl amintesc în repetate
rânduri.
Date deosebit de preţioase ne furnizează atf1t în acest sens, cât şi
cu privire la debitul apelor de odinioară a Someşului o mono xi 1 ă de
mărime neobişnuită, găsită în albia râului în anul 1963, la Berindan.
Această ambarcaţiune , scobită dintr-un singur trunchi de lemn, aflată
timp de mai multe sute de ani la o adâncime de 7 metri pc malul Someşului, are o lungime de 13,20 m şi o lăţime de 80- 90 cm (39) . Faptul
<'ă pe Someş, acum de câteva veacuri, când acest râu avea încă o serie
de meandre, puteau naviga monoxile de asemenea mărimi, ne face să
presupunem că , debitul râului era mult mai marc ca şi în prezent.
O luntră de pescuit (ciobacă), lungă de 3,5 m, scobită dintr-un singur
trunchi a fost găsit în anul 1962 în albia Someşului, la Cărăşeu (39).
Navele cc circulau pc Someş, care transportau piatră şi var, menţionate
într-un document din secolul al XIII-lca, se parc că erau tot monoxile.
Monoxilele au fost folosite şi pe râul Crasna (39).
Despre bărci 1 e care au fost construite cu secole în urmă avem
puţine relatări. În zona Mlaştinii Ecedca au fost folosite plute confecţionate din trestie (35). Pe unele ape curgătoare, precum şi pe terenuri
băltoase-mli!ştinoase, unde apa era ma i puţin adâncă, a fost utilizat un
tip de barcă cu fundul plat, pe care populaţia locală a denumit-o „nav[1".
În evul mediu au fost executate o scrie de lucrări hidrotehnice
în scopuri strategice. După cum ne informează istoricul M. Bel, râul
Crasna, care curgea în partea „stângă" (vestică) a localităţii Moftin
(probabil în albia actuală a pârâului Mergcş - la 4 km est de Carei),
a fost deviat în direcţia cetăţii construite în secolul al XVI-lea, 1n
partea nordică a Mlaştinii Ecedea, cu scopul de a întări această foro

tulpină perforată şi ascuţită.

punsă ţesătură vegetală şi

tificaţie

(21 ).

În anul 1523, cu scopul de a întări cetatea din Satu Mare, se deviază
-cursul Someşului, trecându-l într-o albie nouă. Noul canal va apăra
oraşul dinspre sud. Această albie a părăsit cursul vechi în dreptul
străzii Fântânii, urmând apoi cursul actual al Someşului spre vest (pe
străzile Haşdeu, Golescu şi Caişilor), făcând apoi o cotitură, iar în continuitate (în dr eptul Pieţii Titulescu) avea legătură cu albia veche. De
aici s-a despărţit din nou, a ocolit Lunca Sighetului, având mai mullc
meandre întortocheate. ln acest fel oraşul medieval Satu Mare devine
complet înconjurat de apele Someşului, (apt pentru care pe vechile
stampe este reprezentat de o insulă (18).
în cazul cetăţii din Carei, construită între anii 1592- 1595 (2) într-o
zonă unde nu exista nici un fel de curs de apă, a fost executat un şanţ
circular, care a fost umplut ulterior cu apă.
Mai menţionăm că în zona Munţilor Oaş-Gutâi, pe teritoriul comunei
Certeze, între „Poiana Fătăciunii" şi vârful Buian este un punct de
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deviere artificială (temporară) a unui curs de apă, pc care o considerăm
ca o formă arhaică de lucrare hidroameliorativă. Valea care coboară din
zona montană, în timpul apelor mari este barată într-un loc cu pietre, de
unde este dirijată spre o altă vale seacă, cu pragul suspendat. Tn urma
blocării cursului iniţial nivelul apei creşte şi pătrunde prin pragul suspendat în valea seacă, curg<lnd în continuare în această nouă direcţie.
!n decursul evului mediu se execută lucrări hidrotehnice şi cu scopul
de a preveni inundaţiile, cc apar în repetate rânduri în această regiune.
în secolul al XIV-lea, în Valea Ierului, lftngă satul Adoni, apele
stagnante sunt drenate dintr-o livadă prin săparea unui canal de scurgere (58).
Atât în dreptul oraşului Satu Mare cât şi Mintiu (aşezat pc malul
drept al Someşului, contopit ulterior cu Satu Mare) au fost ridicate
diguri, care - se pare că - existau deja în secolul al XIV-lea. Acest
dig vechi a fost amplasat în zona in.travilană actuală a municipiului
(trecftnd prin grădinile dintre Str. Mihai Viteazu şi T. Vladimirescu,
între Piaţa Păcii şi Str. Ştefan cel Marc, apoi între Str. Petofi şi Str. Retezatului, probabil şi la marginea B-dului Republicii). (18).
In ~nul 1574 împăratul Maximilian al II-lea d<i privilegiul celor
de la Micula pentru a construi diguri pe malul apelor, inclusiv poduri,
unde se poate percepe vama (60).
Mai menţionăm că, între obligaţiile Asociaţiei agricultorilor din
Mintiu (fondată în secolul al XVII-lea) un loc important ocupau lucră
rile de îndiguiri R Someşului , asanarea mlaştinilor, protejarea terenurilor
cultivate de revărsarea apelor (66). La începutul secolului al XVII-lea în
dreptul oraşului Satu Mare au existat diguri Î11 următoarele zone: pe
malul drept 4,9 km în amonte de pod şi 12,4 km în aval; pe malul
stâ'ng 3,5 km în aval de pod şi 7 ,5 km în amonte. Aceste diguri, în cele
mai multe locuri, se găseau în apropierea malului Someşului (59).
Primele decrete propriu-zise care prevăd construirea digurilor în zone
inundabile, ce se găsesc lângă râul Tisa şi afluenţii săi, datează din anul
HH3, iar în decretul datat din anul 1655 sunt menţionate şi amănunte
despre modul cum trebuie recuperate terenurile acoperite de apele viiturilor. Decretul Nr. LXIX din anul 1715 deja precizează sarcinile principale în acest sens, însă marea majoritate a lucrărilor ce ar trebui executate sunt lăsate pe seama comitatclor interesate, care nu au suficientă
forţă financiară pentru a rezolva aceste probleme. Decretul din anul 1723
se ocupă de transportul fluviatil, menţionând că arborii pădurilor şi a
plantaţiilor, de pe malurile râurilor, care cad în apă îngreunează navigaţia ,
fapt pentru care se propune defrişarea lor (59). ln urma defrişărilor
eroziunea apelor curgătoare creşte considerabil şi. cum este menţionat
într-o conscripţie datată din anul 1827, în secolul al XVIII-lea râul Someş
a rupt şi a spălat o porţiune de mal de la Săbişa (Maramureş) şi apoi
a depus-o în dreptul satului Pomi (26).
La începutul secolului al XIX-lca este menţionată, pe ba7.a unor
observaţii mai vechi a unui călător din Kosice, o ridicătură de pământ
de formă alungită în zona Crasnei, pe care populaţia a numit- o „Traian".
Destinaţia exactă şi localizarea precisă a acestei ridicături de pământ
sau dig, nu este cunoscută (60).
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Menţionăm şi unele vechi lucrări hidrotehnice, azi deja dispărute,
care drenau excesul de umiditate din localitatea Carei, conducând apele
dinspre direcţia sud şi sud-est spre nord (spre zona Mlaş tinii Ecedea).
Canalizarea consta din două şanţuri deschise şi adânci, existente încă
acum de câteva decenii, care secau în bună parte a anului, însă în timpul
ploilor mari, apele le-au umplut în întregime. Data precisă a executării
nu o cunoaştem, însă fiind iniţial amplasată la periferiile oraşului , deducem că, şanţurile au fost săpate probabil la sfârşitul secolului al
XVIII-lea, sau la începutul secolului următor. Deoarece nivelul pânzei
freatice din zona oraşului Carei, care migrează tot în direcţia S şi S-E
spre N (Câmpia Ecedea) în prezent este in curs de ascensiune, ar merita
studiat dacă lipsa acestor şanţuri de odinioară nu determină pendularea
nivelului apelor subterane ale teritoriului?
Despre consecinţele sanitare ale existenţei mlaştinilor şi a inw1daţiilor din această zonă, găsim menţiuni interesante într-o carte apărută
la Carei in anul 1772 (02). Traducătorul lucrării menţionează că, în comitatul Satu Marc boala cunoscută sub numele de „friguri" - care credem
că se poate identificn cu malaria apare :frecvent după perioada de
uscăciune, ce urmează inundaţiilor. Astfel viiturile a Someşului, Crasnei
şi a Turului, p0 lângă pagubele materiale au cauzat şi numeroase îmbolnăviri.

in perioada interbelică a fost încercată chiar şi combaterea biologică
a ţânţarului de malarie, prin introducerea duşmanului său natural peş
tele exotic Gambusia, dar această specie nu s-a aclimatizat în această
zonă (33).
incepând cu mijlocul secolului al XV111-lca se fac primele măsură
tori, respectiv hărţi, în vederea executării unor lucrări de hidroamelioraţii mai complexe, pe care le vom prezenta separat pentru fiecare bazin
de râu mai important.
Râul Someş a avut o influenţă hotărâtoare în dezvoltarea economică
a zonei, inclusiv a municipiului Satu Mare.
Cu secole în urmă cu privire la Someş au fost ridicate deseori două
probleme, care necesitau în permanenţă lucrări noi în zonă. Una era
asigurarea nestingherită a transportului fluviatil, iar cealaltă stăvilirea
repetatelor inundaţii. Vechile lucrări de îndiguire nu prezentau de loc
siguranţa împotriva viiturilor.
Pe baza unei circulare emise la data de 16 septembrie 1770, mai
multe comitate, între care desigur şi Satu Mare, sunt obligate .să cureţe
albia râului între Dej şi vărsare. Aceste lucrări depăşesc forţa economică
a celor avizaţi, fapt pentru care se înaintează şi :proteste. Cu toate acestea împărăteasa Maria Tereza revine din nou asupra acestei probleme,
emiţând o nouă circulară. In ordinul datat din 6 decembrie 1773 se precizează următoarele: arbori căzuţi în albie trebuie scoşi, digurile şi zăga
z11rile morilor care îngreunează circulaţia pe apă trebuie distruse, împletiturile de nuiele care erau folosite drept capcană pentru a prinde
peşti de asemeni trebuie desfiinţate, pe digurile morilor care nu îngreunează în mod deosebit navigaţia să se taie o deschizătură corespunzătoare,
arbori de pe maluri (care pot cădea în apă) trebuie tăiaţi. Până la primă
vara anului 1773 ordinul va fi repetat de trei ori, iar la data de 8 iunie
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a acestui an se precizează că, în caz de neexecutare a lucrurilor susamintite, vor fi aplicate sancţiuni (59).
Incepând cu anul 1775 se fac primele încercări mai susţinute de a
executa ordinele amintite: sunt confecţionate nişte unelte şi maşini, pentru
a uşura această muncă deosebit de grea. Sunt curăţate unele porţiw1i
ale albiei, se distrug o serie de diguri de fund ale morilor de apă etc.
1n această perioadă la lucrări participă şi unii specialişti: ingineri şi
cartografi. Harta lui Cyrill Mczei executat în anul 1777 cuprinde deja
şi unele cote de înălţimi, a părţii nordice a zonei de interfluviu Someş
Crasna. Pe partea dreaptă a Someşului, începând cu Cărăşeu se construiesc
diguri, care ulterior serveau ca bază pentru cele executate mai târziu
in această zonă.
La sfârşitul anului 1777 conducerea oraşului Satu Mare este avertizată să execute lucrările hidrotehnice obligatorii. In consecinţă sătmă
renii, în primul rând, desfac digul morii de la Păuleşti, unde au lucrat
77 de muncitori cu două maşini, precum şi a morii de apă ce se găsca
la intrare în oraş, unde au lucrat 60 de oameni cu trei maşini. În toamna
anului 1778, când apele Someşului au ajuns la cota minimă, 269 de cetăţeni din Satu Mare, în decurs de 12 zile, au curăţat albia Someşului
de: 47 de butuci, 43 de arbori cu rădăcini, 73 de parii înfipţi 1n albie,
1 667 de parii folosiţi pentru diguri de fund ale morilor de apă. Nu au
putut scoate 5 arbori, deoarece s-au rupt atât frânghiile, cât şi maşinile.
Totodată oraşul solicită aprobare pentru executarea gâtuirilor. Sunt proiectate cinci gâtuiri în această zonii, dintre care numai ;una se execută
în anul 1778 (59). Tnainte de anul 1777, în perimetrul oraşului Satu
Mare existau 25 de meandre în aval şi 14 în amonte (53).
In decursul deceniilor următoare, din lipsa de interes şi de fonduri
necesare nu se mai execută lucrări mai importante pe Someş. Astfel şi
rezultatele anterioare, în bw1ă parte, vor fi compromise: albia va fi
presărată din nou cu arbori ciizuţi, se construiesc o scrie de noi diguri
pentru morile de apă etc.
Între anii 1814-1831 în dreptul oraşului Satu Mare se execută
şase gâtuiri pe Someş. Cu toate 'd i lucrările sunt făcute prin. munca
obştească cheltuielile se ridică la 39 905 de forinţi. Astfel unele dintre
digurile vechi îşi pierd importanţa şi totodată va fi nevoie de întărirea
malurilor în zone noi. în urma executării gâtuirilor, pe de o parte se
scurtează lungimea cursului, iar pe de altă parte apa va scurge mai
rapid. Totodată se formează o serie de braţe moarte, care ulterior vor fi
colmatate. În această perioadă o ~erie de lucrări sunt ex·ecutate după
planurile inginerului I. Laza.
Din anul 1834 se resimte intervenţia mai hotărâtă a guvernului în
domeniul regularizării râurilor, care produc inundaţii periodice. Intre
anii 1834-1842 se execută măsurători foarte detailate în Bazinul Tisei,
deci inclusiv în zona Someşului, în vederea executării unor lucrări de
mare anvergură (41). Această lucrare a fost condusă de inginerul hidrolog
P. Vasarhelyi, a cărui familie este originară din părţile sătmărene. Intre
timp, în anul 1840, se formulează Decretul cu privire la lucrările care
vizează ·r egularizarea apelor şi construirea canalelor. Planur>ile au fost
verificate şi avizate în mod favorabil de renumitul inginer hidrolog
lombardez P. Paleocapa (17).
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Marile inundaţii din anul 1845 au impulsionat începerea lucrărilor
hidrotehnice pe Tisa şi afluenţii săi. „Societatea Centrală a Văii Tisei",
înfiinţată în anul 1846, a propus: amenajarea integrală a bazinului
hidrografic a acestui râu şi afluenţii săi, desecarea mlaştinilor, corectări
ale albiilor, îndiguiri şi diferite forme de utilizări ale apelor. Lucrările
au fost inaugurate în anul 1847.
In anul 1853 inginerul F . Boros execută planul lucrărilor care vor
urma să fie executate pe Someş între satul Ilba (Maramureş), până la
vărsare în Tisa. După acest plan, pc aliniamentul arătat mai sus, ar mai
trebui executate 14 gâtuiri în aval de Satu Mare şi 25 în amonte de
ora.5. Malul stâng al râului care se găsea în apropierea Mlaştinii Ecedea
trebuia întărit. Pe baza accsor planuri , în anul 1855, se înfiinţează „Sindicatul de regularizare a Someşului", în care sunt interesate 69 de localităţi. Se prevede executarea unui număr de 116 700 zile de muncă şi o
investiţie de 6 900 de forinţi, la care în plus oraşul Satu Mare mai trebuie
să contribuie cu 50 OOO zile de muncă şi 16 600,40 de forinţi.
Sindicatul a funcţionat doar câţiva ani; activitatea propriu-zisă s-a
desfăşurat între anii 1858-1860, far în anul 1865 s-a desfiinţat. In această
scurtă perioadă a reuşit să execute: 19 gâtuiri în amonte de Satu Mare
cu o lungime totală de 16 650 m, dintre care amintim cele de la Pomi,
Roşiori, Apa, Medieşu Aurit, Potău, Lipău, Cărăşeu, Berindan, Culciu
Mare, Ambud, Cucu-Mărtineşti, Păuleşti; 10 gâtuiri în aval de Satu
Mare, cu o lungime totală de 5 660 m, dintre care menţionăm cele de
la Dara. S-au mai executat şi alte lucrări; astfel cheltuielile totale s-au
ridicat la 39 855,51 de forinţi, din 'care dotaţia de stat era de 25 OOO forinţi (59).
Stabilirea nivelului punctului zero pe Someş a fost făcut în anul 1871.
Intre anii 1873-1876 se mai execută două gâtuiri pe Someş, pe
cheltuiala statului, lucrări care au costat 49 298,81 de forinţi. In acest
deceniu activităţile se limitează - în bună parte - la refacerea digurilor distruse în urma inundaţiilor. Deoarece digul malului drept al
Someşului în dreptul oraşului Satu Mare era destul de întortochiat şi
greu de întreţinut, iar ap€le revărsate în albia majoră au provocat pagube
în special locuitorilor satului Dara, în urma insistenţelor repetate a
cetăţenilor din acest sat, se construieşte aici în anul 1884 un dig, cu o
lungime de 4 km.
In anul 1871 se înfiinţează, cu primul sediu în oraşul Satu Mare,
„Biroul inginerilor riverani", cu scopul de a efectua lucrări inginereşti
pe râurile zonei, dar acest birou numai în anul 1885 va întocmi un
proiect mai amplu de regularizare generală. Din lipsă de fonduri locale,
lucrările rc:lmân în fază de început. O serie de decrete apărute în acest
df'ceniu stabilesc atribuţiunile conducerii comitatelor în privinţa lucră
rilor de întreţinere, sarcinile inginerilor hidrologi în vederea îmbunătă
ţirii situaţiei în zonele expuse viiturilor, precum şi aloca rea unor fonduri
centrale 1n vederea executării lucrărilor.
Aceasta era perioada când lucrările de îndiguire pe Someş încă nu
er au terminate. în decurs de circa două decenii s-au produs rupturi
de dig în n umeroase cazuri Astfel n umai între Satu Marc şi graniţă,
la: Vctiş - 21.I.1871, 21.III.1873, 2G.IL1876 - 2 rupturi, 9-12.III.1881;
Oar - 26.II.1876 - 5 rupturi - toate pc malul stâng; Dara - 22.VI.1864,
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26.V.1876 - 7 rupturi, 9-12.III.1881, 20.VI.1884 - o ruptură de 20 m,
15.III.1885 - o ruptură de 18 m - toate pe malul drept. În urma executării unor lucrări de indiguire, începând cu anul 1893 pe malul
stâng şi din anul 1896 - pc malul drept, nu s-a mai rupt digul timp
de mai multe decenii. In anii 1894- 1895 sunt construite digurile Someşului în dreptul satului Potiiu (59).
La sfârşitul secolului trecut, în cadrul lucrărilor de asanare Şi de
hidroameliorare a Mlaştinii Eccdea, se construiesc şi digurile de pe malul
st[1ng a râului Someş , cu scopul de a stăvili pătrunderea apelor dinspre
Bazinul Crasnei, în timpul viiturilor (13). Unul dintre diguri se amplasea7ă începând de la podul de cale feratu din Satu Mare în direcţia
nord-vest, paralel cu râul Someş, pe o lungime de 62,5 km. Celălalt începe
în drl'ptul localităţilor Lipău-Cărăşeu şi se termină la vărsarea canalului
Homorod-Bălcaia-Pârâul Sărat, având o lungime de 23 km. Acest dig
Icrcştc de inundaţii satele: Ciirăşeu, Culciu Mare, Apateu, Petin, Ambud
~i Pbluleşti, în schimb Culciu Mic rămâne în bună parte în albia majoră.
Regulc.lrizarca definitivii n albiei Someşului, în special în dreptul
oraşului Satu Mare, în primul rând în urma execuU1rii gâtuirilor, se
termină între anii 1898- 1907, lucrare care a costat 533 429,90 de cor oane. Astfel în această 7.0nă Someşul curge în continuare într-o nouă
albie a rtificială.
Au mai rămas de executat o serie de lucrări menite să asigure
navigaţia vapoarelor în special în partea nordică a râ ului Someş.
Apele mari care au apărut în câţiva ani după terminarea lucrărilor
de hidroamelioraţii amintite, au confirmat faptul că , sistemul funcţio
nează bine, deoarece nu s-au mai înregistrat aici inundaţii timp mai
îndelungat. Este de menţionat că în această perioadă existau încă pe
Câmpia Someşului o serie de terenuri băltoase şi mlă ştinoase. Astfel, o
bun ă parte din pădurile zonei se găseau pe tcrc.muri inundnbile, care
pe hărţile austriace sunt menţionate ca „Zeitwcisc nass" (temporar
umede), iar altele „Nur Hochsornmer trockcn" (uscate numai în timpul
verii) (56).
în anul 1914 se înfiinţează „Sindicatul Tisa-Someş" cu scopul de a
întreţine lucrările hidrotehnice în bazinele râurilor menţionate (30).
In anul 1920 se reorganizează „Sindicatul Tisa-Someş", care va
des:iişura activitatea în zona râurilor din nord-vestul României, colabor;md <:U specialişti i hidrologi din ţările vecine. Astfel în anul 1926
se întâ1nesc la Satu Marc specialiştii celor trei state cointeresate România, Ungaria şi Cehoslovacia - în problema îmbunătăţirii -lucrurilor
hidrotehnice din Bazinul superior ul Tisei (30).
în anul 1934, potrivit legii de funcţionare şi de administrare a Sindicatelor hidraulice din Transilvnnia şi Banat, „Sindicatul Ecedea" s-a
unificat din punct de vedere administrativ cu „Sindicatul Tisa-Someş ".
Sediul Sindicatului unificat era în oraşul Satu Mare. Şeful serviciului
,\pdor din Satu Marc, exercita totodată şi funcţia de director şi de
inqinCT şef. Sindicatul era condus de un Consiliu administrativ, compus
din 14 membri. Personnlul stabilit de regulament se compunea din:
2 ingineri, 3 conducători de lucrări, 1 secretar-contabil, 8 funcţionari,
3 picheri, 15 cantonieri, 1 mecanic-pompă (33). Criza financiară clin anul
14 - St u d ii
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1932 şi în special cel de-al doilea război mondial a îngreunat întreţinerea
unor lucrări.
Faptul că , în unele locuri mai erau nevoie de o serie de lucrări,
existând pericol de inundaţii, reiese şi din actul înaintat la data de
20 martie 1940, de notariatul comw1ei Medieşu Aurit, prin care solicită
executarea unor lucrări hidroameliorative în raza localitătii .
După 23 august 1944 sunt refăcute în primul rând pagubele provocate de război (poduri, diguri etc.), iar treptat lucrările hidrotehnice
sunt terminate în toată zona.
Urmează o perioadă în care asanarea apelor interioare, precum şi
ameliorarea solurilor cu exces de umiditate devine o sarcină primordială.
Se execută o seric de măsurători şi cartări, se efectuează raionarea
excesului de umiditate (44), se stabilesc debitele de desecare (45) etc.
Lucrările de îmbunătăţiri funciare se extind pe tot cuprinsul teritoriului.
In urma inundaţiilor din 14 mai 1970 se execută o serie de lucrări
hidrotehnice pe aliniamentul cursului Someşului. Pentru a ilustra operativitatea şi spiritul de organizare a lucrărilor, este semnificativ, că
după inundaţiile din luna mai, pe aliniamentul municipiului Satu Mare,
până la venirea noului val de viituri, din 11- 13 iunie, toate lucrările
hidrotehnice au .fost refăcute (28).
Vechile descrieri, cu caracter istoric, localizează cursul râului Crasna
în zone diferite. Astfel, s-a presupus că apele acestui râu cu secole în
urmă, numai parţial se vărsau în Bazinul Mlaştinii Ecedea, deoarece
exista şi o altă ramură care conducea o parte a apelor ,C rasnei, prin
culoarul Ierului, spre râul Barcău (21). După o descriere datată la începutul secolului al XIX-lea, Crasna ajungând în zona de câmpie se ramifica în trei direcţii: 1 - ramura sudică cotea spre vest curgând spre
culoarul Ierului; 2 - a doua ramură curgea spre Craidorolţ - Sânmiclăuş-Tiream-Ghenci-Dindeşti-Ardud; 3 a treia ramură s-a bifurcat şi o bifurcaţie se îndrepta spre Someş, iar a doua din dreptul
satelor Domăneşti-Căpleni-Cămin-Berveni spre Mlaştina Ecedea (60).
Cu toate că aceste descrieri de odinioară nu sunt totdeauna exacte, putem
deduce faptul că, cel puţin în timpul apelor mari, direcţia de scurgere
a Crasnei nu era stabilă.
Din punct de vedere a hidroameliorării Bazinului Crasnei, chiar cu
secole în urmă, obiectivul cel mai important o constituia asanarea imensei
Mlaştini Ecedea. Primele măsurători asupra suprafeţei acestei mlaştini
au fost efectuate în anul 1 no, în urma cărora au fost stabilite următoarele
dimensiuni: lungimea 7- 8 mile, lăţimea 2-3 mile, suprafaţa 4-8
mile2 (33).
Campania care a propus secarea mlaştinii a început în anul 1751,
când comitatul Satu Mare înaintează o propunere în acest sens. Intre
altele se motivează că, existenţa acestei zone cu exces de umiditate
îngreunează şi transportul sării pe Someş (59).
Deja în anul 1760 au fost săpate canale în zona mlaştinii începând
de la Moitin. Pentru transportarea pământului au fost folosiţi în special
bivoli. Aceste canale s-au împotmolit destul de repede. Lucrările reîncepute în anul 1774 vizau pe de o parte problema stăvilirii inundaţiilor Someşului, în urma cărora mereu ajungeau cantităţi mari de apă în
bazinul mlaştinii, iar pe de altă parte secarea propriu zisă a Mlaştinii

https://biblioteca-digitala.ro

.!17

Date istorice

211

Eccdea, prin canalizarea cursului Crasnei (21). Suprafaţa mlaştinii a
fost evaluată din nou pe baza măsurătorilor efectuate în anul 1780 de
P. Borsitzky, care a executat şi o hartă a teritoriului. De altfel hărţi
făcute de cartografi austriaci militari (numite „Landesbeschreibung")
existau deja din perioada 1763-1787 (29).
între anii 1778-1784 a fost sc:ipat un canal, care începea în dreptul
satului Moftin şi avea o lungime de 32 de km. Costul lucrărilor ac~s tui
canal, care era săpat paralel cu cursul Crasnei, s-a evaluat la 30 OOO de forinţi (59). Totodată au fost executate şi alte lucn1ri de canalizare şi de
curăţire a şanţurilor mai vechi, în urma cărora suprafaţa mlaştinii s-a
diminuat în mod considerabil. în anul 1785, din ordinul împăratului
Iosif al II-ka, lucrările au fost sistate. Astfel, după apariţia apelor mai
mari din anii ce au urmat, lucrările anterioare au fost compromise, în
special în urma colmatării canalelor.
Nivelul apei mlaştinii pendula sezonier şi anual. Astfel în 1863, care
era un an deosebit de secetos, a sccut aproape complet (11).
Lucrările care vizau secarea Mlaştinii. EcedeR se reiau abia după
anul 1880. Atunci pe cheltuiala comitatului Satu Mare canalul executat
în secolul al XVIII-lea este săpat şi curăţat din nou. Dar nici aceste
lucrări nu dau rezultatul aşteptat, deoarece canalul se împotmolea
rapid (59).
Astfel s-a dovedit, că pentru asanarea mlaştinii este nevoie de lucr<'tri mult mai complexe, decât cele executate până la această dată.
După ce încercările anterioare de a asana Mlaştina Eccdea au eşuat,
la sfârşitul secolului trecut s-a pornit din nou o mare campanie, pentru
a deseca acest imens teren băltos-mlăştinos. In perioada amintită aceasta
constituia cea mai marc lucrare de hidroameliorare din regiune, fapt
pentru care s-au concentrat toate forţele existente în scopul reuşitei
acestor acţiuni.
Localizarea mlaştinii. Măsurătorile efectuate începând cu secolul
al XVIII-lea asupra teritoriului ocupat de Mlaştina Ecedea erau estimative, dar şi din aceste date putem deduce că, era una dintre cele mai
mari mlaştini eutrofe de pe continent. Pe baza măc:;urătorilor efectuate
înainte de asanare s-a stabilit, cii :Mlaştina Ecedea ocupa o suprafaţă
de 432 km 2 , adică 8,6 mile 2 (59), ceea ce corespunde cu 82 576 iugăre
cadastrale.
Formată într-o perioadă geologică mai recentă, în holocenul nou faza alunului - în urma mişcărilor de subsidenţă a zonei (15), ea ocupa
o depresiune scundă, având o lungime aproximativă de 30 km, cu o
.înclinare totală de abia 9,174 m (52), traversată de râul Crasna. Această
depresiune avea la ba~.;! straturi de argilă greu permeabile; între altele
un strat compact de argilă albastră diluvială, ce se găsca la 2- 3 m
adâncime.
Mlastina se întindea în zona de graniţă a ţării şi anume: partea
sudică era cuprinsă între localităţile Berveni, Cămin, Căpleni, Domă
ncşti, Moftinu :Mic, Doba, Boghiş, iar cea nordică dincolo de graniţă.
Localităţile enumerate, ce se găseau la marginea mlaştinii, sunt atestate
documentar deja în secolele XII-XIV.
Descrierea mLaştinii. Reconstituirea fizionomiei acestui grandios monument al naturii poate fi concepută doar sumar, deoarece ne-au rămas

https://biblioteca-digitala.ro

212

Carol Karacsonyi

18

puţine descrieri concludente făcute de cercetători consacraţi. În anul 1778
M. Piller, profesor din Bratislava studiază amănunţit mlaştina, dar insemnărilo lui ulterior s-au pierdut. La data de 11 iulie 1796 naturalistul P. KitnibPl a traversat zona pornind de la Berveni, colectând în primul rând o
serie de plante, care au populat mlaştina. Cum a menţionat Emil Pop, care
pc baza analizelor de polen din turba de la Berveni a reconstituit istoricul vegetaţiei teritoriului, însemnările lui Kitaibel sunt de mare folos,
deoarece el a studiat 7.ona cu cunoscuta lui competenţă, într-o perioadă
când „Lacus Ecedensis" încă de loc nu era degradat (52). Dintre cei
care cercetau zona în secolul al XIX-lea amintim pe geologul vienez
A. Pokorny, care în anul 1859 străbate mlaştina, cu scopul de a descoperi
formaţiunile turboase. Studiul semnat de E. Ciurdariu, asupra antropogeografiei mlaştinilor apare în anul 1914 {19). Despre Mlaştina Ecedea
ne-au mai rămas o serie de descrieri a unor vânători şi pescari, care povestesc plini de admiraţie o serie de lucruri de multe ori extravagante.
}~aptul că nici locuitorii zonei nu cunoşteau în totalitate- fizionomia
mlaştinii a generat o serie de legende şi povestiri legate de ea. In imaginaţia lor aceasta era o mlaştină fără fund; „nici măcar cu o funie
lungă de 100 de stânjeni nu ar fi ajuns până la fund" (33). Mlaştina
a fost ,,populatu" ele ei cu balauri înfiorători. Locuitorii susţLr1cau, că
apa nu îngheaţă nici în cursul iernii, fapt care în realitate s-a întâmplat
doar în unele locuri mai ferite. Circulau totodată o serie de povestiri
despre unele sate car e au fost acoperite complet de apele mlaştinii. în
realitate existau doar câteva aşezări inundate (in special) temporar.
Astfel, mutarea vechiului sat Moftin, aşezat iniţial la circa 2 km mai
la est, se datorează repetatelor inundaţii.
In realitate Mlaştina Ecedea era un teritoriu băltos-mlăştinos, presăra t cu gârle şi cursuri de apă, dintre care unele erau inaccesibile şi
cu bărci. Atât la margine, cât şi în interior existau nişte J.·idicături, sau
insule. Formaţiunea vegetală dominată era trestiişul, care numai în hotarul satului Berveni, în anul 1827, se întindea pe 8 001 iugăre cadastrale
(26). Suprafeţe mari au fost populate şi de vegetaţia plutitoare, precum
şi cea de rogozuri. Pe alocuri, acestea din urmă creşteau pe nişte movile
mici, care aveau formă de popândaci, ce se ridicau deasupra apei. Vegetaţia lemnoasă era reprezentată în special prin aninişuri, care în mijlocul zonei alcătuiau formaţiuni vegetale compacte. O caracteristică a
zonei Mlaştinii Eccdea o constituia plaurul plutitor, care în multe locuri
atingea grosimi atât de considerabile, încât se putea circula pe suprafaţa lui chiar şi cu căruţe {51).
. Principalele îndeletniciri a populaţiei Mlaştinii Ecedca erau pescuitul - în special al ţiparului (Misgurnus fossilis) - şi vânătoarea.
Ţrcsti~ şi papura au fost folosite pe scară largă în construcţii şi pentru
impletituri.
Apele care alimentau Mlaştina Ecedea. Această mlaştină a fost alimentată de mai multe cursuri de apă. Dintre acestea cel mai important
era râul Crasna, care se vărsa în Mlaştina Ecedea, în dreptul satului
Mof tinu Mic, iar în continuare traversa mijlocul mlaştinii până la capătul acesteia. La marginea mlaştinii râul Crasna era foarte meandrat.
Dinspre est, în dreptul satului Doba, se vărsa în mlaştină Homorodul,
cu afluentul său Pârâul Sărat. Dinspre sud-est se scurgea în această
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direcţie pârâul Bălcaia. Cursurile care se vi'irsau în mlaştină dinspre
nisipurile Nirului, colectau apele de pe o suprafaţă de 1 240 km 2 . în
timpul viiturilor, chiar şi la cele de intensitate mediocră, o parte din
apele Someşului se vărsau la :fel spre Mla.5tina Ecedea (11). Apa Mlaş
tinii Ecedea provenea din următoarele surse (21):

. 171 018
27 535
. 19 409
. 14 101

Crasna . . . . . . . · · . · · ·
Homorod ul, Bălcaia, Pârâu 1 Sărat
Cursurile zonei nisipurilor
Apa din precipitaţii . . . . . . .
TOTAL -

232 063 m 3

apă

„

„

„

apă

Evenimentele care au declanşat reluarea problemei asanării, în primul rând au fost marile inundaţii petrecute în anii 1870 şi 1881. Sinistraţii au depus o serie de cereri, inclusiv şi la Guvern, pentru a fi sprijiniţi în vederea asanării acestei mlaştini.
Primul plan care viza secarea Mlaştinii Ecedea a fost întocmit de
trei ingineri în anul 1888, însă datorită faptului că lucrările erau foarte
costisitoare, proiectul a fost modificat.
S-au înfiinţat şi două sindicate, dintre care unul a rămas în faza
de constituire. Într-o adunare generală ţinută la Carei, la data de 9 august 1894, se înfiinţează „Sindicatul pentru secarea Mlaştinii Ecedca,
apărarea contra inundaţiilor pc malul stâng al Someşului şi regularizarea apelor interne". Funcţionarea Sindicatului a fost aprobată prin
ordinul Nr. 79 570/V-2- 1894 din 10 ianuarie 1895 (33). Ca inginer conducător a fost ales L. Pechy, pe lângă care au fost angajaţi mai mulţi
specialişti consacraţi. Lucrările în teren au fost începute la data de 1 mai
1895, cu 2 OOO ele muncitori (21).
Proiectul pe baza căruia au înc€put lucrările, a ţinut cont de erorile
planurilor anterioare. Astfel s-a stabilit că, săparea canalelor de scurgere
în interiorul mlaştinii nu ar avea efect din mai multe motive: 1 - în
timpul debitelor mari aceste canale mai degrabă ar conduce apele spre
interiorul mlaştinii decât spre marginile ci şi astfel în această covată
s-ar putea aduna apă şi mai mult, în special primăvara şi toamna; 2 fundul mlaştinii este foarte îmbibat cu apă şi astfel nu este indicată
executarea canalului în această zonă, iar pământul săpat şi scos din
săpături nu este destul de compact pentru construirea digurilor; 3 datorită faptului că în interiorul mlaştinii apa curgea foarte lent, iar vegetaţia de mlaştină creştea luxuriant, împotmolirea acestora decurgea foarte
rapid.
În consecinţă s-a propus ca nou 1 canal al C ras ne i să fie
săpat la marginea mlaştinii, în argilă albastră diluvială, compactă. Iniţial a intrat în discuţie şi planul unui canal ce ocolea mlaştina în partea
estică, cu vărsare în Someş. 1nsă s-a luat în considerare faptul că, aici
Someşul este foarte meandrat şi în timpul viiturilor şi mai cu scamă în
perioada spargerii gheţii, surplusul de apă care ar ajunge aici prin noul
canal al Crasnei, poate provoca repetate inund aţii. Astfel s-a stabilit, că
·cel mai indicat este amplasarea noului canal la marginea vestică a
mlaştinii şi racordarea acestuia în râul Tisa, chiar dacă acest aliniament
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este mai lung şi mai puţin favorizat de formele de microrelief a zonei
pe care le străbate.
Acest plan din urmă, aprobat de ministerul de resort, prevedea să
parea canalului care începe la podul de- calc ferati'.i între Moftin şi
Ghivaci şi se varsă în Tisa (la Vasarosnameny - Ungaria), cu o diferenţă de nivel de 9,174 m şi cu o lungime de 66,45 km. Digurile până
la Căpleni se găsesc pe ambele maluri la 100 m distanţă de la mijlocul
canalului (21). În dreptul localituţi i Căpleni a mai fost construit Şi un
dig circular (59), cu o lungime de 3,2 km, care apărea zonele mai joase
a localităţii. intre aceasta şi digul propriu-zis se vărsa în canalul Crasna
pârâul Mergeş. De la Căpleni, în continuare, pc un aliniament de 37 km,
s-a proiectat dig numai pc malul drept, pentru a lăsa cur s liber apelor
ce vin dinspre zonele mai înalte ale ·nisipurilor Nirului. Înălţimea digurilor, măsurate de la bază era de 2-3 m, iar de la fundul apei maximum
10 m, având lăţimea coronamentului de 3 m (21).
între timp, ziarele apărute în Carei publică ştiri despre mersul lucrărilor efectuate în această zonă. Astfel un ziar apărut la data de
30 ianuarie 1896 arată perspectivele economice ale oraşului ce decurg
cUn asanare. La data de 12 noiembrie 1896 acelaşi ziar ne informează
că: în dreptul satului Căpleni au fost săpaţi 401 239 m 3 de pământ; au fost
achiziţionate 4 excavatoare; lucrările au fost începute şi în dreptul râului
Someş; planurile de canalizare a apelor Pârâul Sărat-Homorod-Bălcaia
încă nu sunt aprobate. Este de aşteptat, ca deschiderea canalului să se
facă la sfârşitul anului 1897 (68).
Executarea lucrărilor noului canal al Crasnci (numit şi „Canalul
nr. l") au fost destul de costisitoare; cheltuielile prevăzute iniţial, care _?e
cifrau la 2 733 936 forinţi, au fost depăşite . Pc aici au fost săpate şi
ridicate 5,9 milioane m 3 de pământ. La lucrări au participat 2 500 de
muncitori, au fost folosite 14 pompe pentru eliminarea apei de infiltraţie, iar pe alocuri erau utilizate chiar şi excavatoare (21).
Noul canal a fost deschis la data de 8 martie 1898, când Crasna
în decurs de 10 minute a deviat din vechiul curs ce se vărsa în Someş,
schimbându-şi cursul spre râul Tisa.
1n zona Crasnei ce se găseşte în amonte de Mlaştina Ecedea, a lost
luat în consider are faptul că între Moftinu Mare şi Craidorolţ, malul
stâng al râului este mai înalt, fapt pentru care aici au fost executate
lucrări mai mici de îndiguire.
Pentru a de vi a pârâ uri 1 e H o mor o d, B ă l cai a şi Sărat,
care de asemenea se vărsau în mlaştina Ecetlea, s-a executat un canal
lung de 29,5 km, cu o adâncime de 3,G m, numit Canalul (Nr. IV) Homorod. Aceste pârâuri au fost conduse în râul Someş în dreptul ora-şului Satu Marc, rămânând în continuare cu apa şi cursul vechi, p~ care
a fost construit un stăvilar. Pentru a opri eventualele revărsări ale apelor
din canal înspre mlaştină, în dreptul malului stâng a Someşului, între
Ardud şi Hrip, s-a construit un dig solid de pământ. De la Hrip până
la vărsare, Canalul Homorodului a fost îndiguit pe ambele maluri.
Desigur că apele ce se vărsau prin Canalul Homorod în Someş, încărcau în plus acest rău. Totuşi au fost executate aceste lucrări, deoarece
inginerii care răspundeau de lucrări au considerat, că în timpul primăverii
apele acestor pârâuri ajung mai repede în Someş ca şi cele care vin
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dinspre centrul Transilvaniei prin albia fluviului propriu- zis, şi ·astîel
nu prezintă pericol de inundaţie (21).
Pentru a opri pătrunderea apelor în zona l\!Ilaştinii Ecc<lea în timpul
inundaţiilor, s-a mai executat şi a treia lucrare şi anume, i n dig u ir ea
m a 1 u 1 u i s t â n g a 1 S o m e ş u 1 u i, începând de la Cărăşeu şi până
dincolo de graniţă (59). Astfel a fost rezolvată problema stăviliriţ pă
trunderii apelor mai mari în zona Mlaştinii Ecedea.
După cum relatează unul dintre ziarele apărute la Care:i, la data
de 4 iunie 1896, în zona Mlaştinii Ecedea sunt proiectate următoarele
poduri de fier: 1 - pe traseul drumului Carei-Satu Mare (cu trei deschizături) , 2 - pe traseul drumului Domăneşti - Moftinu Mic- Carei (cu
două deschizături), 3 pe drumul ce porneşte de la Căpleni spre interiorul mlaştinii (cu o deschizătură), 4 - pe drumul ce porneşte de la
Cămin spre interiorul mlaştinii (cu o deschizătură), 5 ~ pe traseul

drumului

Berveni-Cămin-Urziceni

(cu o

deschizătură)

(68).

Lucrurile executate- în continuare în zona Mlastinii Ecedea vizau
drenare a ape 1 o r acumulate în trecut, precu~ a celor provenit e
din precipifaţii şi scurgeri subterane. In acest scop au fost săpate o
serie de canale dintre care două ce se gD.scsc pe teritoriul ţării noastre
aveau rol primordial, şi anume: Canalul Crasna Veche (sau a mlaştinii)
şi Canalul Răsăritean (sau Keleti). Canalul Orasna Veche (notat cu Nr. II)
care are o lungime de 32 km, începe la podul de la .Moftinu Mic, trece
peste graniţă, iar la punctul terminus este racordat la Someş. Aliniamentul acestuia, în linii mad, urmează vechiul curs al Crasnei. Are o
lăţime de 2,5- 2,8 m; viteza de scurgere 0,63-0,74 m/sec; cu un debit
{între km 0-10) de 1,05 m3 (21).
Canalul Răsăritean (Nr. III) cu o lungime totală de 41 km, începe
lângă biS€rica de la Sătmărel şi se varsă în canalul mlaştinii dincolo de
graniţă. Traseul canalului urmează în linii mari marginea estică a Mlaş
tinii Ecedea. În prima parte - între km 0-7 - are un bazin hidrografic de 9,600 ha. Lăţimea canalului ~s.te de 2- 4,5 m.
Pentru a asana apele interne din centrul Mlaştinii Ecedea au fost
sD.pate o scrie de canale secundare, care au format o reţea întreagă pe
tot cuprinsul teritoriului. Pe cât era posibil în acest scop s-au utilizat
vechile cursuri de apă, luând în considerare şi faptul că, într·egul bazin
are o înclinare generală dinspre sud spre nord (11). Canalele secundare
au fost racordate în canale-le principale. Apele din zonele inundabile de
·pe malul stâng al Someşului, respectiv cele a Crasnei au fost conduse
prin canale în râurile respective, folosind stăvilare de beton armat (33).
În urma acestor lucrări executate în bună parte între anii 1896 şi
1899 (în afară de digul Someşului superior, unde s-au terminat lucrările
·definitive în anul 1907), Mlaştina Ecedea a fost asanată.
Pe parcursul acestor lucrări: au fost mobilizate 11 milioane m 3 de
pământ; au fost construite 50 de stăvilare de mărimi diferite; 18 poduri
de fier peste canalele Crasnei, 2 poduri de fier şi 17 de lemn peste canalul
Homorodului, numeroase poduri şi tuburi de beton peste canalele secundare. A fost expropriat şi răscumpărat 2 400 iugăre cadastrale de
teren, a fost instalată o linie telefonică cu o lungime totală de 155 km,
.s -au constru it două locuinţe de picheri şi 25 de cantoane, executând
totodată şi o serie de măsurători topografice.
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Pentru acoperirea acestor lucrări, Sindicatul a împrumutat o sumă
de 13,73 milioane de coroane. Din acest împrumut au fost acoperite
cheltuielile de executare a lucrărilor, ratele de amortizare a dobânzilor
scadente până la sfârşitul lunii iunie 1899 (33).
Consecinţele asanării. în urma secării acestei mlaştini a fost scoasă
de sub ameninţarea permanentă a 'inundaţiilor o suprafaţă de 93 OOO ha.
A Iost desecat şi transformat totodată un bazin mlăştinos
o suprafaţă.
aproximativă de 26 OOO ha. Terenurile desecate s-au dovedit a fi foarte
fertile.
În acelaşi timp s-au produs o serie de modificări geomorfologice,
hidrologice şi pedologice pe teritoriul asanat. Astfel nivelul hidrostatic
a pânzei freatice a coborât substanţial. Pe terenurile cu forme de microrelie[ negative această pânză rămânea totuşi aproape de suprafaţă, astfel
că aceste staţiuni au fost folosite ca păşuni, respectiv fâneţe. Pe bazll
experienţei gospodarilor s-a stabilit, că adâncimea optimă a pânzei freatice a teritoriului fostei Mlaştini Eccdea este de: 50 cm pentru fâneţe,
75 cm pentru păşw1i, 90 cm pentru terenuri de cultură (11). Asigurarea
nivelurilor menţionate s-ar puica face prin drenaj reglabil, ceea ce ar
presupune că, prim.;ivara adâncimea pânzei freatice ar trebui coborâtă
sub 1 m.
în urma asanării, pc teritoriul fostei Mlaştini Ecedea au apărut
culturi agricole noi. Pe lâng<i cartofi, sfeclă şi porumb, s-a extins cultura cânepii. A fost construită o fabrică de cânepă, respectiv W1a de
spirt şi amidon în comuna Berveni. Fabrica de cânepă există şi azi, iar
cele de spirt şi amidon au fost distruse în urma incendiului clin anul
1919 (33). Apariţia unor noi obiective industriale şi a unor noi cătune, a
fost urmată de amenajarea unui drum pietruit cc trecea prin Berveni
şi a fost construită o cale ferată în direcţia Cămin-Berveni. Au fost
siipatc şi o serie de puţuri pentru fântâni, pe alocuri cu o adâncime de
80-1 00 m, p€ntru a obţine apă potabilă săn ătoasă. Din punct de vedere
igienic acest fapt avea o importanţă deosebită, dacă luăm în considerare
faptul că, în urma epidemici de holeră din ;inul 1873, numai în satu!
Bcrveni au decedat 143 de persoane (59).
în urma dispariţiei Mlaştinii Eccdea prin asanare, a apărut o nouă
unitate geomorfologică, numită în continuare Câmpia Ecedea.
ln sfârşit, mai este de menţionat faptul că, dispariţia Mlaştinii
Ecc<lea nu s-a bucurat de o apreciere unanim ă în r~mdurile populaţiei
din zonă. Astfel, în primul rând, cei săraci, lipsiţi de pământ, au fost
frustaţi de unele posibilităţi de a asigura existenţa lo·r, prin dispariţia
peştilor, a vânatului, precum şi a materiaklor folosite în construcţii şi
cu alte scopuri de uz casnic, pe care odinioară mlaştina le asigura cu

cu

tclşug.

Primul sediu al Sindicatului Ecedea, care coordonează în continuare
de hidroameliorare, era în oraşul Carei.
Deoarece apele mari care s-au succedat în această zonă după asanare n 1 au produs inundaţii, s-a dovedit că lucrările executate, în mare
corc~pund scopului propus. S-au constatat totuşi unele neajunsuri, în
speci1l ceea ce priveşte conducerea apelor interne din partea sudică a
70nei.
lucrările
1
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Astfel au fost executate ulterior încă o serie de lucră ri suplimentare. în primul r ând s-au mai cionstruit diguri şi în drept.ul Canalului
Crasna Veche, ce traversa teritoriul fostei mlaştini.
S-a mai constatat . că, nici Canalul Răsăritean nu a fost suficient
dimensionat pentru a conduce apele în exces. În porţiunea canalului,
situată mai în amonte de şoseaua Carei - Satu Mare, în special în ur.ina
apariţiei apelor mari din 1907, s-a, dovedit că acest debit se urcă până
la 22 m 3/sec. Deoarece pe cursul inferior al canalului nu puteau trece
decât 10 m 3/sec; restul de 12 mP/sec de apă, urma să fie barată mai sus de
şosea. Insă apele
barate au provocat inundaţii în această zonă, fapt
p entru care Canalul Răsăritean a fost raC'Ordat la Canalul Crasna Veche,
printr-un canal secundar amplasat paralel cu şosea Carei - Satu Mare.
Deviat din Canalul Răsăritean în Canalul Crasna Veche, surplusul de apă
avea acces liber numai atunci, când nivelul Crasnei era scăzut. Datorită
faptului, că debitul maxim al Canalului Răsădtean conchide cu apele
mari ale Crasnei, în anul 1912 s-a construit o uzină de pompe la Moftinu
lVIic, cu o capadtate de 9 m 3/sec". Amplasată în zona de confluenţă a canalului de legătură cu Canalul Crasna Veche, uccustă staţie avea menirea
de a ridica surplusul de debit al Canalului Răsăritean în Canalul Crasna
Veche. Uzinu, care .funcţiona cu trei maşini de aburi, se compunea din
trei pompe centrifugale, având fiecare un debit de 3 m 3/sec (33).
Sindicatul Ecedea îşi continuă activitatGa şi după Unirea Transilvaniei cu România. între anii 1919- 1924 funcţionează ca „Si ndicatul româno-maghiar" . După cum reiGse din Monitorul •oficial nr. 6/10 ian. 1925,
la data de 14 aprilie 1924 se înfiinţează Sindicatul E ce de a Ro m â n cu sediul în oraşul Carei. Teritoriul pe care acest Sindicat îşi desfăşoară activitatea s-a cifrat la 84 299 de iugăre cadastrale (33).
Dint re primele lucrări de îmbunătăţire în acest deceniu amintim
supraînălţarea digului drept al Canalului Crasna Veche, între uzina de
pompe şi Ghilvaci, care a mai fost prelungit cu 1 km spre Terebeşti.
Necesitatea executării acestor lucrări s-a ivit în special în urma apariţiei
unor ape mari din anul 1919.
In anul 1925 P. Enculescu cercetează împrejurimile oraşului Carei
din punct de vedere pedologic, făcând o serie de menţiun i demne de
remarcat asupra utilizării solurilor turboase şi gleice, existente pe terenurile desecate (27).
Jn urma unor inundaţii din anul 1925 care au atins în special sCltul
Lucăceni, a fost construit un dig solid pcmtru protejarea acestei localităţi.
Celefa:lte lucrări, care urmau să fie executate în special după concluziile trase în urma apariţiei apelor m ai mari din anii 1932, 1933 şi
1934 - care de fapt nu produceau pagube deosebite, se rezumă la urmă
t oarele:
1. întărirea digului drept al Crasnei între podurile de fier din
Căpleni şi Cămin, deoarece aceasta era construit din material permeabil
;şi rar;
2. ridicarea înălţim ii coronamentului digului stâng a Crasnei între
:şoseaua Carei- Satu Mar e şi hotarul satelor Moftinu Mic Craidorolţ;
3. prelungirea digului drept a Crasnei în zona Ghilvaci - Pişcari;
4. adâncirea Canalului Răsăritean;
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5. supraînălţarea digului Canalului Homorod lângă pădurea din
Ardud (33).
In anul 1934 potrivit Legii pentru funcţionarea şi administrarea sindicatelor hidraulice din Transilvania şi Banat, „Sindicatul Ecedca" s-a
unit din punct de vedere administrativ şi financiar cu „Sindicatul Someş-Tisa", iar sediul s-a mutat de la Carei la Satu Marc. îr această perioadă, de conducerea lucrărilor din zona Bazinului Ecedea răspundea inginerul V. Bogdan.
1n continuare, cu toate că criza financiară a îngreunat situaţia materială a Sindicatului, toate lucrările au fost menţinute în stare de funcţio
nare. S-a organizat şi paza digurilor, iar stăvilarele şi staţia de pompare
au fost întreţinute în stare de funcţionare perfectă. Totodată s-a făcut şi
propuneri pentru înfiinţarea terenurilor irigate pe Câmpia Ecedca şi prin
împrejurimi.
In urma unor analize făcute de specialişti din diverse ramuri ale
economiei naţionale, s-a constatat că, lucrările de hidroamelioraţii efectuate în zonă, şi-au atins scopul, şi în ciuda cheltuielilor substanţiale fă
cute, asanarea Mlaştinii Ecedea din punct de vedere economic era o lucrare rentabilă.
După 23 august 1944 se execută o serie de noi lucrări în această
zonă. La începutul anilor 1950 în dreptul intersecţiei căii ferate şi a şose
lei Carei - Satu Mare, la sud de satul Domăneşti, sunt săpate o serie de
şanţuri sub formă de reţea. Pe acest teren se încearcă cultura orezului,
care necesită exces de umiditate.
In anul 1970 sunt începute lucrările de asanare a apelor interioare·
pe terit·oriul Câmpiei Ecedea, între localităţile Berveni şi Decebal. Lucrările executate cu ajutorul maşinilor moderne, au avut ca scop drenarea apeLor în exces de pe o suprafaţă de 19 700 ha. Au fost executate
totodată şi
serie de alte lucrări de îmbunătăţiri funciare. Apoi a fost
construit la Mo.ftinu Mic, pe şoseaua Carei - Satu Mare un nou pod
rutier modern.
1n ordinea cronologi că, ultima lucrare mai mare efectuată pe acest
teritoriu, a fost înfiinţarea eleşteului de la Moftinu Mic, în locul fostelor ·
orezării. În urma acestor lucrări, executate în anii 1982-1983, a apărut
un lac artificial cu o suprafaţă de 125 ha, cu o însemnătate deosebită în
piscicultura acestei zone.
Râul Tur drenează întregul Babin al Oaşului, precum şi partea d~
nord-est a zonei de câmpie din judeţul Satu Mare. Izvoreşte în dreptul
Muntelui Buian şi după ce străbate „Ţara Oaşului", iese în zona de
câmpie prin „Poarta Turului", lângă Turulung-Vii.
Problema regularizării râului Tur şi a unor afluenţi, care produceau
dese inundaţii, a fost ridicată încă la începutul secolului al XVII-lea, când
s-a preconizat cons.truirea digurilor atât tPe Tisa superioară, cât şi pe
Someş şi Tur (59). Insă timp de aproape 200 de ani nu au fost executate
asemenea lucrări în Bazinul Turului.
La începutul secolului al XIX-lea în dreptul unor sate expuse deselor inundaţii se construiesc diguri, inclusiv şi în zona Oaşului. Astfel au
fost îndiguite unele părţi ale râului Talna, lângă localitatea Oraşu Nou (70).
Descrierile din secolul trecut menţionează faptul că zonele de câmpii
pe care le străbate Turul sunt joase, împestriţa te cu mlaştini temporare~
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unde viiturile prezintă un pericol permanent. Unele revărsări ale Turului,
precum şi a Talnei, cum era cea din anui 1869 au produs pagute nu
numai în zona• de câmpie, ci şi în „Ţara Oaşului". De altfel J . Velcea
menţionează că, pc hărţile austriece executate în această perioadă figurează n u mai drumul principal, Satu Mare Negreşti Oaş Sighetu
Marmaţiei cu două ramificaţii, fiindcă majoritatea căilor de comunicaţii
în timpul precipitaţiilor abundente erau impracticabile (70). După cum
~testă unele scrieri din secolul trecut, în zona de câmpie a Bazinul(l.li
Turului, în timpul viiturilor apele Someşului se revărsau deseori în valea
Ractei, care de fapt este un vechi curs a acestui rău (Hi).
Scurgerea liberă a apelor era îngreunată şi de faptul că, în această
zonă existau .o scrie de mori de apă. Acestea în „Ţara Oaşului" persistau
până şi în trecutul apropiat; ultima• moară pe apă a fost construită pe
Valea Albă la Certeze, în anul 1956, de Văsâi Zoangă din Moiscni (31).
Primul p r oiect al regularizării văii propriu-zise a Turului este elaborată în anul 1886. Tot în acest an o serie de sate aşezate pe malul stâng
al râului, între care Pelişor, Lazuri, Noroicni, Bercu, Nisipeni, Micula,
Agriş etc., n u mai aşteaptă până la alocarea fondurilor din partea foruri1or superioare şi înfiinţează cu forţe proprii „Sindicatul de asanare a
râurilor Egherul Mare şi Şar" (30).
Urme de vechi lucrări de asanare le găsim şi în zona montană superioa,ră la Certeze, unde în mlaştina numită „Poiana Şălătrucului" au fost
săpate o serie de canale de drenaj, azi împotmolite. Data precisă a executării acestora nu le cunoaştem.
In anul 1902 încep lucrările de hidroamelioraţii în partea dreaptă a
râului Someş, în urma cărora sunt executate o serie de gâtuiri, supraînăl
ţarea digurilor şi completarea sistemului de diguri în zonele unde acestea
lipseau . .J\1ai este de menţkmat şi faptul că, încă la începutul acestui secol
în zona Tisei superi.oare nu existau diguri. Astfel satele din Bazinul Turului aveau de suferit şi în urma inundaţiilor Tisei, a cărei ape în cursul
viiturilor mari s-au revărsat în oârâul Batăr si de aici în valea Turului.
As1iel unele sate din valea TuruÎui, în urma u~or inundaţii au fost izolate
chiar şi timp de mai multe săptămâni (59).
In această situaţie, regularizarea râului Tur era posibilă numai prin
sincronizarea lucrărilor similare de pe Tisa superioară şi Batărul. Unele
-sate încep să construiască diguri cu forţe proprii. Astfel într-un act datat
<lin anul 1903 la Porumbeşti, se aminteşte că, o serie d e localnici lucrează
pc o~nstruirea digurilor (30). Dar aceste diguri, în unele 1ocuri nu atingeau
nici măcar 1 m înălţime, iar acolo unde au fost ridicate, terenurile arabile
erau în imediata lor veci nătate, fiind expuse astfel inundaţiilor. Ultimele
rămăşiţe ale acestor vechi construcţii, au fost înglobate în digurile făcute
ln anul 1974.
In anul 1907 ..Biroul ingineresc riveran" de la Satu Mare, reînnoieste
vechiul plan - din 1886 - cu privire la hidroameliorarea vc'lii 'Turului.
·pe baza acestui proiect, o suprafaţă de 205 OOO iugăre cadastrale se va
feri de inundaţii, în zona de câmpie (59).
Din anul 1909 începe în mod sistematic măsurarea debitului apei
'Turului, la staţia de la Turulung.
'Pe bazci unui plan int1ocmit în a!\1ul 1914. s-a prevăzut construirea
·unui canal Tisa- Tur, care ar fi adunat apele de pe o suprafaţă conside-
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n1bilă. Acest canal ar fi drenat o marc parte a apelor Turului, precum
şi a pârâurilor Hodoş, Turţ şi Batăr. A fost proiectat la următorii parametri: lungimea - 33,1 k~n, lăEmea fundului - 10-13 m, lăţimea superioară 28 m, adâncimea 5,5 m. In anul 1915 a fost începută exproprierea
pământmilor şi trasarPa itinerariului canalului proiectat. În toamna aces-

tui an au fost începute lucrările la punctul de vărsare a Turului. Au
fost organizate patru şantiere, unde lucrau peste 500 de muncitori. Pămân
tul scos din albie a fost transportat la 40 de metri de firul apei, pentru
r idicarea digurilor. Lipsa de forţă de muncă, precum şi inilaţia cauzată de
războiul mondial au îngreunat mersul lucrărilor. Din această cauUi, la
şedinţa ţinută în ·oraşul Satu M;;ire, la data de 4 decembrie 1917 se
propune achiziţionarea unui excavator. Cum atestă Procesul verbal al
şedinţei susmenţionate, preţul acestei maşini ar li achitabil. Datorită
greutăţilor financiare, până la urmă excavatorul nu a mai fost achiziţionat, ba mai mult, lucrările au fost întrerupte. Din canalul proiectat
a fost executat doar o porţiune de 4 km (30).
In anul 1920 societatea se reorganizează sub numele de „Sindicatul
Tisa-Someş". Ci L cloi ani mai tclrziu începe construirea unor diguri masive
în zona Turului. In ~nul 1926 se întâlnesc la Satu Mare specialişti hidrologi a celor trei state cointeresate - Romk'1nia, Ungaria şi Cehoslovacia
- în executarea lucrărilor de hidroamelioraţii, pe sistemul Tisa-Tur.
Ideea c.onstruirii canalului Tisa-Tur este abandonată şi se acordă o
atenţie prioritară sistematizării a) bici Turului, mC'nţioni"tnd importanţa
lu crărilor ce trebuie executate în special în zona de vărsare. Aceste
lucrări din urmă sunt făcute între anii 1927- 1930, pe un aliniament de
63,5 km.
După anul 1928, după executarea numeroaselor gâtuiri, Turul este'
îndreptat; această luc.rare se încheie abia în anu) 1950. în urma sistematizării efectuate, în anul 1942, în dreptul localităţii Turulung satul s0
extinde într~o nou;i 2K>n<1, iar în locul vechiului pod de lemn, care era
un punct vamal încă în secolul trecut, se construieşte un nou pod dcbeton (30).
Construirea digurilor masive ale Turului, începute în anul 1922,
sunt continuate .în anii 1928, 1935 şi 1942. Acestea protejează şi terenuri
agricole întinse de inundaţii, dar totodată au îngustat albiile majore prin
care curgeau râurile, în special în timpul apelor mari. Astfel volumul de
apă exercita o presiune mai mare asupra digurilor. De aceea. între anii
1953-1957, digurile existente între k>calităţile TerebeşLi şi Bercu sunt
supraînălţate şi totodată se completează u nele goluri existente pe aliniamentul digurilor unor afluenţi ai Turului.
In zona Oaşului se execută de asemeni o serie de lucrări de îmbunătăţiri funciare şi în special hidroameliorative, care pc'ină în anul 195Sau cuprins o suprafaţă de 1 200 ha. Astfel, în dr eptul localităţii Oraşul
Nou a fost executat un canal de 5,5 km lungime, care fereşte de inundl'lţiile Talnei 400 de hectare de păşuni şi culturi cerealiere. Locuitorii
comunelor Cămărzana, Tâ rş1cilţ şi Bixad, au săpat un canal de desecare
de 8, 7 km lungime în lunca Lcchincioarei, care fereşte de inundaţii circa
800 de hectare (70). După cxPcutarea unor lucrări de hidroamelioraţii
din anii 1918-1959 în special în partea inferioară a Turului şi a Talnei
din „Ţara Caşului", s-a prevăzut extinderea lucrărilor de drenaj şi în
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zone superioare ale râurilor. Aceste lucrări er::iu necesare, deoarece
P<irâul Rău, Lechincioara şi Talna prezentau colmatări de albii în zone
întinse, care deveneau astfel suspendate şi foarte mobile, prezentând
pericol de inundaţii (65).
In urma apariţiei apelor mari din primăvara anului 1970, digurile
construite la o înălţime de 7,5 m în partea inferioară a Turului n-au
rezistat şi în noaptea de 13-14 mai cea din partea dreaptă, între Halmeu
şi Porumbeşti s-a rupt în două locuri. Luând în considerare cele petrecute, între anii 1971-1974 se fac noi lucrări; printre altele digurile sunt
supraînălţate cu 40-50 de cm. Se mai construiesc şi alte diguri de-alungul unor a!lucn~i, unde acesteA lipseau. Astfel, apele ce ating cota de
648 cm în iulie 1975, respectiv de 640 cm în februarie 1978, nu produc
nici-un fel de pagube.
Azi lungimea totală a digurilor se cifrează la 202 km, din care 72 de
km de-alungul Turului. Forma lor este asimetrică: căderea pantei dinspre
apă este la 1 : 2, iar în partC?a exterioară 1 : 3. Digurile apără de inundaţii 27 727 de hectare, 4 710 de case, mai multe sute de metri de
şosele şi căi ferate. Braţele moarte, formate în urma gâtuirilor se găsesc
în afara digurilor. Eleşteiele de la Bercu şi Adrian a fost înfiinţate în
anul 1972 (30).
Eroziunea pantei este cea mai pronunţată în zona de contact a,
Munţilor Oaş-Gutâi cu cea a Câmpiei Someşului, respectiv în unele
zone ale „Ţării Oaşului•·. 1n zona Oaşului au fost executate terasări,
precum şi alte lucruri cu scopul de a combate croLiunea solului. Un tip
de asemenea lucrare, caracteristică zonelor de deal, se poate vedea şi azi
între satele Remctca Oaşului şi Prilog-Vii, uiidc pe pantele erodate sun.t
instalate perpendicular o serie de şiruri de garduri de nuiele împletite.
Staţiuna hidrologică de la Turulung se ocupă, începând cu anul 1975,
de lucrări antierozionale. De-alungul Tw·ului întreţine, îngrijeşte şi reînnoieşte toate construcţiile şi instalaţiile, care feresc de inundaţii 12 865
de hectare. Astfel, în anul 1982 s-au executat lucrări de protecţia malurilor în 97 de locuri, pe un aliniament de 2 01G m.
Importanţ<1 acestor lucr~'tri reiese şi din faptul că, numai în cursul
anului 1983, statul a alooat 463 OOO lei pentru combaterea ero.ziunii &.olului în Ba7inul Turului (30).
Pentru stăvilirea viiturilor de tip torenţial , în ultimii 15 ani, au fost
amenaiate în această zonă 8 lacuri de acumulare. Acestea se împnrt în
două grupe· 1 cele care au rol exclusiv în stăvilirea fluxurilor dP aoc
torenţiale, cum sunt cele de pe pârâurile Bucoviţa, Gherţa Mică, Talna,
Racşa şi Rodo.ş; 2 cu S<'OP mixi, ca şi cele de pe pârâul Biiii la
Mujdeni, Pt' pftrâul Egher la Livada şi pe Tur la Călinesti-Oas. Dintr·~
acestea cel mai mare şi cel mai important din punct de vedere hidroameliorativ este lacul de baraj de la Călineşti-Oaş, care se întinde pe o suprafaţă de 357 ha (55), cu o capacitate de înma[!azinare de 7,4 milionne m:r
de apă, având un dig de o lungime de 798 m şi cu o înălţime de 9,5 m.
Aceste lacuri de acumulare sunt eficiente în prevenirea Yiiturilor:
în urma apariţiei apelor mari din anii 1!)75, 1978 şi 1979 s-a putuf determina direcţiile de perfecţionare a sistemului în viitor.
O altă problemă stringentă în Bazinul Turului era asanarea apelor
interioare, deoarece chiar dacă nu s-au format aici mlaştini mai mari în
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ciuda unor inundaţii, apa pe alocuri s-a retras destul de încet, periclitând
unele culturi agricole.
Primele canale pentru drenarea apelor interioare au fost săpate prin
anii 1940, iar în deceniul următor aceste lucrări se extind în mai multe
zone. Acestea au fost executate atâl manual, c<.ît şi mecanizat. Stăvilarul
Turului prin care canalele au fost racordate la râu, s-au putut deschide
numai în perioadele în care nivelul apei era scăzut. Datorită acestui inconvenient, de multe ori apele interioare stagnau atf1t în canalele secundare cât şi pc terenurile arabile. Din această cauză, între anii 1971-1976,
tot sistemul vechi de1 canale a fost modernizat, lucrări în urma cărora a
fost drenată o suprafaţă de 24 018 ha. Lungimea totală a canalelor este
de 1 079 km, din care canalul principal este de 357 km. Adâncimea lor
variază între 1-6 m; sunt canale gravitaţionale deschise, care se varsă
în nişte bazine de beton, de unde 11 pompe pompează surplusul de apă
în râuri.
In cadrul acestor lucrări au fost regularizate şi unele ape curgătoare
mai mici, de exemplu Racta - la zona de vărsare la Terbcşti, unde a fost
instalatl1 şi o staţie de pompare şi construit un stăvilar în valoare de
150 milioane de lei (30). In prezent, în valea Ractei se execută o serie
de lucrări, în special de curăţire a albiei în unele zone oolmatate.
Se proiectează pentru viitorul apropiat şi îmbunătăţirea sistemului
de canale pe aliniamentul Turulung-Certeze, care va rezolva drenarea
apelor inter1oare de pe mari suprafeţe, pc care se găsesc solurile pseudogleice ale teritoriu lui.
1n urma evoluţi,ei geologice specifice, cubarul Ierului (sau a Eriului)
a devenit o zonă mlăştinoasă, cu numeroase meandre, braţe moarte, pre<'Um şi insule. Apa curgea foarte încet prin mai multe cursuri, iar în
timpul viiturilor toată valea, care în unele locuri are o lăţime de peste
7 km, a fost inundată. Agricultura s-a putut practica numai pe terenuri
mai ridicate - insule şi grinduri - iar aşezările umane au fost amplasate sub formă de şiruri pe cele două maluri mai înalte ale Ierului.
Apele Ierului se varsă în Barcău, deci acest cu1oar aparţine sistemului hidr,o grafic al Crişurilor. 'Planurile de hidroamelioraţii proiectate
în trecut, în general propuneau lucrări comune pe Barciiu şi Ier.
Regularizarea râului Barcău este propusă prima dată în anul 1795,
fără a se executa aici nici-o lucrare. Intre anii 1807-1812 vor fi mutate
in focuri mai puţin periculoase digurile unor mori de apă, atât pe Barcău,
cât şi pe culoarul Ierului (32). De altfel în zona Ierului funcţionau o serie
de mori de apă; astfel în anul 1810 la Dindeşti şi două la Tiream (60).
Odată cu începerea regularizării Bazinului Crişurilor, se fac măsu
rătorile de rigoare şi în zona Bacău-Ier. Aceste lucrări preliminare sunt
executate în anii 1820 şi 1823, de inginerii IVI. Huszar şi P. Vasarhelyi.
Cel din urmă întocmeşte şi un plan, care propune lucrări pe Barcău, în
urma cărora acest râu ar fi navigabil, ca şi canalul Bega (69).
în anul 1829, cu scopul de a curăţa albia Barcăului, cursul Ierului
este barat temporar, dar lucrările nu dau rezultatul dorit, deoarece ceilalţi afluenţi nu au fost deviaţi, nici măci'lr temporar (32).
Primele încercări proprii de a asana Valea Ierului, care pornesc de la
Diosig în anul 1842 eşuează în scurt timp (58). De altfel în această
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(în anul 1835), numai în hotarul satului susmcnţtonat existau
cadastrale de trestiiş (32).
In anul 1852 se înfiinţează „Sindicatul Barcău", la care se ataşează
în anul 1859 şi cel al Ierului. „Sindicatul Ierului" s-a înfiinţat în anul
1856, cu principalul scop de a executa lucrări de hidroamelioraţii în aval
de localitatea Sălacea. După cum menţionează unele scrieri din secolul
trecut (51), apa curgea oarecum normal numai în timpu~ iernii, după ce
trestia a fost tăiată. In aval de Sălacea vara abia înaintează, în special
în dreptul podurilor, deoaTece este încetinită de: vegetaţia luxuriantă a
văii propriu-zise, de digurile de fund a morilor de apă, precum şi numeroase împletituri de nuiele - aşezate perpendicular pe firul apei pentru pescuit.
După zece ani de activitate „Sindicatul Ierului" se desparte de cel
al Barcăului. Intre timp se nasc şi alte proiecte, cu privire la utilizarea
largului cu1oar al Ierului. în anul 1864 apare lucrarea lui L. Kovat s,
originar din satul Nisipeni (jud. Satu Mare) - „De<l Theiss-Korrăser
Kanal" (59). Aceasta pTevede un canal, care ar lega Tisa cu Crişul Repede,
prin această zonă. Desigur că, o asemenea lucrare este foarte costisitoare, fapt pentru care nu s-a putut realiza nici măcar mai târziu, cu
toate că ideea construirii unui canal care ar începe la Vetiş şi ar traversa valea Ierului până la Barcău, este reluată şi în anul 1870 (67).
Pentru executarea unoir lucrări de mare apvergură, atunci era
nevoie în primul rând de sprijinul moşierilor, precum şi a populaţiei,
dar nici unii şi nici ceilalţi nu s-au angajat cu plăcere. Moşierii considerau că, nu au mult de câştigat în urma existenţei acestui canal. Oamenii pământului trăiau din materiile prime (lemne, trestia„ papură,
peşti, vânat etc.) care se găsea din belşug. Grâul necesar a putut fi cultivat pe grinduri, insule şi terase. Construirea eventuală a unui canal ar
fi frustat de toate aceste daruri.
Lucrările stagnează în zona Ierului mai bine de un deceniu, când după
inundaţiile din anul 1881, se fac unele, amenajări hidrotehnice în partea
bihoreană a Văii Ierului (51).
1n anul 1899 se întocmeşte un proiect cuprinzător cu privire la
efectuarea unor măsurători în vederea sistematizării zonei Ierului, din
punct de vedere hidrologic. Însă dotaţiile primite de la stat, car~ însumau 24 OOO de coroane, au fost cheltuite după executarea porţiunii de
canal între Diosig şi vărsarea Ierului.
Apoi, timp de mai multe decenii, nu s-au mai executat lucrări de
hidroameliorare în zona Ierului. Prin anii 1930, în urma unor iniţiative
pornite de la Săcueni, se întocmesc planuri de asanare, în special cu scopul de a feri zona de inundaţii. În acest sens în prjmul rând era nevoie de
sprijinul marilor proprietari de pământuri, însă ei nici de acea.stă dată nu
au răspuns în mod afirmativ la solicitări.
In preajma celui de al doilea război mondial, în cadrul sistemului
de apărare denumit „Regele Carol", a fost săpat cu scopuri defensive
şanţul antitanc între Diosig şi Otomani (58).
In anul 1942 se iau probe de sol de pe o suprafaţă de 100 OOO iugăre
cadastrale şi se întocmeşte harta· pedol•ogică a zonei, cu scopul de a
efectua hidroamelioraţii în zona Ierului. Lucrările pN~iectate pe un ali424

iugăre
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niament de 30 km sunt terminate până la satul Adoni, după care se
opresc.
După 23 august 1944 se înaintează din nou un proiect de asanare.
In anul 1960 „Comitetul Naţional al Apelor" aprobă proieclul de asanare
a Văii Ierului. încep din nou cartografierile, măsurătorile, luări de probe
de s101. In anul 1965 se naşte hotărârea definitivă în vede1~ea executării
lucrărilor hidrotehnice pe o suprafaţă de 54 181 de hectare cu exces de
umiditate din Valea Ierului. Din acestea 43 OOO ha se găsesc .în albia
propriu-zisă, iar 11 181 ha în albiile afluenţilor (58).
Lucrările pe teren sunt începute în anul 1967 cu mari forţe umane
şi dotaţii tehnice moderne.
prima fază a lucrurilor de săpare a canalului, statul a investit 68 milioane de lei.
Lucrările de hidroameHoraţii vizau două obiective: regularizarea
cursului Ierului şi obţinerea noilor terenuri agricole, în urma asanărilor.
Până în anul 1970 a fost terminat canalul principal, cu o lungime
de 90 km, precum şi unele amenajări la viitoarele lacuri de acumulare,
la: Ghileşti, Andrid, Văşad şi Şimian. Canalul principal începe la EriuSâncrai şi urmând vechiul curs al Ierului şi parţial al Crasnei, ocoleşte
satele Ghirolt şi Răduleşti, iar în dreptul satelor Ghenei şi Tiream ajunge
în valea largă a vechiului curs al Ierului. De aici o ia direcţia S-E
până la satul Diosig, unde trece peste graniţă. Deodată cu canalul principal au fost săpate şi o serie de canale secundare, dintre care cele mai
importante se găsesc în albiile pârâurilor Checheţ, Santău şi Moca. Din
canalul principal o porţiune de 42 km cade pe- teritoriul judeţului Satu
Marc, iar lungimea totală a canalelor din această zonă este de 360 km.
ln judeţul Bihor canalul principal străbate o distanţă de 48 km, iar
lungimea totală a canalelor este de 400 km. Cu ocazia amenajării canalului principal a fost mobilizat 139 milioane m3 de pământ. în funcţie
de condiţiile staţionale, lăţimea fundului canalului variază între 5-7 m,
iar adâncimea lui este de 5- 6 m. Pc teritoriul acestui sistem funcţionează
342 de stăvilare mai mari şi mai mici.
Pe lângă canalul principal şi cele secundare există o sumedenie de
canale colectoare, care drenează pământurile diferitelor cooperative
agricole de producţie.
Acest sistem de canale asigură eliminarea excesului de umiditate
de pc 65 OOO ha de teren.
Supravegherea sistemului de canale şi curăţirea şanţurilor de vegetaţie, este asigurată de unităţile de resiort din Carei şi Săcuc:mi.
In această zonă au mai fost săpate pc parcurs şi unele noi canale
de drenaj. Astfel în anul 1979 între Văşad şi Sălacea un şanţ de 14 km,
iar în anul 1980, tot în partea bihoreană, un canal lung de 10 km.
Atcît sistemul de canale cât şi a digurilor, în vara anului 1980,
când în zona Ierului a căzut cca mai mare cantitate de precipitaţii (din
timpul verii), au funcţionat bine. Astfel în Juna iunie s-au înregistrat
500 mm, iar în iulie 230 mm de precipitaţii, ceea ce depăşeşte media
generală de 600-650 mm pe an. Cu toate acestea nu s-au înregistrat în
zona Ierului nici-un fel de inundaţji.
In urma lucrărilor de asanare s-a obţinut o suprafaţă de 13 OOO hectare de pământ de calitate a I-a, 17 844 hectare de calitate a II-a şi
16 OOO hectare de calitate a III-a (58).
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Fiµ. 1. Schimbări le cursului So meşului şi a Crasnei. / - Cursul presupus
al Tisei (din pleistocen). Cursul Someşului şi a Crasnei; 2 - direcţi a
r\rdud - Cig Suclurău (finele pleistocenului): J- direcţia Mădăraş
Craidorol! I lotoan (WU1111 II): 4 Direcţia ( "ărăşeu Terebcşti şi spre
Si11mărel (sfârşitu l p leistocenului - în ceputul holocenului ). Cursul
Someşului ; 5 - Valea Egherului Mare (holocc:nul inferior); 6 direcfia
Medieşu Auri t Liv<1da-Micula (faza pin-mesteacăn); 7 direqia spre
Atea (foza alunu lu i).
După Z. Bcncdek (7) modificai şi completat.

rig. 2 . Lista de subscrip1 ie a Prefccturiijudefului Satu Ma rc pen tru aju torarea si nistra ţilor din
l'i'iulcan (M uz. jud. Sam Marc).
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Fig. 3. J\ct oficial din anul 1940 cuprinzând acordarea
sumei de 70 OOO Ic i pentru aj utorarea sinistratilor di n
judeţul Satu Mare (Muz. jud_ Sam Marc).

Fig. 4.

Inundaţie

în centrul

oraşu lui

Fig. 5. Fântână improvizată în
70na Ml aşti n i i Eccdea (Desen
din \'carnl trecut - după (35)).

Satu Mare (foto: C. Karacsonyi)
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Fig. 6. Monoxila

găsită

la

Cărăşeu . D u pă

(39).

Fig. 7. Pescarii cu barcă în zona Mlaştinii Eccdea. Stampă tlin secolul
al XlX-lea. După (35).
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rig. 8. Gravurii reprezentând oraşul Satu Marc în secolul al XV II -iea. Apărută în
cartea lui Gualdi (ialcazi'o Priorato, Historia di Leupoldo Ccsarc, Wi1m, 1670.

f- ig. •) . Punctul .d e deviere a ape i de la Ccrteze (fotu: C. Kar:lcsunyi)

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 12. Document datat din 1793, referitor la amplasarea
podului peste Someş, în dreptul oraş ului Satu Marc (Muz.
j ud. Satu Marc).
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Fig. 13. Deviz de cheltuieli privind lărgirea unui canal
al S omeş u lu i lângă Satu Mare, datat din anul 1830
(Muz. jud. Satu Mare).
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Fig. 14 15. Planuri de lucrări hidrotehnice pc Someş, proiectate în dreptul ora~ttlui Sal\1
Mare. în prima parte a secolului al XIX-iea (Mu7.. jud. Satu Marc).
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rig. 16. Vechiul pod niticr de !ier peste Someş la Satu Mare, la începutul secolului al XX-iea.
(După o carte poştală contemporană).

Fig. 17. Cursul

Someşului

în dreptul

oraşului

Satu Mare în anul 1777.
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După

(59).

Fig. 18. Cursul Someşului în drepml oraşului Satu Mare în anul 1847. După (59).

f.'ig. l 9. Cursul Someşului în dreptul oraşului Satu Mare în anul l 907. După (59).
~··

Fig. 20. Vapor w aburi pe Someş, la Satu Marc, la începurul secolului al XX-iea.
(După o carto:: poştală contemporană).
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Fig. 2 1.Actul înaintat din eomuna Medi cşuAurit, prin care
solicită executarea unor lucrări hidroameliorative (Muz. jud.
Satu Marc)
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Fig. 22 . Harta Mlaş tinii Eccdea. executată în anul 1780.
După (29).

Fig. 23. J\aturaliştii cercetând viaţa de baltă în Mlaştina
Ecetlea la sfărşim l secolului trecut. După o foto!,>Tafie
contemporană.
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Fig. 24. Aspec t din

Mlaştina

Ecedca din secolul al XIX-iea. Stampă din secolul trecut.

Fig. 25. Aniniş inundat în zona Mlaşt1111i Eccdca. Stampâ din veacul trecut.
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După

{51 ).

rig. 26. Pescuit cu vârşa din apa de sub plaur în Mlaştina Eccda. Stampă din secolul al XIX-iea.
După (35).

t-'ig. 27. Aspect din Mlaştina Ecedca înainte de asanare. Stampă din secolul al XlX-lea. După (51 ).
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Fig. 28. P lanul de asanan: a

Mla~tinii

.C:ccdca.

Du_pă

(21 ).

Fig 29. Pl:mul de asanare a zonei sud ice a Mlaştinii Ecedca. După ( 11 ).
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Fig. 30. Zona

Mlaştinii

Ecedea înainte de asanare.

După

(33).
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Fig. 31. Zona Mlaştinii Eeedca după desecare. După (33).

Fig. 32. Clădirea Sindicatului Eccdca la Carei, la începutul secolului al XX-iea. ( Oupă o
ca rte poşta l ă contemporanii).

rig. 33. Sia\ia de pompe de la Moftinu Mic.
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După

(33).

fig. 34. Pe<lologul P. Enc ul escu, cercetătorul solurilor di n
(lccast[1 zo nă .

Fig. 35. Oigu l conslniit în dreptul satului Lu căceni . După (33).
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fo ig. 36.

S t ă1· i l aru l

lâng:1 s<ltul

Fig. 37. rla raj cu capcane

( la birinţi)

pentru pescuit, confecţionat din trestie, în zona
(foto: C. Karacsonyi).
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Răsăritean,

de pc Canalu l

Păulcan. (După

(33).

vă i i Ieru lui

Fig. 38 ..,Pândă la cocori". Desen din Valea lernlui înainte de a~anan:.

Fig. 39. Teren mlăştinos de interdună pc nisipurile Nirnlui. Stampă din veacul trecut.
După(51).
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fig. 40. Lucdiri antic ro?ionalc în ;:ona

Fig. 41 . Arderea

pă mântului

torenţilor

de la Dobra. (foto: C.

turbos la Bcrveni. în anul 1903.

Oupă
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o fotografie contemporanii.
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Au mai rămas de rezolvat unele probleme ca: irigaţia, asigurarea
apei necesare pentru alimentarea tuturor lacurilor de acumulare proiectate în zonă, asanarea unor ml~tini care s-au format în spatele digurilor,
redimensionarea unor diguri şi canale, oprirea apariţiei sărăturilor secundare în zonă.
În prezent sunt executate noi lucrări hidroameliorative de mare
anvergură în această zonă, în urma cărora activităţile economice vor avea
o eficienţă sporită.
Nisipurile din nord-v-estul ţării, cunoscute şi sub numele de Câmpia
Nirului, se întind în partea vestică a judeţelor Satu Mare şi Bihor, pe
o suprafaţă aproximativă de 27 OOO hectare.
Din punct de vedere hidrologic, acest teritoriu are un caracter
centrifug şi insecvent. Apele lui sunt bogate în săruri de Na. Precipitaţiile depăşesc cifra de 550 mm/an, în toată zona.
Din cele mai vechi timpuri documentele amintesc că, acest teritoriu
se caracterizează prin existenţa numeroaselor mlaştini, care se ţin în lanţ
în 7.one de interdune. Cu secole în urmă existau aici şi o serie de lacuri.
Deoarece nisipurile transportate de vânturi pe alocuri au închis văile de
vârstă pleistocenică, în majoritatea locurilor apa nu avea scurgere liberă.
Vegetaţia lemnoasă, în multe locuri, era caracterizată prin prezenţa
întinselor mestecănişuri, care creşteau pe terenuri cu exces de umiditate.
De altfel din mesteacăn, încă şi în decursul secolului trecut, populaţia
zonei a extras ,.,apa de mesteacăn", care constituia materia primă a uleiului şi a balsamului de mesteacăn (51).
Apele mari, în special în anii mai ploioşi, au îngreunat mult circulaţia în zona nisipurilor. Se pare că, apele curgătoare ale teritoriului, odinioară aveau un debit destul de însemnat, deoarece pe unele dintre aceste
cursuri, azi neînsemnate, în secolul trecut existau mori de apă. Astfel la
Urziceni şi la Foieni; în cea din urmă localitate, în actuala margine nordică a satului (29).
Datorită excesului de umiditate, malaria era destul de frecventă în
această zonă

(51).

Din aceste considerente, problema asanării zonei nisipurilor a fost
ridicată deja în secolul al XVIII-lea. P rimele lucrări mai mici au fost executate la începutul anilor 1800 (16). Prin şanţurile săpate au fost legate
o serie de mlaştini de interdune. Asemenea lucrări au fost executate în
-decursul secolului trecut în mai multe locuri, dar rezultatele au fost contrar aşteptărilor. Deoarece prin canalele săpate apa a fost condusă spre
depresiuni mai mari, chiar şi unele terenuri arabile, care se găseau la
înălţimi mai joase au fost inundate. Proprietarii acestor terenuri au încercat să se descurce singur, executând cu forţe proprii şanţuri de
scurgere, prin care excesul de umiditate a fost condus spre porţiuni de
terenuri mai joase. Astfel, treptat apele au fost dirijate în special în
direcţia Bazinului Tisei. (16).
Aceste lucrări, executate fără un plan general, desigur că nu au putut rezolva problema eliminării excesului de umiditate din zona nisipurilor.
ln anul 1875 se înfiinţează un Sindicat, cu scopul de a asana apele
interioare din zona nisipurilor (37). In decurs de circa 50 de ani, această
l:i - Studii

şi comunicări,

XI- XII

https://biblioteca-digitala.ro

226

Carol Karâcsonyi

32'

societate a condus şi a finanţat lucrările de desecare, care în primul rând
s-a rezumat la săparea canalelor principale şi secundare de scurgere.
Dintre canalele principale ale zonei nisipurilor se remarcă canalul
Horea, care colectează şi conduce apele din partea centrală a teritoriului
dincolo de graniţă.
Canalizarea părţii de sud ale Câmpiei Nirului a fost începută după
anul 1892 (16). De aici apele nisipurilor gravitează spre culoarul Ierului,
având două văi principale: 1 - dinspre Curtuiuşeni spre Văşad, care este
probabil un vechi curs al râului Tisa; 2 - prin pârâul Moca, a cărei albie
marchează marginea de S-E a zonei nisipurilor. Pârâul Moca părăseşte
nisipurile în dreptul satului Şilindru, curgând spre valea Ierului, în care
se varsă sub promontoriul numit ,,,Dealul Episcopului". În trecut, în aceste
văi au fost executate lucrări de canalizare.
Din partea nordică a zonei nisipurilor apele gravitează spre Bazinul
Ecedea, având ca principalul curs Valea Neagră, care părăseşte Câmpia
Nirului în dreptul satului Urziceni. In timpul asanării Mlaştinii Ecedea
(1895-1899), în această zonă, iniţial erau proiectate lucrări hidroameliorativ€ mai însemnate. La marginea acestei zone, urma să fie săpat un
canal sub formă de brâu, cu scopul de a colecta apele din zona nisipurilor.
Canalul urma să străbată o distanţă de 38 km, iar între digurile lui să
fie o distanţă de 130 rn. Deoarece s-a considerat, că lucrarea este foarte
costisitoare s-a renunţat la executarea lui, cu toate că era cunoscut faptul că, apele nisipurilor transportă o însemnată cantitate de aluviuni spreCrasna, ce prezintă un pericol rapid de colmatare (21). Astfel au fost executate numai câteva canale mai mici în această parte a Câmpiei Nirului.
La începutul secolului al XX-lea au fost începute lucrările, în urma
cărora excesul de umiditate din partea nordică a nisipurilor a fost drenată spre râul Crasna (16).
Faptul că unele lucrări de drenare, executate în special în secolul
trecut, nu funcţionau bine, s-a constatat în special în anii ploioşi, de exemplu în 1878 şi 1891. În primul rând împotmolirea rapidă a canalelor a
îngreunat funcţionarea acestui sistem.
In deceniile următoare reţeaua de canale de drenaj a fost extinsă, iarunele existente au fost curăţate. Deoarece coeziunea între particulele solului nisipos este slabă, colmatarea se producea rapid în această zonă.
In prezent, pe teritoriul nisipurilor nu mai există nici un curs de
apă în stare naturală . 1n schimb se găsesc aici o serie de terenuri de interdunc cu exces de umiditate, ale căror asanări rămâne o problemă a
activităţilor de hidroameliorare viitoare.
Piemonturile V.estice, deasupra cărora se înalţă horstul scund a Culmii Codrului, au o reţea hidrografică formată din numeroase ape curgă
toare, care gravitează în direcţia ·nord sau nord-vest. Este de remarcat şi
faptul că, deoarece Culmea Codrului este aşezată frontal în direcţia vânturilor vestice dominante, în ciuda altitudinilor modeste (sub 600 m), ea
primeşte o cantitate apreciabilă de 800 mm de precipitaţii pe an. Astfel
această culme larg boltită constituie un adevărat „castel de apă", însă
datorită faptului că marea majoritate a teritoriului şi în prezent este împădurit, aici eroziunea solului este mai puţin accentuată.
Principalul râu, care drenează această zonă este Homorodul, care a
fost regularizat - cum am amintit anterior - odată cu asanarea Mlaş-
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tinii Ecedea. Dintre lucrările executate pe celelalte ape curgătoare, mende hidroameliorare, ce s-au executat în ultimii ani pe
valea Majci, care drenează partea vestică a acestei zone.
1n zona de piemont, unde pădurile au fost defrişate aproape pretutindeni, eroziunea solului pe alocuri este accentuată. Masivele defrişări
au fost făcute aici în special în a doua parte a secolului trecut, de către
societatea belgiană Lamarche (21). Se găsesc aici o serie de văi torenţiale
foarte adânci, la: Beltiug, Dobra, Hodod etc. Combaterea eroziunii solului se face prin diferite căi şi metode.
In urma intervenţiilor antropice, efectuate în special în ultimele secole, peisajul natural de odinioară a ţinutului de nord-vest a ţării, s-a
schimbat radical. Pe lângă defrişări, dezţeleniri şi extinderea aşezărilor
umane, descările erau principali factori, care au determinat cele mai profunde modificări în configuraţia n aturală a acestei zone.
Cu toate că nu posedăm date exacte cu privire la schimbările microclimatice cauzate de descări în această zonă, se poate afirma că, restrângerea terenurilor băltoase şi mlăştinoase, care a decurs tocmai în perioada
masivelor defrişări, a avut repercursiuni, în special în privinţa repartiţionăm lucrările

zării precipitaţiilor.

Lipsa marilor suprafeţe de apă şi în special a celor neacoperite de
a cauzat reducerea cantităţii de apă, care în urma evaporaţiei
a ajuns în atmosferă. Este cunoscut şi faptul că pădurile atrag ploaia, chiar
dacă aceasta are influenţă numai în zonele limitrofe ale staţiunilor populate de vegetaţie lemnoasă. Pc de altă parte trebuie menţionat că, pe
terenurile acoperite de pădure evaporaţia este mai mică, faţă de solul
descoperit. S-a constatat totodată, că în zona unor albii de râuri, de multeori cantitatea apei condensate depăşeşte pe cea evaporată (38). Luâ nd în
considerare cele arătate, dintre care unii factori acţionează în acelaşi sens,
iar alţii în direcţii opuse, putem aprecia că, cei care determină prezenţa
precipitaţiilor mai abundente, odinioară erau mai numeroase.
Prezenţa marilor suprafeţe de apă acţionau în sensul uniformizării
temperaturii, determinând diminuarea exceselor maxime şi minime. Este
cunoscut şi faptul că, în microdepresiuni acoperite de apă solul este mai
răcoros şi astfel acrul se încălzeşte mai greu în aceste zone.
Din punct de vedere al evoluţiei solurilor din această zonă, este de
remarcat faptul că, acestea s-au format într-o regiune de silvostepă . Vegeta ţia dominantă o constituia pădurile, existând şi numeroase staţiuni
cu exces de umiditate. în aceste soluri procesele fizico-chimice s-au desfăşurat în prezenţa apei. In urma asanărilor efectuate, s-au produs schimbări atât în textura, cât şi în compoziţia chimică a solurilor, care odinioară au fost acoperite de apă. Aici de multe ori au apărut soluri tasate,
greu permeabile, ca în cazul celor din partea de nord-est a Câmpiei Someşului (56).
In continuare ne vom rezuma doar la unele modificări caracteristice
solurilor din această regiune, ce au apărut în unele zone desecate.
'\n zona psamosolurilor terenurilor de interdune din vestul teritoriului, în urma drenării apei în exces, apar terenuri golaşe, lipsite de vegetaţie. Aceste soluri, având textură laxă şi o slabă forţă de coeziune între particule, pot fi uşor atacate de vânturi, luând naştere nisipuri zbuvegetaţie,
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în special -- pe pantele de dune
mai mult expus eroziunii eoliene.
ln urma asanării Mlaştini Ecedea, în această zonă au apărut soluri
turboase, bogate în resturi vegetale. Aceste soluri au trecut prin transformări profunde în urma incendierii repetate a turbei şi în special în urma
celei din toamna anului 1903. Acest incendiu a izbucnit datorită secetei>
la da ta de 7 octombrie în hotarul localităţilor Berveni şi Căpleni şi s-a
extins pe sute de hectare. Este de menţionat că, focul era atât de puternic, încât a trecut de pe malul drept a Crasnei şi pe malul stâng. Asemenea incendii s-au repetat de mai multe ori. Deoarece s-a constatat, că
în primii ani terenurile incendiate dădeau o recoltă bună în anii urmă
tori, pe alocuri pământul turbos a fost aprins de proprietari, care considerau că, aceasta este o metodă agrotehnică indicată. însă s-a dovedit, că
după câteva ani fertilitatea terenurilor incendiate a scăzut considerabil.
deoarece humusul solului a fost distrus. Astfel, solurile acestui teritoriu >
dominat odinioară de mlaştini, au trecut prin transformări substanţiale,
înmagazinând în continuare o cantitate scăzută de materie organică.
Pe teritoriul judeţului Satu Mare, şi în special în partea lui vestică
(Câmpia Ierului şi Câmpia Careiului), apar soluri halomorfe pe o suprafaţă de 14 995 ha (5). Acestea pot evolua spre soluri saline, în cazul exploatărilor neraţionale. Apariţia unor sărături se constată în special în
zonele desecate, unde nivelul apei freatice se găseşte deasupra adâncimii
crlitice. În aceste staţiuni, datorită capilarităţii solului apa se ridică la
suprafaţă şi se evaporă, iar sărurile dizolvate în apă, care sunt antrenate
spre suprafaţă , se depun acolo sub formă de crustă, dând naştere la să
rături. Aceste terenuri slab productive, pentru a putea fi valorificate în
agricultură, necesită o serie de lucrări ameliorative.
In urma asanării terenurilor băltoase şi mlăştinoase s-au produs o
serie de mod ificări în compoziţia florei şi faunei acestui teritoriu. S-au
diminuat în special suprafeţele populate de vegetaţia plutitoare ale băl
ţilor, precum şi cele acoperite de trestiişuri, păpurişuri, rogozuri şi ză
voaie de sălcii, ce caracterizează covorul vegetal al mlaştinilor.
Este cunoscut faptul că, mlaştina este un ecosistem deosebit de complex, unde coabitează în număr mare reprezentanţii unor grupe de plante
şi animale foarte diverse. în consecinţă, pe o suprafaţă de un hectar de
mlaştină se produce o cantitate de masă verde mult mai mare, ca şi pe
acei aşi suprafaţă ocupată de orice plantă cultivată. Totodată remarcăm
şi capacitatea mlaştinii de a regla excesul de umiditate a unui teritoriu;
ea funcţionând ca un burete. În perioadele cu umiditate mai multă atrage
spre ea apa, dimpotrivă, în cele secetoase, devine o sursă de apă pentru
terenurile limitrofe. Astfel, zonele mlăştinoase nu pot fi considerate inutile, nici din punct de vedere economic.
Dintre plantele care populau terenurile cu exces de umiditate, unele
ca Salb:: aurita sau Pedicularis palustris, au dispărut din flora regiunii,
odată cu asanarea Mlaştinii Ecedea (52). O specie de rogoz - Carex davalliana - care a dominat întinse asociaţii vegetale de tip „popândaci'~
în această zonă, de asemenea nu a mai fost regăsit. Numărul plantelorde baltă şi de mlaştină al căror areal se restrânge vizibil, este destul de
mare. între acestea amintim speciile de baltă odinioară mult răspândite:
foarfeca bălţii (Stratiotes aloides), prezentă azi doar în câteva staţiuni;
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nufărul alb (Nymphaea alba), azi numai în zona nisipurilor; cornaci (Trapa
natans), în prezent numai la Porumbeşti. Unele specii, ca laleaua pestriţă
(Fritillaria meleagris) care populează staţiunile mezohigrofile, se găseşte

pe terenuri din ce în cc mai restrânse.
Desigur, că numărul speciilor de plante care au dispărut din flora
teritoriului, sau al căror areal s-a restrâns considerabil în urma asanări
lor, este mult mai marc. Prin câteva specii menţionate mai sus, voiam să
exemplificăm doar acest proces.
Structura faunei de nevertebrate a terenurilor cu exces de umiditate
a suferit transformări profunde. Cu toate că nu avem studii amănunţite
despre unele încrengături de nevertebrate care populau odinioară acest
teritoriu, cunoscfmd faptul că o serie de grupe sunt legate exclusiv de
mediul acvatic, ne permite să tragem unele concluzii asupra modificărilor
survenite în acest sens. Este semnificativ să amintim, că o specie odinioară abundentă în apele zonei, lipitoarea medicinalii (Ilfrudo rnedicinaLis),
în prezent a devenit o raritate în această zonă.
Dintre peşti, de mai mult timp nu a mai fost semnalat în Someş viză
(Accipenser n.Lthenus), iar mihalţul (Lota lota) şi fusarul (Aspro sLreber)
au devenit rarităţi. Desigur, în acest sens trebuie să luăm în considerare
şi unii factori poluanţi, însă în unele cazuri reducerea numerică a unor
populaţii de peşti, se datorează dispariţiei terenurilor mlăştinoase. Astfel
în cazul ţigănuşului (Umbra krameri) şi în special a ţiparului (Misgurnus
fossilis), dintre care mai ales cel din urmă a fost pescuit la sfârşitul secolului trecut în cantităţi imense, constituind un element de bază a hranei
populaţiei, ce trăia în jurul mlaştinilor (35).
Dintre amfibieni, în prezent arealul broaştei de mlaştină (Rana arvalis) s-a restr<lns la zonele canalelor colectoare; populaţii relativ mai numeroase există în valea Ierului.
Deoarece avifauna de baltă şi de mlaştină a unor teritorii a fost relativ mai bine studiată în perioada care preceda asanările, posedăm mai
multe date comparative în acest sens. Dintre păsări, care au dispărut din
zona Mlaştinii Ecedea după asanare, amintim: cormoranul mure (Phalacocorax carbo), pelicanul creţ (Pelecanus crispus), lebăda cucuiată (Cygnu.<;
olor); iar dintre cele care chiar cuibăreau în zonă - cormoranul mic (Phalacocorax pygmaeus), chira de baltă (Stema hirundo), cătăliga (Ilimantopus himantopus), codalbul (Halaetus albicillct), egreta mare (Egretta alba)
(43). Dupi'i desecarea mlaştinilor Ierului, nu au mai fost identificate aici:
pelicanul (Pelecanus onocrotalus), cioc-întorsul ( Recurvirostra avosetta),
chira mică (Stern.a albifrons) etc„ iar dintre cele cuibăritoare, lopătarul
(Platalea leucordia), sitarul de mal (Limosa limosa), boicuşul (Remiz pendulinus) etc. In ultimii ani nu a mai fost semnalat nici cuibăritul berzei
negre (Ciconia nigra) în pădurea „Dimaşag", lângă Livada. Menţionăm că,
dintre speciile enumerate,, în prezent mai multe figurează pc listă păsă
rilor ocrotite în România.
Dintre mamifere, efectivul populaţiilor de vidră (Lutra lutra), s-a restrâns în mod considerabil.
Pe baza cunoştinţelor ecologice actuale, dispariţia unei specii din flora
sau fauna locală, trebuie abordată ca un proces ce dezechilibrează viaţa
normală a unui ecosistem. Funcţionarea ecosistemelor poate fi comparat
cu cea a unei aparaturi sau maşini deosebit de complexe, unde lipsa unei
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„piese", poate provoca perturbări însemnate. Pe de altă parte în urma
unor populaţii locale, se pierd în mod ireversibil şi o seric de
„informaţii genetice" specifice, pe care indivizii acestor populaţii le-au
dobândit, le-au înmagazinat şi le-au transmis urmaşilor, pe parcursul miilor de generaţii succesive.
Pentru a ocroti unele elemente specifice ale genofondului vegetal şi
animal caracteristic teritoriului, câteva staţiuni remarcabile au fost declarate rezervaţii naturale. Unele dintre ele se găsesc pe terenuri cu exces de umiditate.
Este o pierdere inestimabilă pentru posterioritate, că în urma asanării Mlaştinii Ecedea nu a fost păstrată în stare natura lă, nici măcar o
mică porţiune, în care puteau supravieţui unii reprezentanţi ai florei şi
faunei acestui grandios monument al naturii de odinioară.
Dintre rezervaţiile înfiinţate r ecent se numără mlaştinile „Vermeş" 
ului de la Sanislău, unde suprafeţele acoperite de apă sunt în restrângere.
Astfel, a dispărut din zonă cea mai reprezentativă asociaţie vegetală rc~ictară - as. Carici-Calamagrostetum neglectae în singura ci staţiune
din ţară . Intr-o altă staţiune declarată rezervaţie naturală, unică în felul
ei în Europa centrală, Lacul „Vărgat" cu plaur de la Săcuieni (jud. Bihor},
tăierea masivă a exemplarelor de anini (Alnus glutinosa), a cauzat şi restrângerea populaţiilor de Sphagnum. Aceste specii de muşchi, improprii
zonelor de şes, care vegetea ză aici împreună cu alte specii montane, sunt
reprezentanţii florei unor perioade geologice trecute. Mlaştinile şi păşu
nile mezohigrofile de la Piru Nou , incluse de ase menea pe lista rezervaţiilor naturale, se limitează azi pe s uprafeţe destul de mici. ln prezent se
găseşte în curs de studiu şi în faza de întocmire a documentaţiei necesare pentru a fi declarată rezervaţie naturală, mlaştina „Poiana Şălătru
cului" de la Certeze. Cum s-a mai amintit în paginile anterioare, în această
mlaştină există o scrie de canale vechi de drenaj, azi în bună parte împ otmolite.
Cele enumerate exemplifică faptul că, nici în staţiunile ocrotite vegetaţia şi fauna nu se mai găseşte în întregime în starea lor naturală. Mai
trebuie să lu ăm în considerare că, aceste staţiuni, chiar dacă amplasarea
lor este bine aleasă, nu cuprind decât un procent mic din genofondul vegetal şi animal a unei zone.
însumând rezultatele schimbărilor survenite în urma asanărilor, pe
lângă foloasele directe obţinute în urma acestora, trebuie să luăm în considerare şi aspectele derivate din dispariţia peisajelor naturale, respectiv
ta unor specii, dintre care unele în viitor pot servi ca surse de materii
prime, azi încă nebănuite. Precum este cunoscut, actualmente folosirea
·cut mai raţională a rezervelor naturale şi a materiilor prime este o problemă de bază . în această ordine de idei ne gândim nu numai la resurse
vegetale, ci chiar şi la apă, cu toate că în această zonă azi încă se gă
seşte în exces.
Din cele arătate rezultă că, activităţile antropice în urma cărora habitatele naturale sunt transformate, se recomandă a fi efectuate în corelare cu cercetările ecologice, în vederea conservării genofondului vegetal
şi animal caracteristic şi a protejării mediului înconjtirător.
Mai remarcăm una dintre conexiunile complexe ce există între învelişul vegetal şi apele unui teritoriu. Vege taţia consumă cantităţi variate
dispariţiei
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de apă, în funcţie de natura ei şi climat. Consumul de apă reprezintă un
factor important în amenajarea unui bazin hidrografic. Prezenţa (sau absenţa) vegetaţiei poate să exercite o influenţă mar_e atât asupra stabilizării
pământurilor, cât şi a regimului cursului de apă. In consecinţă, dacă principalul scop al amenajamentului este regularizarea apelor şi stabilizarea
terenurilor, este recomandabil menţinerea înveiişului vegetal cât mai des
posibil (38).
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DONN:EES IDSTORIQUES SUR LES RIVIE;RES ET LES TRAVAUX
DE HYDROAMELIORATIONS EFFECTUES AU NORD-OUEST
DE LA ROUMANIE
(ResumeJ

. Cet ouvr age-ci presente des donneos historiques quant aux mo<lifications produ1tes dans le reseau hydrographique du ter:ritoire ai11iSi que certains changements
survenus a la suite de ces tr.avaux dans le microclima t, le sol, la flore et la faune.
de cette region.
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INTEGRAREA ARMATEI ROMANE
IN SISTEMUL DE APARARE, PRIN MIJLOACE
POLITICO-DIPLOMATICE ŞI MILITARE,
A FRONTIEREI DE VEST
CORNEL GRAD

I. Planurile de apărare a frontierei de vest
în perioada inte1·belică
1n perioada următoare realizlirii statului naţional unitar român
(„România Mare" - în mantalul colectiv autohton) ideea strategică generală, concepu tă şi aplicată de M.St.M. român luându-se în calcul
situaţia politică agitată şi confuză din statele vecine României era
distribttirea echilibratăt a forţelor în cele 3 zone probabile de operaţii:
Est - Rusia Sovietică, fost aliat incomod în războiul proaspăt încheiat;
Sud - Bulgaria; Vest - Ungarja, Coste adversare militare până la sfârşitul primei mari conflagraţii mond'.ale.
începând din anul 1924, însă, situaţia repartizării forţelor se schimbă,
progresiv, în favoarea asigurării prioritare a frontierei de Vest, care se
contura ca cea mai ameninţată, datorită intensificării r evizionismului maghiar, susţinut iniţial, în surdină, de Germania şi făţiş, cu o intensitate
crescândă, de o serie de grupuri de presiune, organizate în diverse asociaţii, ligi etc. simpatizante ale „Ungariei mutilate" din ţările învingă
toare (cu deosebire din Anglia, Italia, SUAf. Astfel, de la 45 de batalioane, 23 escadroane şi 68 baterii de artilerie, cu un efectiv mobilizabil
de 87 957 de oameni, destinate frontierei de Vest în anul 1922, se ajunge„
în 1924, la 73 de batalioane, 28 escadroane şi 111 baterii cu un efecti"W
mobilizabil de 141 453 oameni3, integrate în A.rmata a 3-a.
In întreaga perioadă interbe,lică asigurarea frontierelor de Est, Sud,
şi Vest se baza pe concepţia elaborării, la nivelul comandamentului na-ţional, a unor planuri de campanie cu caracter exclusiv defensiv. Până:
în 1931, aceste planuri de campanie prevedeau cooperarea armatei române cu forţele Micii înţelegeri, conform com'.enţiilor de alianţă, cumen1

p.

ieo.
2

Istoria militâră -a poporului român, vof VI, Ed. Militară, Bucureşti, 1989'r

A. Gociman, România

193.f, p, 17-124.

şi

revizionismul maghiar, Tip. 1.iniversul,

Bucureşti,,_

I

3 Arh. M. Ap. N„ fond Microfilme, rola P II 1783, C. 402, rola P II 1785_
C 175, cf. Ist. militară ... p. 120, nota 35.
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ţionarea expresă că ea devenea opernbilă numai în cazul unei agresiuni
din partea Bulgariei şi Ungariei 4 •
Odată cu începuturile deceniului 4, M.St.M. român, în concordanţă
cu poziţia politico-diplomatică şi militară a României faţă de creşterea
p ericolului revanşard german şi, ccncomitent, faţă de ineficienţa Ligii
Naţiunilor vizând contracararea acestui pericol, a elaborat noi planuri
de campanie bazate pe ipoteza ur,ui conflict european generalizat. In
această situaţie, efortul principal al armatei române trebuia îndreptat
spre apărarea frontierei de Vest, ameninţate de o presiune conjugată
nazisto-horthystă.

După semnarea în 1933 a Convenţi ei de definire a agresiunii, la
care a aderat şi U.R.S.S., se putea spera, îndreptăţit, că frontiera din
... Est - luând în calcul şi îmbunătăţirea relaţiilor României cu colosul
bolşevic - nu mai era în pericol imediat. Mai mult, se putea spera chiar
pe o intervenţie sovietică, alături de Franţa şi Cehoslovacia, împotriva
Germanici, în cadrul unui conflict european, Ghidat de aceste considerente politico-strategice, planul de apărare elaborat de M.St.M. român
în 1933 prevedea efortul principul în Vest, în Est lăsându-se doar forţe
de acoperire. Pentru a faoe faţă posibilei agresiuni a Ungariei în Est,
Frontului de Vest i-au fost repartizate 5 corpuri de armată5 : C.6.A. (diviziile 16, 17 şi 20 infanterie), C.7.A. (diviziile 1, 18, 19 infanterie),
C.1.A. (diviziile 2, 3, 11 infanterie), Corpul vânătorilor de munte (diviziile 1 şi 2) şi Corpul de cavalerie (diviziile 1 şi 3 cavalerie), deci un
total de 13 divizii.
Doi ani mai târziu, iîn 1935, având în vedere evoluţia favorabilă a
relaţiilor cu U.R.S.S., potenţată şi de încheierea Tratatului franco-sovietic (2 mai 1935), planul de campanie al Comandamentului român a
rămas, în esenţă, acelaşi, sporindu-se doar numărul forţelor angrenate
în efortul de apărare a frontierei de Vest: de la 13 la 18 divizii 6.
În 1936, planul operativ pentru Frontul de Vest a fost modificat
structural, organizându-se o siguranţă puternică în apropierea frontierei
C'U Ungaria şi o rezervă de 2 divizii (13 şi 73 infanterie). Grupul de armate Vest era format din Armata 4 (C.6.A. cu 3 divizii de infanterie,
Corpul vânătorilor de munte, C.1.A. cu 3 divizii de infanterie, C.11.A. cu
Divizia 1 Grăniceri, diviziile 61 şi 71 infanterie, plus Divizia 1 Cavalerie) şi Armata 3 (C. 7 .A cu 3 divizii de infanterie, plus Divizia 3 Cavalerie) 7.
Pentru anul 1937 s-a elaborat planul „Mnrăşeşti" care prevedea dislocarea pc Frontul de Vest a 16 divizii de infanterie, 2 divizii de caval~rie şi 3 brigăzi de munte. Un total de 190 batalioane, 86 escadroane,
• Ist. militară. . . p. 121; I. Talpeş, Consolidarea unităţii naţionale şi statale
în perioada interbelică, în vol. Din istoria militară a poporului român, vol. 11,
Ed. Militară, Bucureşti, 1983, p. 455---456; C-tin Botoran, Politica militară ~
României între cele două războaie mondiale (1919-1939) în voi. Istoria militara
C( românilo1-, vol. 2, Ed. Militară, Bucureşti, 1992, p. 174---176.
s Arh. M. Ap. N., fond M. St. M., secţia 3, dos. nr. 11391, f. 2--10; I. Talp oş,
~p. cit., p. 461-462.
6 Ibidem, f. 752.
7
Ibidem, dos. nr. 416, f. 44 .
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298 baterii şi 134 avioane, plus 6 divizii de infanterie în rezerva Mare.lui Cartier Generala.

Evenimentele ameninţătoare produse în centrul Europei, cu deosebire criza austriacă („Anschluss"-ul) şi criza cehoslovacă (Acordul de la
JVIi."tnchen) din primăvara şi toamna anului 1938, provocate de politica
revizionistă şi agr€sivă a Germaniei naziste, au obligat M.St.M. român
să-şi modifice de două ori planul general. de· campanie. Iniţial, acesta
prevedea pentru apărarea graniţei de Vest dislocarea a 20' de mari unităţi9. Armata 4 (11 divizii de infanterie, 2 brigăzi de munte ş i 2 divizii
-de cavalerie) - masată pe direcţia principală de apărare din Poarta Someşului şi Armata 1 (3 divizii de infanterie, o brigadă de munte şi o
brigadă de cavalerie) masată în Poarta Mureşului. In zona Jibou era
-prevăzută concentrarea singurei unităţi de tancuri a armutei române,
cu misiunea de a interveni, la nevoie, în sprijinul ambelor grupări (Ar.mata 4 - în Nord şi Armata 1 în Sud).
Ulterior, planul a suferit modificări în sensul întăririi efectivelor
·de la frontiera de Vest: 12 divizii de infanterie, 3 brigăzi mixte-munte· şi
o divizie de cavalerie. Concomitent, M.St.M. a luat măsuri de asigurare
intensă a teritoriului în Vest: intensificarea lucrărilor de fortificaţii pe
direcţia principalelor direcţii de acces spre interiorul Transilvaniei (linia „Carol"). Astfel, în circa 3 ani (primăvara anului 1937 - 4 iulie 1940)
au fost construite 469 de cazemate din care 400 în perioada februarie
1939 - 4 iulie 1940, echipate cu mitraliere şi puşti mitraliere Z.B., calibrul 7 ,92 de fabricaţie cehoslovacă şi românească (sub licenţă), tunuri .
.şi obuziere. Pentru realizarea lucrărilor de fortificaţii şi amenajare a
căilor de comunicaţii spre şi între ele au fost utilizate materiale însumând nu mai puţin de 15 073 vagoane ciment, 4 406 vagoane fier beton,
252 vagoane sarmă ghimpată, 164 558 m 2 grilaj metalic, 562 km cablu
·telefonic etc. 10.
In efortul general al ţării pentru sprijinirea materială a apărăr1i
frontierei de Vest trebuie să evidentiem si suma record de 10 ·252 321 OOO
]ei, subscrisă de populaţie în perio'ada decembrie 1934 - 10 februarie
.1940 11 .

Evenimentefo din martie 1939 (ocuparea Boemiei şi Moraviei do că
tre Germania, anexarea Ucrainei Subcarpatice de către Ungaria, concomitent cu mobilizarea armatei ungare şi concentrarea ei în raioande de
atac din Est, spre România) au obligat guvernul Armand Călinescu să
ia măsuri urgente de răspuns, deeretând moblizarea parţială a armatei
române şi conmntrarea ei în apropierea frontierei vestice şi nord-vestice.12 Obţinerea de c5tr:e+ România, la 13 aprilie 1939, a garanţiilor anglo-franceze părea că a înlăturat pentru moment pericolul invadării
României de către forţele germano-maghiare, dând forurilor militare
8

Ibid-em, dos. nr. 1577, f. 59.
1.26.

9 Ist. militară . . . p.
10 V. T . Ciubăncan,

Sistemul de apărare la frontiera de vest a ţării (1937-1940),
în Acta MP VI (li982), p . 2'76- 2:"17. Pentru detalii suplimentare vezi acelaşi V. T. Ciu-

:bă ncan
11
12

în Acta M. P. IV (1980), p. 605- 629, Acta M. P. V (1981), p. 605-61,2.
Ibidem, Acta M P. VI (1-982), p. 278.
Din istoria militară . . ., p. 129'-1311; C. Botor an, op. cit., p. HJ0--1-8·1.
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româneşti un scurt răga21 pentru reevaluarea planului de campanie şi
înzestrare a armatei.
De altfel, chiar a doua zi după acordarea garanţiilor ang.lo-franceze
(14 aprilie 1939), M.St.M. a supus spre aprobare Regelui şi primului-ministru „Studiul asupra forţelor germano-italiene care ar putea interveni
contra României în cazul unei conflagranţii generale"13 în , care se evaluează pentru etapa dată 5 posibile variante de declanşare a unui conflict generalizat. Evoluţia evenimentelor a confirmat, în parte, foarte repede (nici 5 luni) ipoteza a II-a (atacarea Po.Jonici la 1 septembrie 1939
de1 către Germania), însă cu un corectiv important: U.R.S.S., în urma
semnării la 23 august 1939 a Pactului Ribbentrop-Molotov, nu mai era
în tabăra adversarilor Ge,r maniei, ci devenise parteneri de agresiune al
acesteia, răsturnâ nd, astfel, toate calculele în ceea ce priveşte raporturile de putere pe continent şi, cu deosebire, în Sud-Estul Europei.
1n faţa acestei situaţii extrem de periculoase pentru integritatea hotarelor ei, ameninţate circular, România a luat măsuri militare de1 urgenţă: sporirea efectivelor Armatei 1 până la nivelul celor de răz
boi, înlocuîrea Corpului 5 Armată cu Corpul 1 Armată şi, după modelul
structurii organice1a Armatei 1, ~a constituit în Moldova Armata a 3-a
cu misiunea de1 a respinge un posibil atac pe direcţia Siretului şi Prutului. Prin decretarea mobilizării generale numărul diviziilor de infanterie a crescut de la 21 la 3l1 4 •
Referindu-se la măsurile militare întreprinse de guvernanţii României, ministrul Ungariei la Bucureşti informa guvernul sErn că nu estecazul să se supralicite,zc efectele acestora, deoarece „mobilizarea este mai
mult de natură psihologicăm 5 . în continuarea raportului său, Bardossy
arată că „masele româneşti nu au avut niciodată prea mare încredere
în aceste, făgăduieli răsunătoare" (cu referire directă la faptul că „regele şi guvernul au propovăduit neîncetat că armata română va apăra
chli.ar cu prnţul celor mai mari sacrificii independenţa ţării şi fiecare
palmă de pământ"). Ca bun cunoscător al mentalităţii poporului român
şi al guvernanţilor lui, viitorul prim-minis·tru al Ungariei 11 ţinea să-şi
exprime cel puţin serioase rezerve faţă de aserţiunea că România ar ceda
uşor în cazul unui atac concentric . . . Dimpotrivă se releva în raport - este de presupus· că s-ar apăra cel mai vehement în faţa pericolului care ameninţă Transilvania" 1G.
Dezintegrarea armatei poloneze şi avansarea rapidă a forţelor militare germano-sovietice spre hotarele nord-estice ale României au impus
restructurarea planului de apărare şi, în consecinţă, redislocarea de mari
unităţi. în Mo1
ldova, astfol încât, la 23 septembrie 1939, din totalul de
42 de unităţi (10 C.A., 31 divizii de infanterie, 3 divizii de cavalerie,
4 brigăzi de munte„ 2 brigăzi cavalerie, o brigadă de fortificaţii şi o brigadă de grăniceri), Frontului de Vest (Grupului de Armate nr. 1) ii erau
afectat e 12 unităţi (2 C.A., 6 divizii de infanterie, o divizie cavalerie,
3 brigăzi mixte munte, brigada de cavalecr:ie şi cea de fortificaţii), grosul
13
Arh. M. Ap. N„ fond M. St. M„ secţia 3, dos. 1706, f. 30- 313, cf. ht. mi-·
Htanl .. . , p. 131- 1'3•2.
14 Istoria militară a românilor, vol. 2, p. 187.
15 23 August 1944. Documente, I, 1984, p. 37, doc. 3!1.
ta Ibidem.
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{19 unităţi) fiind în dispozitivHl de1 apărare a frontiere.lor de Nord şi Est.
In dispozitivul strategic de apărare a frontierei vestice şi nordice (sectorul Vatra Dornei până la frontiera cu Iugoslavia) greul misiunii îi revenea Armatei 1 cu sediul la Cluj. Până la victoriile Ge·rmaniei în Vest
(ocuparea Belgiei, Olandei, Luxemburgului şi capitularea Franţei) dispo'Zitivul strategic era conceput pe ideea apărării circulare, eşalonatei în
adâncime, cu păstrarea a cel puţin 2 corpuri de armată în rezerva
M.St.M., în paralel cu constituir·e a unor mari unităţi de intervenţie (Divizia 4 cavalerie, Brigada 7 cavaleorie, Divizia 2 Gardă şi Corpul de
Gardă) 17 •

în preziua Ultimatumului sovietic, ca urmare a concentrărilor masive din mai-iunie' 1940, forţele române.şti, puse pe picior· de războii, cuprindeau 32 de divizii de infanterie, 4 1/ 3 divizii cavalerie, 4 brigăzi
mixte munte, o brigadă motorizată o brigadă fortificaţii şi alte unităţi şi
formaţii (servicii) terestre, aero şi navale cu un efectiv total de 1 261 314
·oameni (1 195 366 soldaţi ş'i gradaţi, 32' 194 ofiţeri şi 33 574 subofiţeri)
din care majoritatea zdrobitoare rezervişti (1026135) 18.
Pe acest fond al pregătirilor militare s-au petrecut evenimentele de
la sfârşitul lunii iunie în Est (acceptarea Ultimatumului sovietic, retragerea de=zastruoasă din Basarabia şi concomitent prăbuşirea vertiginoasă
.a încrederii opiniei publice româneşti în capacitatea decizională a factorilor de putere în stat). Previziunile lui H. Neubacher, însărcinatul
_german cu probleme- economice în România (5 mai 1940) cu privire la
poziţîa celui de-al III-lea Reich faţă de presiunile U.R.S.S. asupra României s-au dovedit exacte: „îns·ă la întrebarea dacă lăsăm să li se taie
,gatul (românilor - n.n.) de către ruşi, nu putem decât să-i lăsăm în
seama sfinţilor ortodocşi şi a bunului Dumnezeu" 19•
în ceea ce priveşte rolul factorilor militari în adoptarea deciziilor
privind soarta frontierelor cu Ungaria (perioada iulie-august 1940), opi.niile sunt împărţite: factorii politici (regele, primul ministru şi ministrul
·de externe au încercat să-şi justifice acţiunile şi prin atitudinea nu suficient de hotărâtă - după păre.rea lor - a organismelor de comandă ale
armatei 20 . După opinia militarilor, exprimată în documente oficiale, în
perioada imediat pn'?mergătoare pronunţării Dictatului, concluzia era cu
totul alta: armata era în totalitate• gata să apere Transilvania, chiar dacă
s-ar fi pierdut Moldova şi Muntenia în întregime. Cele mai relevante,
în acest sens, ni se par raportul M.St.M. nr. 10 945 către Preşedinţia
Consiliului de lVfiniştri (23 august 1940) şi „Studiul instrucţ.iei militare
la data de 26 august 1940".
Astfel, în primul document (raportul IVI.St.M„ semnat de gen.
Gh. Mihail) se dau as·igurări că factorii politici antrenaţi în tratativele
,cu Ungaria de la Turnu Sev,erin pot să se• bizuie în totalitate pe armata
1

17

18

Istoria militară a romanilor, vol. 2, p. Hl'8-18'9.

Arh. M. Ap. N„ fond M. St. M„ secţia 1, dos. nr. 1929, f!. 3, cf. Istoria
a poporului român . .. , p. 328 şi Istoria militară a românilor . .. , p. 189.
19 Arh. St. Buc„ colecţia M1crofi1mc S.U.A. Documente germane microfilmate la AlexandrJa/Virgiinia, rola 272, T. 1120-381, C. 293025_,293026, cf. 23 Au9ust 1944. Documente (I), p. 6$--6.7, doc. 48.
20
Vezi capitolul anterior al prezentului studiu, „Guvernul roman şi Dictatul
.de la Viena", notele 96 şi 9'7.
militară
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„ ... în

susţinerea tezei române.şti, politica se poate bizui pe
nici o reticenţă, găsind totodată şi un sprijin necondiţionat
în populaţia Transilvaniei. Armata este bine pregătită, cu moralul neztlruncinat şi dornică de acţiune, aşa încât ea este gata ntl numai să.
apere teritoriul naţional, dar chiar să atace . .." (subl. n.s.)21.
în urma analizei de1 ultimă oră a sâtuaţici militaro-politice, luând
în calcul şi eşuarea tratativelor de la Turnu Severin, al doilea document
conturează urm ă torul tablou:
„1. Ne considerăm complet izolaţi şi lipsiţi de sprijinul material şi
politic al oricărei puteri străine.
2. Ne• considc-răm în situaţia de a fi atacaţi cu certitudine, simultan,
de către ruşi şi unguri (... )
- cu oarecare probabUitate de1 către bulgari şi iugoslavi care vor
căuta să speculeze situaţia noastră grea.
3. Ne considerăm, din punct de· vedere politic, înşelaţi şi de că tre
germani şi de către ruşi şi de către bulgari atât în tratativele exist.ente
cât şi în promis~unile• vagi care ne-au fost făcute".
în această situaţie, se conchidea în studiul analizat, misiunea primordială a armatei se concretiza în apărarea Ardealului cu t.otalitatea
forţelor, consimţind, la nevoie, la o simplă acoperire pe restul frontierelor şi, deci, la pierderea eventuală a Moldovei, Dobrogei şi chiar Munteniei şi Banatului 022.
în această variantă operativă, din totalul de 33 divizii de infanterie şi 41;2 divizii de cavalerie, 13 divizii de infantcrje şi o <livi7.ie de c.:avaleric reveneau Frontului de Vest - cu misiunea de a opri printr-o
bătălie defensivă atacul maghiar şi a permite lansarea contraofensivei
la oare urmau să participe 6 divizii de infanterie, toate carele de luptă
şi rezervele de artilerie grea ale M.C.G.
Frontului de Est şi Sud i se rezervau 13 divizii de infanter'ie şi 31/'Z;
divizii de- cavalerie, cu misiunea să intcîrzie înaintarea inamicilor (sovietici şi bulgari) şi să închidă defileul Carpaţilo·r 23 •
În această accepţiune, poziţia de acceptare a „arbitrajului", adoptată de 4 din oei 5 reprezentanţi militari (contraamir alul adj. N. Păiş,
gen. David Popescu, gen. adj. Gh. Mihail - şeful M.St.M. şi gen. adj.
E. Balif f) 24 în Consiliul de Coroană din dimineaţa zilei de 2 august 1940,
apare drept o inconsecvenţă greu justificabilă, dacă nu punem în balanţă
elementul emoţional, provocat de surpriza adoptării rapid, sub presiune,
a unei hotărâri atât de grave. Mai trebuie adăugată, poate, aici, şi solidaritatea guvernamentală, care în cazul gen. Arthur Văitoianu25 (vot.
contra „arbitrajului") este· fără obiect. Pe de altă parte, dacă în rândurile populaţiei civile şi autorităţilor administrative din zona d e frontieră,
începând din luna iulie, încrederea în capacitatea guvernanţilor de a

armată fără

21

Airh. M. Ap. N„ fond 94i8, deis. 5139, f. 511-612, cf. 23 Augiust 1944 . Doc~

(J) ... , p. 94, doc. 63.
2'i

Arh. M. Ap. N .. fond 948, secţia 3 informaţii, doc. 1951, f. 277-280, cf_

23 Allgust J9..J4. Documente ... , p. 94-fl6, doc. 64.
2J
21

Ibidem.
Vezi capitolul precedent ,,Guvernul român şi Dictatul de la Viena" - pasajele referitoare la primul Consiliu de Coroană din 30 au~ust 1940 - - (nota 178)_
0
~ Loc. cit.
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face faţă momentului istoric dat scădea îngrijorător, provocând deznă
dejdi şi ură faţă de aceştia, cu consecinţe greu calculabile, în armată până
la momentul cedării, ideea unei noi cedări, urmate de retragere din zonă,
era de neconceput. Drept urmare, s-au luat măsuri pentru propagandă
activă în rândurîle populaţiei, dându-se asigurări că armata îşi va face
datoria „şi că nici o- bucăţică de teren nu va fi cedată Ungariei" 2G. Mai
mult, după discursul radiodifuzat al primului ministru, Ion Gigurtu, privitor la posibile minimei rectificări de frontieră în Vest, în rândurile
ostaşilor <.lin zonă „se vorbeşte ascuns - că, şi în cazul când Guvernul Român va face cesiuni teritorii, ei nu vor părăsi poziţiile şi vor
rămâne să lupte pentru apărarea bunurilor şi păstrarea neştirbită a hotarc..lor actuale, chiar dacă vor murii cu toţii'' 27 •
Că această atitudine era generală, sinceră şi hotărâtă în rânduriletrttpei şi ale comandanţilor de unităţi din ~onă demonstrează şi semnalările insistente ale organelor militare de informaţii privind crearea şi
dezvoltarea în rândurile trupei a unei s.tări de spirit ferm potrivnice oricărei cedări, mergând până la insubordonare şi rezistenţă armată în cazul că s-ar pr'imi ordinul de retragere 28 . Astfel, M.St.M. era informat că
soldaţii Divizinului motorizat de pe lângă Regimentul 40 Artilerie din
comuna Pomi (jud. Satu Mare) au refuzat să schimbe spre înapoi amplas.1mentul unei baterii. Ba, mai mult, comanda bateriei în cauză n -a
răspuns în nici un fel la solicitarea Legiunii de Jandarmi de a se furniza detalii asupra gestului de insubordonare29 .
Totodată, în ziua de 27 august 1940, Comandantul Armatei 1, so.licita intensificarea propagandei prin radio pentru liniştirea populaţiei
civile aflate în stare de incertitudine- şi nesiguranţă, la discreţia ştirilor
diversioniste lansate de Radio Budapesta. Această activitate era cu atât
mai necesară cu cât - după cum specifică raporLul - „trupele fiind în
majoritatea lor în cantonamente şi în legătură cu populaţia ciivilă, starea
de enervare se poate transmite uşor şi în rţmdurile oştirei"3o.
1

II.

Acţiuni

teroriste, de diversiune şi spionaj horthyste
în Transilvania (1939-1940)

In acest context, trebuio specificat faptul că întreaga activitate decreare, instruire, dotare, infiltrare şi dirijare din umbră a acestor organizaţii fusese pusă la punct încă din primăvara anului 1939. Edificatoare, în acest sens., este- scrisoarea şefului Statului Major maghiar, Werth
Henrik, din 8 mai 1939, ad1·e·sată primului ministru, ministrului de extcme f?i ministnilui apărării. Acest prniect al acţiunilor pregătitoare în
vederea momentului ocupării, la momentul oportun, a Ardealului, a fost
2c Arh. 1\1. Ap. N. M. St. M., fond Armata I, dos. 924, f. 483, fdlm.
54/31 M.l.A.Z. - I.1\1.C., cf. C. Grad, Starea de spil"it a populaţiei, autorităţilor şi
armatei din ţinutul Someş în vara anului 1940, Ac ta MP., VII (1983), p. 350-355>doc. 10.
27 Ibidem , dos. cit., f. 565, cf. C. Grad, op. cit., p. 335, doc. 16.
2s Ibide m, f. 582-583; Ibidem, p. 3~9-360, doc. 20.

29
•0

Loc. cit.

lbh.lcm, f. 624; Ibidem, p. 362, doc. 22.

16 - SLud!i

ş1 comunică1i,
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acceptat, cu mici observaţii, în şedinţa restrânsă a Consiliului de Miniştri
.din 22 mai 193931.
în Arhivele Ministerului Apărării Naţiona le - fond Armata 1 şi
Secţia Ir Informaţii se păstrează câteva dosare cu piese relative la activitatea desfăşurată de organizaţiile iredentiste horthyste pe teritoriul
României în anii 1939-1940, adică în perioada când tensiunea politică
dintre ce.lei două state vecine, România şi Ungaria, atinsese apogeul, datorită atitudinii permanent provocatoare a Ungariei Şi, după izbucnirea
celui de-al doilea război mondial, deschis agresive.
Prima organizaţie teroristă horthystă pe teritoriul României a fost
descoperită la 14 octombrie 1939. Organizaţia număra 172 de membri
activi, răspândiţi în principalele localităţi din apropierea frontierei: Ora.dea, Carei, Satu Mare, Zalău, Cehu Silvaniei, Baia Mare, Cluj, Sighet,
Salonta etc. Majoritatea celor implicaţi in acţiunile teroriste şi de spionaj desfăşurate în Transilvania erau cetăţenii români, îndeosebi intelectuali (preoţi, profesori) şi liberi profesionişti, recrutaţi de serviciile de
spionaj horthyste din Budapesta, Debreţin, Seghedin, Nyircgyhaza32 •
Astfel, în Sălaj, judeţ de frontieră, al treilea ca mărime dintre judeţele
<lin Vest, aşezat pe direcţia principală de înaintare probabilă a armatei
maghiare spre centrul Transilvaniei, s-au descoperit mai multe nuclee
active de spionaj şi diversiune la Zalău33 , Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei şi Carei. De altfol, aici s-au descoperit depozite de materiale exploziv în câteva farmacii şi unităţi spitaliceşti3 4 . Autorităţile româneşti
au identificat ca agenţi horthyşti pe Schonsteîn Antal - tăbăcar, şi
Szakacs. Iosif ~ şofer, iar în Cehu Silvaniei, la 25 octombrie 1939, a fost
descoperită în casa zugravului Hunyadi Francisc 1 kg de ecrasită pe care
o primise de la Raczi Adalbert din Zalău, prin intermediul lui Zubor Ja.nos31i.
Pentru a evita înăsprirea relaţiilor româno-maghiare, guvernul român a stabilit cu guvernul horthysit o înţelegere având drept scop evit.arca repetării unor asemenea incidente. Statul român, îndeplinindu-şi
în totalitate obligaţiile asumate în cadrul înţelegerii amintite, a renunţat
la trimiterea în judecată a unui număr apreciabil dintre cetăţ€nii români
implicaţi în acţiunea teroristă maghiară din octombrie 1939 şi a permis
trecerea în Ungaria a nu mai puţin de 52 de persoane-36 , prin punctele
de frontieră P arhita (36 persoane - 21 decembrie 1939) şi Borş (16 persoane - 17 martie 1940). Cu roată această atitudine de înţelegere din
1

31

Diplomaciai iratok Magyarorszag kulpolitikcijahoz, 1936-1945, Akademiai
,1 939-27- M9; cf. Gh. Bodea, V. T. Suciu,
l. Puşca~. Administraiia militară horthystă în nord-vestul României, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 1988, p. 75-79.
32 Vezi pt. detalii C. Neagu, D. Marinescu, Fapte din umbră, vol. IV, Ed. Polit.ică, Bucureşti, 1983 (nu se indică sursele documentire) şi Gh. Budea, V. Suciu,

kiud6, 1962, vol. III, kCtm oe res, pol -

op. cit„ p. 91~113.
A.l.C„ fond P.C.M., dos. 213/1940, f. 104-107, cf. Tr. Bune-;cu, J.;upta poporului român împotriva Dictatului de la Viena, Bucur~ti, 1971, p. 25.
34 Arh. Min. Ap. N. M. St. M„ fond Armata I, dos. 662, f. 348-351,
cf. C. Grad, Ac~iuni teroriste, de divf!rSiune şi spionaj horthyste la frontiera de
vest a României (1939-1940), Acta MP. (112), 19$8, p. 1157
"5 Ibidem.
30 Arh. M. Ap. N. M. St. M., fond 5417, dos. 922, f. l, cf. C. Grad, Acţiuni ... , p. 657.
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partea României, statul maghiar nu şi-a respectat angajamentele asumate, perseverând în acţiuni de agitaţie iredentistă, provocatoare, sporindu-le numărul şi raza de acţiune. Scopul acesit or acţiuni provocatoare·
era crearea unor cazuri pe care propaganda horthys.tă să le exploateze
tendenţios iar diplomaţia maghiară să aibă dovezi „calde·" în susţinerile
ei privind oprimarea continuă şi insuportabilă a minorităţii maghiare
de către statul român, obligând Ungaria la intervenţie, inclusiv armată.
Până la pronunţarea DictatU!lui de la Viena, au mai fost descoperite
în Nord-Vestul României încă 5 organizaţii teroriste37 în loc01ităţile:
1. Bocicoiul Mare (jud. Maramureş), formată din 11 persoane (7 ianuarie 1940);
2. Valea lui Mihai (jud. Sălaj, actualmente Bihor), în care erau im-·
plicate 9 persoane (februarie. 1940);
3. Andrid (jud. Satu Mare), formată din 16 persoane• (15 iunie 1940);
4. Oradea (jud. Bihor), cu ramificaţii la Huiedin, Braşov, Sibiu •.
Bistriţa, Târgu Secuiesc, Deva, Cluj, formată din 12 persoane de cetă
ţenie română şi 7 de cetăţenie maghiară, descoperită la 14 august 1940.
În anul 1940, modul de· organizarn şi funcţionare• a acestor nuclee·
(caz tipjc·; ultimul - oel de la Oradea) sufeiră modificări de substanţă.
Astfel, dacă, în 1939, în organizaţiile teroriste din Ardeal acţiunea era
trecută din punct de vedere organizatoric asupra elementelor maghiare
iredentiste din România, chemate sub diverse pr.etexte în Ungaria şi
instruite asupra modului de recrutare a membrilor din rândurile conaţionalilor cu convingeri asemănătoare lor şi despre tehnica de mânuire
a explozivilor, în 1940, după „căderile" din oatombr'ie 1939, organizarea
acţiunilor te.roriste a trecut asupra elementelor din exterior. Aceasta din,
probabil, două motive 1. fie oă elementele din interior nu se dovediseră
suficient de pregătite moral pentru a face faţă acţiunii; 2. fie că legă
turile principalelor elemente de încredere au fost distruse de organele
româneşti de informaţii şi contrainformaţii în toamna anului 1939 şi .iama
lui 1940.
Aceste elemente din e~terior au intrat în ţară cu paşapoarte valabile, dar cu nume false, întregistrându-se cu profesiuni diferite, ca:·
doctori, ingineri, jurisconsulţi, arhitecţi, comercianţi de coloniale,
lemne etc., aflaţi în România cu interese de afaceri pe timpul legal de-30 de zile. in timpul respectiv, aceşti agenţi începeau acţiunea de orga-nizare a nucleelor, folosind elementele locale, însărcinate la început cu·
misiuni minore de indicatori, curieri şi depozitari intermediari ai mate-·
rialului exploziv.
Elementele nucleului de la O:radea38 emu formate din o.fiteri ai ser-viciilor maghiare de spionaj, trimişi în România cu misiunea: i. să recrute:re elemente din populaţia maghiară, ostile regimului românesc şi dis-puse să acţioneze pentru subminarea lui; 2. s·ă creeze puncte de depozitare a materialefor de sabotaj (explozivi, arme, manifes·te). Misiunea
acestora era de a produce acte teroiliste ca: distrugeri de căi de cornu~
nicaţie, păduri şi sate româneşti, otrăviri de fânt.âni etc., pentru a crea
o stare de panică şi, în acelaşi timp, pentru a împiedica evacuarea arma1

1:

1

~ 7 Ibidem, op. cit., p. 658-660.

38

Ibide m, dos. 922, f. 4-·16.
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autorităţilor şi populaţiei civile-, în eventualitatea cedării
regiunilor revendicate de Ungaria, incendierea satelor cu populaţie minoritară, concomitent cu răspândirea prin colportare sau prin manifeste
aduse din Ungaria a zvonului că au torităţile româneşti au provocat respective•l e aoţiuni teroriste. În eventualitatea previzibilă a eşuării tratativelor româno-ungare privitoare Ja noua frontieră esticiă revendicată de
Ungaria, organele horthyste de spionaj şi organizaţiile teroristc39 antiromâneşti create pe teritoriul Ungariei (Rongyos Garda, „Tuzharcosok,
Magyar Csapatok)~ 0 , prin agenţi infiltraţi în România şi prin agenţii
recrutaţi din interiorul ţării, planificaseră declanşarea unor acţiuni teroriste de anvergură, cu scopul de a crea o stare de panică şi de dezordine
în rândurile populaţiei şi autorităţilor, determinând intervenţia armată
a Ungariei. Parţial, acest scenariu a reuşitl în momentul evacuării teritoriului cedat de către armata română şi a preluării lui de către armata
ungară (vezi capito.lul dedicat evacuării tcritoritoriului cedat în urma Dictatului de la Viena).
în luna august, pe lângă acţiunile grupurilor diversioniste şi de
spionaj horthyste·, s-au înmulţit numărul provocărilor la frontieră: trecCTi ilegale ale frontierei terestre împrăştier'i de manifeste, violări ale
spaţiului aerian etc.
Astfel, la 16 august un avion străin venind din Ungaria a zburat la
mare altitudine deasupra teritoriului românesc timp de o oră 4 1 . In noaptea de 15/16 august în comuna Valea lui Mihai, situată în imediata apropiere a frontierei cu Ungaria, au fost răspândite manifeste în limba
română şi maghiară prin care se· inocula perfid şi demobilizant ideea
Transilvaniei independente : „Fraţi Români! Două dintre armatele noastre s-au retras fără nici un foc de puşcă ajungând în învălmăşală la
Reni. Basarabia s-a pierdut -dar şi Dobrogea este în cea mai bună cale
s•ă fie vândută. Pezevenchi din vechiul Regat ne jefuies;c! Moartei pe
tâlharii din Bucureşti. Se trească Transylvania independentă! Se tirească Iulu Maniu" 42 • „Stilul" documentului, gramatical şi politic, specific
unui vorbitor ocazional de limbă română, indică indubitabil autorul (ii):
organele de propagandă maghiare. in ziua imediat premergătoare pronunţării sentinţei de la Viena, aceste acţiuni au atins maximumul, semnalându-se descoperirea unui post de radioemisie la 'l'ârgu Mureş, în
locuinţa cetăţeanului român de- naţionalitate maghiară , Sandor Ludovic,
şi găsirea unor manifeste iredentiste în localităţile româneşti din apropierea frontierei 43 • Totodată, pe plan strict militar, în afară de Armata 1
şi 2 maghiare· pregătite să a tace1 România în 28 august, au mai fost mobilizate trei corpuri de armată (Armata 3), destinate aceluiaşi scop, şi
s-au întreprins zboruri de recunoaştere, diversiune şi intimidare în
~9 Ar!'.ţ. M. Ap. N. M. St. M ., Iond Armata I (secţia 2), dos. 642, f. 1-4
(Studiul Terorismul maghiar. Istorie şi procedee, redactat de mr. Za hair.ia) şi
filele 34-40 (Notă rezumativă asu.pra orga1iiZaţiilor ter oriste maghiare descoperite

în Transilvania în octombrie 1939).
• 0 Ibidem, dos. 600, f. 21-24 („Szabad Csapatok").
41 I bidem, dos. 924, f. 53-538, cf. C. Grad, Starea de spirit a populaţiei ... ,

.P 356. doc. 17.
•2 C. Grad, op. cit., p. 334-335, nota 4.
43 Arh. M. /\p. N. M. St. M„ fond Armata I . do.s. 9·24, f. 645-646, cf.
.C. Grad, op. cit. p. 363, doc. 23 - Rap. C. I, al Bir, Statistic Militar Cluj,
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.adâncimea teritoriului românesc. La aceste acte de provocare deliberată,
aviaţia şi artileria antiaeriană au ripositat, doborând două. aparate44 •
Dată fiind chemarea precipitată· la, Viena a delegaţilor români şi
.maghiari, în vederea „arbitrajului", declanşarea atacului armatei ma.ghiare a .fost amânată, dându-se1 oridin de retrgere. în aşteptarea rezul-tatului - in mare măsură, previzibil - conferinţei. 45

III. Starea de spirit a populaţiei şi armatei
din teritoriul cedat în primele zile după pronunţarea Dictatului
Prima

reacţie,

în rândurile opiniei publice din România la auzllll.
de la Viena a fost aceea de stupo1are generală, urde o stare de deznădejde, apoi de furie şi de1revoltă
împotriva autorilor (vinovaţilor) noii amputări criminale a hotarelor
patriei. Această împotrivire s-a materializat în manifestaţii de masă în
capitală şi cu deosebire în princîpalel~ oraşe transilvane 46, la care au
·participat, alături de populaţia civilă, şi elemente ale armatei (trupă şi
·ofiţeri), izolatei sau chiar în formaţii regulate. S-au semnalat în primele
..zile (1-5 septembrie) mişcări izolate de împotrivire armată, cu greu
tempera.te de comandamenlele M.U. şi părăsirea în masă a unităţilor
:militarei de către trupa originară din teritoriul ce urma a fi cedat
·ungariei.
E.voluţia stării de spirit a populaţiei .şi a armatei în aceste prime
zile după pronunţar·ea Diktatului esite surprinsă nuanţat în rapoartele
informative şi contrainformative. ale Armatei 1 române47•
De altfel, cu puţine zile înainte de momentul 30 august 1940, în
:zona Şimleu Silvaniei a fost confiscat un exemplar din manifestul „Tineretului ardelean" în care so afirma răspicat protestul tineretului faţă
·de forţele externe care atentau la integritatea ţării sau faţă de cei care
acceptau, în calitate de factori politici decizionali interni, să pună în
discuţi•e problema frontierei de Vest. In numeler tuturor idealurilor pen·tru carer s-au jertfit atâtea generaţii de erni ai neamului, tineretul refuza
orke ciompromiS1 şi era gata să pună mâna pe arme pentru a apăra
pământul Transilvaniei, aflate· în primejdie de moarte.
·Redăm, în continuare, câteva pasaje din acest manifest: „Răscrucea
istorică la care se găseşte astăzi neamul şi ţara noastră, cere, mai mult
·cca oricând, să ştim ce vrem ... Dacă în aceste clipe de măreaţă gravitate
istorică nu ne vom înţelege menirea pe pământ, nu suntem vrednici să
trăim. întrebarea se pune răspicat : Se poate ciunti Ardealul pentru libertatea căruia s-au jertfit generaţii după generaţii, Ardealul unde s-a
plămădit destinul nostru istoric, citade:l a culturii şi spiritului românesc? ... Nu! Ardealul nu se dă! Cine vrea să-l ia, să tragă sabia şi să
botărârilor injustei
-mată, în avalanşă,

H Istoria militară a poporul1ii român, (Oulegere de lecţii), Ed. Militară, Buc.,
199'2, p. 4eo.
~5 Gh. Bodea, V. Suciu, I. Puşcaş, op. cit., p. 84-85,
4
6 Ibidem, p . 139-14<8.
. .
47 C. Grad, op. cit., Acta MP. VII (1983), p. 330-~3.80; Id€m, Starea de spirit
-a armatei rom.âne în timpul evacuării teritoriului cedat, Acta MP., X (1986),
p . 390-405.
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şi-o încrucişc~ cu a noastră ... Noi nu tratăm că vindem sau nu vindem trupul ţării. Cine trădează, trădează (subl. ns.) . . . Pe vechea linie
a destinului nostru transilvănean, pc linia generaţiilor creatoare de istorie, pe linia luptei intransigente pentru libertate şi independenţă, a sunat
ceasul luptei pentru apărarea eternelor noastre ideale. Nu cedăm o
palmă de pământ din sfintele noastre ogoare. STAM GATA DE
LUPTA" 48 •
Raportul contrainformativ nr. 63 din 30 august consemnează, printre
altele, următoarele: „în urma ştirilor date la Radio Budapesta că România a fost obligată de puterile Axei să cedeze o mare parte din Transilvania, populaţia românească este cons-ternată şi încă nu şi-a putut
găsi echilibrul sufletesc. Se pare că ardelenii sunt hotărâţi să se opună
oricărei cedări" 49 •

A doua zi, 31 august, Regimentul 7 Jandarmi Someş sesdza Armata 1 că „în urma comunicărilor făcute de Radio Budapesta şi de celelalte posturi străine, populaţia română este complet consternată, iar în
urma confirmărilor făcute azi dimineaţă de Radio Bucureşti, consternarea a crescut şi mai mult şi s-a transformat în indignare şi revoltă
contra celor care au semnab sentinţa de moarte a atâtor români. S-au
văzut oameni plângând şi protestând contra cedării. In armată, atât la
ofiţeri, cât şi la trupă se observă aceeaşi demoralizare şi revoltă contra
cedării Ardealului aproape întreg. în general, starea de spirit, atât la
populaţia română, c-at şi în armată, este din cele mai rele. Moralul este
scăzut, însă discipiina se menţine încă" (subl. ns.) 00.
În conformitate cu ordinul M.StJVI. nr. 212 107/B din 31 augustG 1
s~au dat dispoziţii pentru a se explica ofiţerilor şi trupei raţiuni.le pentru care a fost acceptat Dictatul viene21. Conform documentului, aceste
raţiuni ar fi fost: 1. Cedarea s-au :făcut sub ameninţarea unei intervenţii
conjugate a statelor beneficiare ale noului raport de forţe pe plan europeiain.; 2. Viaţa şi istoria neamului românesc nu se încheie o data ·'C'Ll
acest act, ci acesta a însemnat un sacrificiu necesar pentru victoria de
mâine. Se cerea, în final, ca aceste raţionamente care, în esenţă, repre.2lentau poziţia guvernului, exprimată în comunicatul către ţară, să fie
aduse la cunoştinţa întregii armate, pentru a se preîntâmpina izbucnirect
unor nemulţumiri şi dezordini greu controlabile.
Un alt manifest52, datat tot 31 august, editat de autori necunoscuţi, chema întreaga populaţie să pună mâna pe arme şi să facă, astfel„
un zid de netrecut al credinţei în virtuţiile neamului românesc: „Români! Urgia de veacuri iar s-a abătut peste plaiurile no·a stre româneşti ( ... ) Ştim cu toţii că nici unul din noi nu se poate obişnui cu
gândul că leagănul culturii noastre să dispară, fărâmiţându -se teritoriul
nostru naţional. Umbrele marilor români: Horea, Cloşca, Crişan, Avram
Iancu, Simion Bărnuţiu , părintele Lucaoiu şi, alţii ies din morminte ...
48 Arh. M. Ap. N. M. St. M., fond Armata I, dos. %8, f. 376-377, cf~
C. Grad, Starea de spirit a populaţiei . . „ p. 361-362, doc. 21.
49 Ibidem, dos. r924, f. 645~6; Ibidem, op. cit., p. 363, doc. 23.
so Ibidem, f. 651, cf. op. cit„ p. 365, doc. 25.
s1 Ibidem, d()S. 95e, f. -O, cf. op. cit., p. 367, doc. 27; (vezi, pt. comparaţie şi
23 August 1944. Documente (I) ... , p. 10.1-102, doc. 70.).
52 Ibidem, dos. cit„ f. 6Hl; Ibidem, p. 368-369, doc. 30.
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Veniţi cu toţii mâine, 1 septembrie 1940, cu sufletele cernite, dar nu
înfrânte - românul nu piere niciodată - , pregătiţi să ne închinăm la
biserica părinţilor şi stămo~ilor noştri ( ... ) Fie ca această lovitură să
.fie preludiul victoriei noastre de mâine ( ... ) Nu uitaţi niciodată că
numai din rana scoicei iese perla". întrucât nu există nici un fel de informaţii privind autorii acestui manifest, opinăm, dat fiind şi stilul romantic-intelectualist al apelului de împotrivire1 armată („ ... să punem
mâna pe coasele şi topoarele moţilor noştri şi suflet lângă suflet să formăm iarăşi zidul de granit al românismului ce a fost băntuit de atâtea
ori ...), cu rezervele de rigoare, că acesta a fost redactat în mediile
universitare clujene. Spre această concluzie converge şi informaţia din
alt raport privind adunarea a circa 150 intelectuali români în sala de
şedinţe a Rezidenţei Regale din Cluj (31 august, orele 17 ,30)53.
Legiunea de Jandarmi Maramureş raportează Biroului Statistic Militar Cluj, la 1 septembrie, orele 0,50, că în judeţ, starea de spirit este
foarte agitată, intervenind deruta generală. „Toată lumea şi-a pierdut
capul şi nu ştie ce să facă" - notează succint raportuP 4 • Sub ameninţarea intrării iminente în oraş a elementelorr
înaintate ale armatei
maghiare garda naţională refuză să mai dea concurs jandarmilor, motivând că nu mai are ce apăra, iar Legiunea de Jandarmi nu acceptă ordine de la prefect, aşteptând ordine superioare.
Prin raportul contrainformativ din 2 septembrie55, lt. col. C.E. Manclescu, şeful Biroului Statistic Militar Cluj informează M.St.M. şi
Armata 1 că populaţia din zonă „este complectalmente demoralizată şi
dezorientată, iar cuvântul ce se rosteşte foarte des este trădare". Manifestaţiile de protest n -au mai fost S€mnalate, iar spiritele, extrem de
.agitate până atunci - degenerând în incidente româno-maghiare provocate de elemente ale ambelor comunităţJ. - , s-au calmat. Din informaţii
necontrolate' re•zultă că gărzilie maghiare Sie< constituiau cu febrilitate şi
.acţionau în punctele fierbinţi, pentru a prelua, încă înainte de intrarea
trupe.lor maghiare de ocupaţie, administraţia locală. în raport se cerea
din nou intensificarea propagandei româneşti prin radio pentru a informa
populaţia în legătură cu etapele de evacuare a teritoriului cedat de către
autorităţile române şi, concomitent, de ocupare a lui de către trupele
maghiare. Această contrapropagandă prin radio era cu atât mai necesară
cu cât propaganda maghiară prin radio şi prin manifeste era foarte
activă. Astf.el, prin manifeste diversioniste aruncate dintr-un avion
maghiar56 în zona Ariniş, Mireş, Fersig (actualul judeţ Maramureş) popu~aţia rom;.1nă era îndemnată să nu se opună cu armele deciz'iei de la
Viena (aşa cum ar fi plănuit Iuliu Maniu în alianţă cu comuniştii!). in
continuare', acelaşi manifest intitulat „Fraţi români arde.leni", inocula cu
perfidie ideea inutilităţii oricărei rezistenţe, deoarece „s-ar vărsa fără
nici un rost scumpul nostru sânge românesc şi s-ar face praf din Ardeal
în urma bombelor străinilor. 1n unire cu comuniştii este o trădare de
53
54

f. 170; Ibidem, doc . 31.
f. 28; Ibidem, p. 369-370, doc. 32.
55
f. 164-165; Ibidem, p. 370--371, doc. 34.
56
f. 101, cf. C. Grad. Starea de spirit a arm.atei 1·omdne în timpul
evacuării teritoriului vremelnic cedat prin Dictatul de la V ·i ena, Acta MP., X (1986),
p. 392-393, doc. 1.
Ibidem.
I bidem,
Ibidem,
Ibidem,
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ţară şi o crimă fatală, care nu numai că ne bagă în război, dar şi mai
mult, ne prăpădeşte prin revoluţie". Şi ca o încununare a diversiunii,
în finalul documentului de insinuează tema Ardealului independent:
„Trebuie să ne scăpăm viaţa ca din nepoţii noştri să se renaseă ARDEALUL INDEPENDENT".

IV. Dezintegrarea unor unităţi militare în primele zile
ale evacuării teritoriului cedat (cauze, efecte, vinovaţi)
Pe fundalul derutei generale din primele zile ale lunii septembrie
apare fenomenul cel mai grav, care, dacă s-ar fi extins la nivelul întregii
Armate 1, ar fi dus. la o catastrofă militară cu urmări greu pre·v izibile:
părăsirea în masă a unor unităţi militare de către ostaşii originari din
teritoriul cedat.
Ajunşi în localităţile de baştină, aceşti militari ardeleni plecaţi din
unităţile lor fără învoire, unii chiar cu armamentul asupra lor, au încercat, în unele cazuri, să se opună, împreună cu populaţia civilă deznădăj 
duită de întorsătura evenimentelor, ordinului de evacuare a autorităţilor
civile şi militare românc~ti. Astfel, s-au semnalat participări la manifostaţil antidictat chiar din partea ofiţerilor activi din garnizoanele
marilor oraşe transilvănene57 - şi încercări izolate de împotrivire armată la retragere, cum au fost cazurile din judeţele Someş (Simişana)58
şi Năsăud (Nepos) 59, mai ales în primele
4-5 zile după pronunţarea
Pl~!~B:}yj, 'IFtJ)tlJt ltgiUnile de jandMmi ~i trupele în mar$ fartat gpro
noile aliniamente' au localizat focare~e de revoltă, nedând, astfel, ocupantului motive reale pentru operaţiuni de pacificare la preluarea terit o riului C'P<lat. nate fiind sutele d e cn:r.uri d e r e prc>siuni s ângeroase e xecutut.,- u <" t.rupcl o maghl.1 t·c o cupante ln mo m entul preluarii teritoriului

cedat (amintim, aici, numai cazurile arhicunoscute produsei la Oradea,
Ip, Treznea, Satu Mare, Zalău, Cluj, Nuşfalău, Rida, Camăr, Marca ,
Sucutard, Mureşeni de Câmpie; descrise pe .larg în presa timpului şi
analizate cu atenţiei ştiinţifică abia în ultimii 10-15 ani) 60, se1 poate
uşor imagina amploarea manifestaţiilor antiromâneşti, dacă ar fi fost
cât de cât motive care să justificCi asemenea acţiuni.
în acest context, trebuie să evidenţiem activitatea febrilă, eficientă
a M.St.M. român şi a comandamentelor de mari unităţi pentru a stăvili
şi a lichida rapid asemenea fenomene periculoase. Aceasta cu atât mai
mult cu cât la niveluri superioare ale puterii se produceau seisme politice devastatoare care aveau să măture într-o săptămână regimul carlist61. Astfel, ca urmare a semnalărilor insistente din partea eşaloanelor
57

Istoria

militară

a poporului roman, p.

341~346.

M. St. M., fond Armata I, dos. 956, f. 515, cf. C. Grad,
Starea de spirit a populaţiei .. . , p. 374, dor . 39.
59 Ibidem, dos. cit„ f. 36tl; Ibidem, p. 373, doc. 38.
.
GO A se vedea cu deosebire, Gh. Bodea, V. T. Suciu, I. Puşcaş, Adm. m-il.
horthystă ... , p. 15Î-437 şi V. Lechinţan, Proce~ul criminalilor de război de la I p
şi Treznea, Mureşenii de Câmpie şi din alte localităţi sălăjene, în Acta MP„ XVII
(1993), p. 271-305.
.
61 Iuliu Maniu, Cauzele prăbuşirii fostului regim, Buc1ure.ştl, 1940.
58

Arh. Min. Ap. N. -
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inferioare (a se vedea cu deosebire rapoartele Armatei către M.St.M.:
·nr. 23 350, 23 354, 23 363, 23 372, 23 390, 23 401 din 1 şi 2 septembrie
1940)62, M.Ap.N. şi M.St.M. au emis în 2 septembrie un ordin circular
nr. 17 835/B63 prin care se cerea imperios tuturor comandanţilor de mari
unităţi, să ia măsuri urgente de stopare a dezordinii produse la şocul
'Dictatului în rândurile armatei. Se: recomanda metoda convingerii, prin
~xplicarea cauzelor care au provocat acest sacrificiu iar, la nevoie, aplicarea sancţiunilor prevăzute de legi şi regulamente.
Din analiza preambulului ordinului citat, se desprinde cu claritate
concluzia că factorii responsabili din conducerea armatei erau pe deplin
conştienţi şi-şi asumau întreaga responsabilitate pentru consecinţele ime.cJiate ale acceptării Dictatului. Cităm: „Ultimele evenimente, cari au dus
la ciuntirea teritoriului naţional, fără ca armata să fi fost pusă în situaţia
de a lupta pentru apărarea Patriei, a produs o explicabilă durere în
sufletul tuturor ostaşilor, de toate gradele. Din această cauză se pare
că, în oştire îşi face drum părerea că România nu trebuie să consimtă
dc bună voie la cedările succesive de teritorii şi, mai ales, nu trebuia
să se supună Arbitrajului de< la Viena. Asemenea opinii, sunt lăsate să
circule liber, pot produce o stare de revoltă care uşor se poate transforma în acte de indisciplină, cu consecinţe incalculabile pentru ţară".
A doua zi, 3 septembrie, printr-o telegramă fulger, ministrul apă
rării naţionale, gen. de divizie C. Nicolescu, trimitea comandantului
Armatei 1, spre difuzare, ordinul general nr. 73, prin care se interzicea:
,,În mod absolut tuturor militarilor, ofiţerilor, subofiţerilor şi gradelor
jnferioarn activi şi de rezervă, de a participa sub orice formă la manifestările cu caracter politic. Sincera atitudine a militarilor orice împrejurare, şi astăzi mai mult ca oricând - specifica acest ordin - , trebuie
·sii fie erxecutarea strictă a ordinelor cu convingere, hotărâre şi energie,
fără nici un fel de comentariu"6 4 •
Din rapoartele Armatei 1 către· M.St.M. - Secţia a II-a rezultă că
primele simptome ale insubordonării şi părăsirii unităţilor aflatei în
retragere de pe zonă au apărut în sânul Divinilor 16 şi 17 infanterie
(Regimentele 87, 81 şi 65 infanterie din C.6.A.).
Astfel, în raportul nr. 23 390 din 2 septembrie se semnalează că:
,,Tn Regimentul 87 inf. stare de spirit este rea, 3 batalioane au rămas cu
jumătate din efectiv. Oamenii au depus armele şi muniţiile şi în timpul
nopţii au fugit. La Reg. 81 inf. mulţi au fugit cu armamentul. În gara
.Şărmăşag 110 oameni cu armament şi muniţiuni au fost dezarmaţi. Au
reuşit să fugă 150 de oameni cu armament şi muniţie în Zalău! Trenul
.a fost oprit, fără a se trag-e. Fugarii, căutând să se. imprăştie în porumb,
au tras focuri de armă•. Comandamentul Oituz raportează că ~au prins
fugari i R cg. 65 inf. amestecaţi cur cei din Reg. 81 inf. care se duceau la
Dej la P .S."65.
1

~

C. Grad, Starea de spirit a populaţiei ... , p. 370--3îi2, doc. 33, 34, 36.
Arh. M. Ap. N. - M. St. M., fond Armata I, dos. 9~i. f. 678; vezi şi 23 Au9ust 1944, Doc., p. 105-106, doc. 74.
6 1 Ibidem, dos. 958, f. li5, d. C. Grad, Starea de spirit a armatei . . . , p. 39-3,
.doc. 3.
65 Ibidem, f. 141, cf. op. cit., p. 371, doc. 3'5.
GJ
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in aceeaşi zi, prin raportul nr. 23 401 66 (urmare la raportul
nr. 23 390), Armata 1 informa M.St.M. - Secţia a II-a, că, în 1 septembri~, un soldat fugar a rănit cu arma doi soldaţi din Reg. 1 inf., iar în
gara Zalău, cu ocazia dezarmării ostaşilor fugari , a fost rănit so1ldatul
Meseşan Grigore tot din Reg. 81 inf. (decedat în spitalul din zonă din
Zalău şi înmormântat :în cimitirul militar al ora~ului n .n.). La fel, se
raporte,ază că „starea de spirit a început să fie agitată şi la Regimentul 7 grăniceri şi că dacă se va continua mişcarea pe jos se riscă să se
mărească şi mai mult numărul dezertorilor cu armament. Movila raportează că so:ldaţii de· la coloane aî Diviziei 17 se retrag în dezordine, tră
gând focuri de arme şi rachete ( ... )
S-au lm1t măsuri ca armele şi echipamentul oamenilor să fie duseîn trcnur'ile din gările1 hotărâte do acest comandament, apoi oamenii
să fie lăsaţi la vatră".
Totalul general al fugarilor din C.6.A., raportat la ziua de 5 septembrie, când deja fenomenul încetase, a fost de circa 1 664 de oameni, toţi•
originari din teritoriul cedat, după cum urmează: Divizia 16 inf. (Reg.
87 inf. - cca. 470; Reg. 81 inf. - cca. 380; Reg. 7 Grăniceri - cca. 90;
Brigada artilerie - cca. 50; Grupul Recunoaştere Corp 6.A. - - cca. 5;·
Grup Recunoaştere Divizia 16 inf. - cca. 35; Servicii - cca. 450;
total Divizia 16 infanterie - cca. 1 430); Divizia 17 infanterie (Reg.
65 ini. - cca. 100; B.M.D. - 1; Brigada Artilerie - cca. 30; Grup
Recunoaştere cca. 3; Servicii - cca. 100; total Divizia 17 infanterie
- cca. 234).
Pentru elucidarea cauzelor, duratei şi efectelor acestui fenomen (pă
răsirea unităţilor de către ostaşii originari din teritoriul ce urma să fie
evacuat până la 14 septembrie 1940) taxat iniţial, pripit şi injust, drept
dezertare, - după instalarea unităţilor în noile garnizoane la sud de
frontiera fixată prin Diktat, s:-a instituit la nivelul Armatei 1 o comisie
de anchetă care a luat decla raţii67 de la comandamentul C.6.A. şi, pe
cale ierarhică, de la comandanţii Diviziilor 16 şi 17 infanterie şi de la
comandanţii Regimentelor 87, 81 şi 65 infanterie.
în prima fază a anchetei, comandantul C.6.A., general de divizie
Vârtejanu, în raportul confidenţial din 24 septembrie 1940 către Armata 1,
a considerat că întreaga vină pentru această situaţie revenea generalului
Papadopol, comandantul Diviziei 16 infanterie clin rândurile căreia izbucnise acest simptom şi contaminase cu r apiditate celelalte unităţi ale
C.6.A. Drept urmare, comandantul C.6.A. propunea înlocuirea la comanda Diviziei 16 infanterie a generalului Papadopol, deoarece fenomenul părăsirii regimentelor diviziei s-ar fi datorat slabei munci de educaţie şi instrucţie desfăşurate la această unitate şi, în egală măsură, slabei conducerios.
Desigur afirmaţia este gravă, dar, privind dincolo de litera regulamentului disciplinei militare, invocată de gen. A. Vârtejanu, trebuie
să vedem adevăratul mobil al acestei atitudini. Acest mobil r eal a fost
66

Ibidem, f. 156, cf. op. cit., p. 372, doc. 36.
a7 Ibi.dem, dos. 883, frlele 98, 107-1110, 1'11-113, 120-123, cL C. Grad, Starea
de spiril a armatei ... , Acta MP., X (19186). p . 398-405, doc. 9-112.
68 Ibidem. dos. cit., f. 98.
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observat şi evidenţiat de comandanţii de regimente, care, fiind mai aprode trupă, au intuit exact ce se întâmplă în sufletele ostaşilor ardeleni cc constituiau grosul Diviziilor 16 şi 17, şi, în consec inţă n-au dat
fenomenelor incriminate interpretarea gravă pe care, poate cu prea marc
uşurinţă , comandantul C.6.A. era înclinat s-o dea.
Este edificatoare, în acest sens, declaraţia 69 comandantului Reg. 87
inf., col. Nicolae Petriman, o mostră de analiză luci dă şi neiertătoare
a fenomenului invocat şi, în acelaşi timp, un omagiu admirabililor săi
subordonaţi care, până la 30 august, erau pregătiţi să facă totul pentru
apărarea ţării, dar concomitent erau extrem de îngrijoraţi de zvonurile
privind o posibilă cedare - stare reliefată de col. N. Petriman în buletinul informativ al regimentului şi în raportul din 2 septembrie 1940: „Se
-constată o durere sufletească din cauza zvonurilor că vom fi obligaţi la
-0 cedare din teritoriu în regiunea graniţei de Vest, deşi sunt instruiţi pentru un anumit scop, sunt lipsiţi de satisfacţia de a lu pta, fapt care le-ar
aduce recompensă, o mângâiere s ufle tească" (Buletinul informativ al Reg.
87 inf. din perioada 20 iulie- 20 august). In continuarea argumentaţiei
sale, col. N. Petriman relevă că nu sie poate' vorbi de o slabă educaţie
ostăşească, de lipsă de coeziune sufletească, curaj şi hotărâre în rândurile trupei, mărturie stând faptul că până la 31 august - când s-a comunicat rezultatul „Arbitrajului" - n-a fost nici un caz de indisciplină
sau dezertare din regiment. Dimpotrivă, starea de spirit a trupei acestui
regiment recrutat din judeţele Satu Mare şi Maramureş (primele judeţe
propuse pentru evacuare) era „excelentă şi răzb oinică", ostaşii „fiind pregătiţi sufleteşte pentru luptă, petnru apărarea ţării şi, in acelaşi timp,
erau convinşi că nu se va ceda nici o brazdă din patrimoniul natural, aşa
după cum ne era lozinca, repetată în toate ocaziunile". La 31 august, însă,
starea de spirit s-a modificat brusc, ostaşi ardeleni din teritoriul cedat
considerând „ca o trădar0 de neam" părăsirea graniţei de Vest şi cedarea
unei părţi din Ardeal fără luptă, privându-i astfel de dreptul de a-şi
apăra pământul, familiile şi onoarea ostăşească. In această situaţie, apr oape
toţi ostaşii originari din teritoriul cedat au cerut să fie desconcentraţi pe
loc pentru a ajunge mai repede la familiile lor lipsită de o forţă publi că
de apărare în faţa ocupantului. Ba, mai mult, Batalionul III şi Compania
Cercetare, au cerut în masă ofiţerilor să nu se retragă de pc poziţie şi
sli lupte cu ungurii(' (rapoartele informative ale Regimentului 87 inf.
nr. 2 831 şi 2 833 din 1 şi, respectiv, 2 septembrie).
La toate acestea se mai adăugau, sporind nemulţumire contradicţia
-diverselor ordine de la eşaloanele superioare. Astfel, printr-un ordin
~-a dispus depunerea armamentului şi echipamentului şi dezechiparea
ostaşilor pe loc, iar după ce această operaţie se executase, a venit alt
ordin care prevedea ca întregul efectiv al unităţilor să se deplaseze prin
marş (cca 6-8 zile) pâ nă la noile garnizoane de domiciliu, de unde urmau,
apoi să se întoarcă, tot pe jos, acasă, în teritoriul cedat şi în plus, fără
garanţie că vor fi îmbrăcaţi, deoarece mulţi n-aveau haine civile nici
la P.S.
Nemulţumirile manifestate după 31 august n-au fost nici într-un
fel îndreptate împotriva ofiţerilor comandanţi de subunităţi, deoarece
piaţi

oo Ibidem, f. 107- 110.
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îi cunoşteau şi îi iubeau majoritatea (800/o) fiind rezerîn satele ce urmau a fi cedate.
Nu se poate vorbi - susţine col. N. Petriman - nici de o influenţă
demobilizatoare a propagandei horthyste, deoarece ostaşii ardeleni aveau
convingeri patriotice ferme, fără oscilaţii în funcţie de conjunctura momentului. Acelaşi col. N. Petriman arată, cu tot respectul datorat ierarhici
militare că mai degrabă ar trebui să se caute vinovaţii pentru deruta
din primele zile ale retragerii la nivelul eşaloaneor superioare, unde
s-au dat ordine confuze şi contradictorii, sporind şi mai mult dezordinea.
Insuşi generalul Vârtejanu, a dat dovadă de rigiditate, fiind depăşit totalmente de încărcătura psihică a momentului, devenind chiar ridicol,
dacă nu absurd, atunci când a avut pretenţia să fie întâmpinat, în puter ea nopţii, cu onoruri militare de către o trupă epuizată şi demoralizată,.
aflat în marş spre noile aliniamente.
In finalul declaraţiei sale, col. N. Petriman accentuează, încă o datu,
că vina pentru apariţia acestui fenomen în cadrul unităţii sale şi a altor
unităţi din zona evacuată nu aparţine foştilor săi subordonaţi, care, de
fapt, au fost împiedicaţi să lupte pentru apărarea pământului ţării şi
pentru salvarea onoarei ostăşeşti grav afectate de o decizie politică injustă, ce nu li se putea, nici într-un fel, imputa lor. Cu conştiinţa că
şi-a făcut datoria pe deplin, col. N. P etriman declară: „De asemenea, în
memoria lor, sunt obligat a le apăra onoarea, care este în general a fraţilor noştii ardeleni, cunoscuţi în ideologia ţării „Nici o brazdă" trăind cele mai amare clipe din viaţa lor".
Pe aceeaşi linie se înscrie şi declaraţia lt. col. Ionel Haica70, coman-·
dantul Regimentului 65 infanterie. În plus, acesta relevă că încadrarea cu
ofiţeri activi la nivelul comandanţilor de subunităţi a fost mai multi
decât defectuoasă şi că în proporţie zdrobitoare comandanţii de plutoane·
şi companii emu originari din teritoriul cedat, fiind frământaţi după·
pronunţarea Diktatului de aceleaşi probleme ca şi trupa.
în raportul său confidenţial din 5 octombrie 194071, colonelul Marcel Ionescu, înlocuitorul la comandă al comandantului Diviziei 17 inf., comandant titular era gen. A Vârtejanu - , nu aduce prea multe elemente, exceptând sforţarea vizibilă de-a nu fi implicat în vreun fel în
cazul anchetat şi de a pasa întreaga răspundere asupra lt. col. I. Haica,
comandantul Regimentului G5 infanterie, aflat pe timpul retragerii în
subordinea Diviziei 17 infanterie. Faptul că ostaşii originari din teritoriul cedRt au fost lăsaţi la vatră aproape· dezbrăcali şi cu solda neplă
titu de 2 luni este expediat cu mult prea mare uşurinţă, dându-se vina
e•xdusiv pe împrnjurHrile nenorocite al momentului. De altfel, ca urmarea acestui „slalom" verbal printre responsabilităţile, ce-i reveneau,
col. M. Ionescu nu i-a fost imputată nici un fel de vină, întreaga răs
pundere, soldată cu înlocuirea la comanda Regimentului 65 infanterie,
a fosil atribuită lt. col. I. Haica.
Coroborând declaraţiile comandanţilor unităţilor C.6.A., afectate de
acest fenomen, rezultă indubitabil că nicidecum nu se poate vorbii de
dezertare, de neîndeplinirea obligaţiilor ostăşeşti de către trupa origipe

aceştia ostaşii

vişti, învăţători

70

71

Ibidem, f. 1U-lilt3.
Ibidem, f. 120-1·23.
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din teritoriul vremelnic cedat. Dimpotrivă, mai ales din declaraţiile
col. N. Patriman şi lt. ool. I. Haica, comandanţii Regimentelor 87 şi respectiv 65 infaruterie, rezultă că v)na trebuie cătutată în altă parte„ în
orioe caz multi mai sus• (vezi lipsa ronstantă de informare corectă a
populaţiei şi a trupei cu privire
lµ stadiul tratativeJ.or ou Ungaria
horthystă; ordinele contradictorii clin primele zile de după Diktat;
evacuare•a pripită - citeşte fuga - părţi sedentare a unităţilor operative. Concomitent, s-a creat o situaţie fără ieşire pentru comandanţii
rceVimentdor în retragere, care primiseră iniţial ordinul - în urma
revoilte'1ofr din primele zile - să lase" pe loc, la vatră, ostaşii lowinici
şi, în acelaşi timp, să evacueze materialul de luptă la timp şi fără pierderi, în condiţiile când peste 900;0 djn erfectivul acestor unităţi eTau originari din teritoriul evacuat.
La toate• acestea se adăuga, spmind deruta şi dezordinea, activitatea
organelor de informaţii horthyste, care au tras maximum de foloase din
momentul greu prin care trecea România, difuzând pe calea undelor şi
prin manifeste aruncate din avion z:vonuri diversioniste (erx:emplu, Ardealul independent - vezi supra, nota 56).
Un singur clement a putut fi utilizat propagandistic de Ungaria, în
această perioadă: lăsarea la vatră, în primele zile după Dictat, a ostaşi
lor originari din teritoriul cedat, fără echipamentul civil sau militar
adecvat, din cauza, evident, precipitării evenimentelor şi a lipsei acestui
echipament din gările propuse· pentru desconcentrare. Se ştie că părţile
sedentare ale unităţilor au fost primele care s-au evaouat în noile garnizoane, lăsând comandanţii de unităţi şi subunităţi într-o situaţie
jenantă faţă de subordonaţlii ce solicitau lăsarea la vatră . La fel, mij-loacele de transport C.F.R. erau supraaglomerate, făcând cu greu faţă
necesităţilor momentului (Violumul mare .al materialelor evacuabile şi
timpul extrem de scurt acordat pentru executare} şi ordinei de urgenţii:
materialelei statului, în primul rând cele cu caracter militar, administraţia, inclusiv arhiva, valorile băneşti şi bineînţeles, transporturile militare operative (oameni şi armament}. În cele cca 2 săptămâni armata
în retragere şi-a luat asupra sa şi sarcina suplimentară de. a asigura evacuarea integrală şi în ordine a bunurilor şi instituţiilor vizate şi, în acelaşi timp, de· a coopera cu gărzile maghiare constituite în localităţile ce
urmau a fi pr~luate în zHele următoare de trupele horthyste72 • în ziua
de 4 septembrie, administraţia civilă a judeţelor Satu Mare, Sălaj şi
Maramureş fusese evacuată, şi legături:le telefonice erau deja întrerupte73, iar în judeţele• Năsăud, Someş şi Bihor operaţiunile de evacuare
continuau în ritm aler:t, cu inerentei şi explicabile greută~i, prnvooate·
de lipsa cooperării întrei diversele instituţii civile şi militare în retragere.
Pentru a ilus,tra aceas,tă stare de, lucruri vom prezenta, în continuare,
pe larg, câteva rapoarte privind mersul evacuărilor până la data de
14 septembrie 1940. Aşa cum s-a specifioat anter ior, primele judeţe din
care S'-a evacuat administraţia au fost Sălajul, Sătmarul şi Maramureşul,
conform ordinelor primite de1 la. Ministerul dC' Interne.
72 Ibddem, dos. %8, f. 5211-523, cf. op. cit., 395-1396, d oc. 6 (Nota inf . din_
06.09.1940 a Bir. StatL<;tic Militar C1uj despre mersul evacuărilor).
13
'
Ibidem, dos. cit„ f. 5114, op. cit., p. 3'95, doc. 5.
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31 august 1940, orele 24,
pentru toate judeţele cedate - , semnată de ministrul de interne, general David Popescu, în care
se specificau următoarele: „Faţă de situaţia creată prin hotărârea de la
Viena, hotărâre dureroasă pentru neamul românesc, se impune din partea tuturor cuminţenie desăvârşită, pentru ca nu cumva, prin dezordine,
să ajungeţi la situaţii şi mai grave, care ar putea pune în pericol existenţa noastră de stat independent. Dei aceea, ca păstrător al ordinii publice, vă îndemn a lua imedia t contact cu toţi reprezentanţii vieţii
noastre publice ş i d e. a începe d e îndată o propagandă intensă în scopul
ca populaţia românească din tcritodilc pierdute să rămclnă pe 100 în mod
ostentativ, chiar în mod dârz şi strâ ns uniţi, poporul şi pătura intelectuală . îndemnaţi pătura intelectuală de toate gradele să nu părăsească
poporul, să rămână în mijlocul său, servindu- i de călăuză ca şi în trecut ( ... ) ll:utorităţile vor rămâne şi ele pe loc, pentru a veg hea la or dine
şi l inişte, până în momentul predării (subl. ns. C.G.). Luaţi contact
ş i cu repre·zentanţii minoritari, rugându-i să impună conaţionalilor abţi
nerea de la orice provocare, pentru a se evita generalizarea dezordinii ( ... ) şi pentru ca predarea teritoriului să se facă în linişte şi cât mai
civilizat" 74.
· Două ore mai târziu, Ministerul de Intieme expedia un nou ordin
telegrafic, „extra urgent cu precădere" (nr. 37, 621 cuvinte) prefectului
judeţului Sălaj, care, la rândul său, urma să-l trimită în copie tuturor
pretorilor şi primarilor: „Evacuarea va fi călăuzită de ideea ca unităţile
a dministrative şi întreprinderile• comunalei rămase în teritoriile cedato
trebuie să poată funcţiona şi pe mai departe, ca şi în prezent. Să nu
lăsăm fraţilor noştri părăsiţi impresia că-i despuiem d e bunuri ce aparţin
comunelor lor, iar noilor stăpânitori să nu le oferim prilejul de a ne
acuza de vandalism şi de a ne critica din nou. Principal se vor evacua
numai bunuri ce ar constitui în adevăr o valoare de netăgăduit şi care
ne aparţine nouă ca stat, ţinut sau judeţ, precum şi valorile artistice
culturale şi de documentare istorică, care intră în averea noastră naţio
nală". In continuare, telegrama cuprindea instrucţiuni precise privind
modul de evacuare a organelor administrative şi a inventarului mobil
(valori băneşti, arhiva secretă „îndeosebi de la jandarmerie şi poliţie"
e tc.). Trebuiau să se evacueze, de asemenea, „studiile de monografic statistică, cărţile geografice, graficele şi orice studii care ne interesează pe
noi românii ca element etnic în ţinuturile cedate ( ... )" bibliotecile,
muzeele ce aparţineau comunelor, judeţelor ţinutului sau statului şi numai pe cele rare care ne privesc direct pe noi ca popor dominant în
Ardeal. Se cerea să nu se degradeze sub nici o formă clădirile, mobilierul
şi inventarul rămas, iar întreprinderile comunale trebuiau lăsate în cea
mai bună stare de funcţionare. Dintre funcţionari urmau a fi evacuaţi
„numai acei a căror viaţă ar fi periclitată din cauza atitudinii din trecut".
In ceea ce priveşte evacuarea populaţiei, se cerea respectarea ordinului telegra fic nr. 1 704 şi se îndemna „poporul să rămână la locul lui,
pentru a se afirma mai departe etnitatca româneas<:ă".

se primea telegrama nr. 1 704 -

74

Arh. St.

Sălaj ,

fond Pretura plasei Jibou, dos. 37/ 1940.
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Administraţia , instituţiile sociale', culturale, de învăţământ etc.,
întreprinderile economice dc1 impo,rtanţă naţională urmau să fie evacuate până la 4 septembrie 1940 la Deva sub supravegherea nemijlocită
a prefectului judeţului Sălaj, colonel Gh. Opriţa.
Prin ordinul confidenţial nr. 280 din 1 septembrie 1940, prefectul
judeţului Sălaj comunica tuturor celor 10 pretori, precum şi primarilor
oraşelor Zalău, Şimleu Silvaniei şi Carei unele măsuri privind predarea
edificiilor administrative către noile autorităţi maghiare75. De asemenea,
li se comunica faptul că evacuarect se va face din staţii.le dc1 îmbarcare„
unde existau vagoanele C.F.R. pregătite pentru această operaţie: Carei
- 30 vagoane, Tăşnad - 10, Supur - 10, Şimleu Silvaniei - 50, Zalău 100, Ulmeni - 15, Someş Odorhei - 10 şi Jibou - 2576•
Finalul ordinului consemna următoarele: „Asupra orei de plecare a
trenului veţi lua contact cu gara respectivă. Toate aceste trenuri vor fi
diriguite la Deva, unde noi am trimis deja delegaţi pentru 1ncartiruire ... Pentru plasa Crasna (se) va lua contact imediat. cu gara Ciucca
pentru a stabili dacă nu i s-a fixat această gară pentru îmbarcare. În
caz că nu, notariatele Căţeluşa (nzi Meseşenii de Jos) şi Vârşolţ (se) vor
îmbarca, în ziua fixată mai sus, în gara Zajău, respectiv Crişeni, iarrestul plaselor în gara Şimleu. Fac apel la toate autorităţile pentru purtarea cât mai corectă în aceste împrejurări aşa de grele"77•
In urma primirii acestui ordin con fidenţial, pr etorul plasei Jibou
comunica la 2 septembrie, notarilor din subordine ordinul mai sus amintit „sprei strictă executare". În acelaşi timp, pretorul comunica urmă
toarele: „D-nii notari care intenţionează a, rămâ ne pentru predarea birourilor notariale autorităţilor maghiare, mâ ine 3 sept. a.c„ orele 8 dimineaţa vor aduce la acea stă pretură toate actele confidenţiale, confidenţial-personal, M.0.N.T., planurile de A(părarc) P(asivă) ale comunelor,
registrele de contabilitate pe anul financiar 1940/ împreună cu soldurile
spre a ni le preda nouă contra chitanţă . D-nii notari care se vor evacua
în ziua de 4 a.c. vor ad~ce cu dânşii în lăzile de evacuare următoarele:
1. Toat€' actele confidenţial e-personale, confidenţiale, obiecte:le de1 artă
ale comunelor, fotografii etc. 2. Registrele de contabilitate ale comune1...
lor, păşunilor, comitetelor şcolare, precum şi orice altă oont.abilitate ce se
conduce la prim ăriile comunale. 3. Toate soldurile in numerar vor fi
aduse personal şi pe răspundere de către notari. 4. In caz că primarii s-ar
opune la ridicarea soldurilor vă veţi prezenta imediat cu prezentul ordin
la şefii posturilor de jandarmi şi veţi ridica cu forţa t.ot numerarul sau
efectele ce comunele le au asupra lor. De executarea prezentului ordin
r~mâneţi perr-sonal răspunzători şi urmează a vă gândi că
dincolo1 în
România .liberă veţi continua aceeaşi viaţă de funcţionari cinstiţi şi
oneşti" 78 •

Sub presiunea timpului foarte scurt, în repetate şedinţe ale consiliului de colaborare de pe lângă Prefectura ju deţului Sălaj, s-a analizatdetalia1J situaţia creată în urma evenimentelor de la sfârşitul lunii au75

76

f. 1.

Ibidem, dos. 280fle40 cab., f. 1-2.
Ibidem, fond Pretura plasei Jibou, dos. 38/Hl40

n Ibidem.
75

Ibidem, dos. cit„ f. 1 verso.
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gust 1940. Astfel, în şedinţa din 2 septembrie s-au stabilit modalităţile
şi operaţiunile care trebuiau efectuate în vederea evacuării administraţiei, întreprinderilor şi instituţiilor din oraşul de reşedinţă Zalău.
în conformitate cu ordinul confidenţial nr. 290/1940 al prefectului
judeţului, col. Gheorghe Opriţa, în gara Crişeni se formau două garnituri
-Oe tren, compuse, în total din 95 vagoane C.F'.R., şi care trebuiau încăr
catei în cursul zilei de 3 septembrie 1940, până la orele 21, ambele garnituri urmând să plece în noaptea de 3/4 septembrie79•
Cu primul transport, compus din 50 de vagoane, se evacuau Administraţia Financiară,
Serviciul Sanitar, Spitalul, Banca Naţională,
B.I.N.A.G., Camera Agricolă, Ocolul Silvic, Camera de Comerţ şi Industrie, Camera de Muncă, Tribunalul judeţean, Judecătoria, Parchetul, Penitenciarul, Legiunea de str'ăj e•ri, Inspectoratul Şcolar şi toate şcolile şi
gimnaziile. Cu a doua garnitură, formată din 45 de vagoane se evacuau:
plasele Buciumi, Zalău, Crasna, Prefectura judeţului, Primăria Zalău,
Poliţia şi Jandarmeria, Oficiul Poştal şi Telefoanele, Depozitele C.A.M.
şi M.A.T., parohia greco-catolică, Baroul Avocaţi.lor, Asigurările Sociale,
liber profesioniştii şi alte categoriiso.
Totodată, politiţia judeţeană81 a primit ordinul, să ia severe măsuri
pentru dirijarea eficientă a circulaţiei din oraş spre gara Crişeni şi, totodată, de supraveghere permanentă a operaţiunilor de încărcare, prin
constituirea unei gărzi, care avea împuternicirea să acţioneze cu toată
·energia împotriva celor care creau panică şi dezordine prin nerespectarea
instrucţiunilor de transport şi îmbarcare.
Deja în ziua de 6 septembrie, nu se mai put.ea lua legătura cu legiunile de jandarmi din judeţe1le Sălaj, Satu Mare, comunicaţiile telefonice
fiind întreruptes2.
In nota informativă şi darea de seamă asupra măsurilor de ordine
.şi mersului evacuărilor în judeţele Someş, Năsăud şi Mureş Biroul
Statistic Militar Cluj (lt. col. C. E. Manolescu) se evidenţiau următoarele:
Ja Dej şi în judeţul Someş, Legiunea de Jandarmi are gărzi, în afară de
unităţile armatei, şi la diferite instituţii de stat constituite din câte un
şef şi 3 oameni. La ocna Dej, „în urma măsurilor de pază care s.-au .luat
şi muncitorii rămânând' convinşi că li se vor plăti drepturile şi că salinele vor rămânei în plină :funcţiune, ( ... ) cu începere de la 3 l.o. la
salină domn~te p€rfedă ordine"s3. în toate- cele trei capitale de judeţ
(Dej, Bistriţa, Târgu Mureş), bunurile tuturor instituţiilor administrative
şi armatei erau pe rampele gărilor, dar nu puteau fi încărcate din lipsă
de, vagoane şi braţe de muncă suficiente. In plus, în judeţul Năsăud,
evacuarea se desfăşura anevoie şi din cauza plecării de la postu'l său a
prefectului judeţului, lt. col. Emil Poruţiu, în ziua de 2 septembrie, „dezinteresându-se de evacuarea bunurilor şi averea statului"84•
Pe măsură co operaţiunile de evacuare a teritoriului cedat se apro-piau de final, caracterul rapoartelor informative şi contrainfonnative îşi
79

Ibidem, fond BINAG, doo. 6, f. 1-2.
Ibidem, f. 1.
Ibidem, f. 2.
f 2 Vezi nota 73.
83 Ibidem, f. 52'2-523, cf. op. cit., p. 396-3<!!7, doc. 7.
u Ibidem, f. 477, cf. op. cit., p. 3S8. Doc. B.
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modificau sensibil conţinutul în direcţi a furniză rii unor informaţii documentare de detaliu privind comportamentul trupelor de ocupaţie maghiare, şi prime,l e' măsuri antiromâneşti luate de proaspăt instalată administraţie militară. !n cei patru ani cât va dura ocupaţia militară în
Transilvania de Nord şi Est (formula „Transilvania de Nord" ca şi
„Nord-Vestul României", nu acoperă exact spaţiul geografic, teritoriul
vremelnic cedat, câtă vreme întreaga Transilvanie de Est, de la N01rd
Ja Sud, a constituit obiectul cesiunii), organismele militare specializate
ale armatei, printr-o colaborare eficientă şi continuă cu cele două con~
sulate româneşti din Cluj şi Oradea, vor desfăşura o activitate extrem
de laborioasă, strâns legată de cea cu caracter pur militar, de strângere
a tuturor informaţiilor necesare privind tralamentul aplicat românilor
de ocupanţi (atrocităţi, abuzuri _administrativ-economice, expulzări, trimiteri în companii şi detaşamente de muncă şi internări, extenninări ale
evreilor în lagărele naziste din Polonia etc.). Aceste informaţii vor
constitui obiectul câtorva sute de dosare, prezentate ca reclamaţii româ...:
neşti în faţa comisiilor mixte italo-germane şi a Comisie'i de ofiţeri din
Cluj şi Braşov de-a lungul celor patru ani şi, totodată, vor fi principala
sursă documentară a contracarării propagandei maghiare, prin presă şi
radio, conferinţe în ţară şi străinătate, privind drepturile istorice ale
României asupra întregii Transilvanii. (Notă. Această activitate a organismelor militare specializatei constituie obiectul unor capitole speciale
consacrate problemelor specificate: Reclamaţiile româneşti adresate Comisiei de ofiţeri din Cluj85 ; Documentarele privind relaţiile românomaghiarc şi situaţia teritoriilor vremelnic cedate, realizate de Marele Stat
Major român 86 ; Propaganda prin radio în frontul antidiktat (Activitatea
postului de radio „România Mare" al M.St.M. în anii 1941- 1944)87, etc.
Afirmaţia privind modificarea progresivă a conţinutului rapoartelor
militare este ilustrată de 5 documente redactate intre 8 şi 25 septembrie
1940.
Astfel, lt. col. C. E . Manolescu, şeful Biroului Statistic Militar Cluj,
iniormează, la 8 septembrie, Secţia a II-a a Armatei 1, că mulţi intelectuali români părăsesc teritoriul cedat, deşi faţă de intenţillc autorităţilor
de ocupaţie de a efectua un recensământ al populaţiei, ar fi preferabilă
rămânerea lor pe loc. Faţă de ultimele evenimente de .la Bucureşti venirea la putere a generalului Antonescu - populaţia îşi manifestă
îngrijorarea, aşteptându-se la evenimente tragice. 1n raport se evidenţiază, de asemenea, apariţia la Cluj, fa 8 septembrie, a ziarului „Gazeta
noastră" (serie nouă) editat de Emil Haţieganu, preşedintele „Comunităţii româneşti din teritoriul cedat'1ss.
Printr-un raport telefonic din aceeaşi zi, 8 septembrie, Armata 1 infonneazii Secţia a II-a a M.St.M. despre stadiul evacuării teritoriului ces:; C. Grad, Heclamaţiilc româneşti adresate Comisiei de ofiţeri din Cluj,
Acta MP„ IX (19S5), p. 513i3-573.
tis Idem, Un documentar inedit al M. St. M. român din 1942, Acta MP„ XVI
(1992), p. 457-499.
61

Idem, Propaganda

românească

prin radio în frontul antidictat (1941-1944),

Acta MP„ X (198r7), p. 365-42.0.
ss Arh. M. Ap. N. - M. St. M„ fond Armata I, dos. 958, !. 626, cf. C. G1-ad,
Slarea de spirit a populaţiei . .. , p. 37r>-376, doc. 41.
17 - Studii

şl

comunlcAri. XI- XTI

https://biblioteca-digitala.ro

Cornel Grad

258

dat de către armata română şi ocupării lui de către elementele înaintate
ale armatei maghiare. In acelaşi raport se dau şi informaţii sumare despre
înzestrarea tehnică şi moralul armatei ocupante: „Care1le de luptă fabricaţie italiană, cca 3-4 tone, cu blindaj numai în faţă; servanţii spun că
sunt rele. Biciclete rele, material de artilerie calitate bună, dar fragilă.
S-au văz.ut căruţe se transportau mitraliere Schwartzlose A.A, puse pe
trepieduri improvizate. Nui s-a observat nici un material anticar. Posedă
puşti mitraliere Saint-Etienne, servanţii declară că sunt foarte proaste;
mitraliere Maxim - ruseşti, vechi şi funcţionează prost; caii slabi, căru
ţele foarte rele, lipsesc plăşi de fân, pături, frâie. Trupa are echipament
bun; ofiţedi bătrâni şi obezi. Armata maghiară inaintează cu timiditate.
Are ordin să nu tragă, chiar dacă trupele române ar trage. Ofiţerii sunt
prietenoşi , parte din ci cunosc limba română" 80 •
In lumina acestor constatări privind dotarea tehnică a armatei
maghiare şi a moraiului ei, prin comparaţie cu studiul de înzestrare a
armate,i romune şi moralul ei ridicat înainte de 30 august, acceptarea
Dictatului de la Viena şi evacuarea fără luptă a teritoriului cedat apar
cu atât mai greu justificabile.
Odată cu ziua de 11 septembrie, parvin primele informaţii despre
masacrele colective comis~ de trupele de ocupaţie în localităţile româneşti proaspăt ocupate. Astfel, Armata l raportează Secţiei a II-a a
M.St.M. că, din informaţiile furnizate de C.11.A., în satul Treznea ar fi
avut loc un incident sângeros, provocat de locainici, soldat cu moartea
a 20 de localnici (ţărani), precum şi in<.'€ndierea a jumătate din sat. Informaţiile despre incident au fost furnizate de ofiţerii delegaţi maghiori,
fără a se putea verifica susţinerile acestora 90 • (S-ar fi văzut atunci că nu
sătenii a u provocat incidentul şi că victimele sunt mult mai numeroase:
86 şi un 20! n.n.).
Prin nota telefonică din 13 septcmbrie91 Armata 1 este informată
despre atingerea no'ii linii demarcaţionale, în Secuime, de către elementele înaintate ale armatei maghiare. Nota dă şi informaţii sumare despre
primele incidente sângeroase petrecute la Cluj, Mănăştur şi Chintău. A
doua zi, Ziua Crucii (14 septembrie), va fi comis cel mai mare masacru
colectiv din terito1iul cedat, la Ip: 157 de morţi. Dar despre aocst asasinat informaţiile complete vor fi adunate de-a .lungul mai multor ani.
La nici două săptămâni (25 septembrie) după ocuparea teritoriului
cedat„ Secţia a II-a informaţii a Armatei 1 .înaintează Secţiei a II-a a
M.St.M. un ferpar 92 , difuzat de autorităţile maghiare de ocupaţie în teritoriul cedat. Ferparul, conceput ca un necrolog al României Mari,
abundă în expresii batjocoritoare la adresa statului român şi a spiritului românesc şi, în egală măsură, Ligii Naţiunilor şi a statelor semnatare Tratatului de la Trianon. Cităm:
t 9 Ibidem,
oo lbidem,
9 1 Ibidem,
92 Ibidem,

dos.
do.s.
dos.
dos.

898, f. 371, cf. op. cit.,
cit., f. 369, cf. op. cit„
916, f. 4, cf. op. cit„ p.
92'8, f. 646, cf. op. cit.,

p. 376, doc. 42.
p. 377, doc. 43.
377- 376, doc. 44.
p. 378-379, doc. 45.
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„Cu fatală durere frăţească, dar împăcaţi sufleteşte că Horthy, Hitler şi Mussolini au vrut aşa, anunţăm că cel ce pe sine n-a vrut să se
sacrifice, fiu şi rudenie
trianonic născută ROMÂNIA MARE
campkm d e neînvins de minciuni al lumii şi al altor asemănătoare lucruTi etc., în vârstă de 22 de ani, după lungi suferinţi de preamărire. a
româno-maniei şi clepto-maniei, oarecum în urma amputării sale de că
tr~ Dr. Stalin, după ungerea din urmă administrată de păştavii sufleteşti Hitler şi Mussolini şi-a redat sufletul nu creatorului său, ci îngerului păzitor care a înfruntat nedreptatea.
Rămăşiţele pământeşti ale mortului nostru guraliv, a toate promiţiitor şi nimic înfăptuitor, după ce nici Turnu Severin nu a mai voit să-l
primească şi fiindcă a alunecat d e sub el şi pământul îl vom aşeza la
Viena spre veşnică odihnă. Pen tru odihna sufletului său, slujba de s>lobozenie va fi celebrată de gr6f Teleky şi Cs;;'l ky în parlament.
Amintirea-i să se odihneaSJcă în istorie!
Drag fiu puşcaş -p::îndaş de acum nu vom mai auzi strigătul tău
eroic de război: „:F'ură ! ".
1940, August, 30

Ferdinand

şi

Maria,

părinţi

Carol şi d-na Lupescu,
educator şi mama

tatăl

Cehoslovacia

şi

Wilson, Beneş,
Chamberlain, unchi

Polonia,

fraţi de au murit de acc-eaşi boală
Franţa, Turcia, Mica Antantă, Marea Antantă

Anglia,
Oficiul de Palavre din Geneva, ca rudenii j eluitoare.

şi

Întreprinderile funebre festive
ale Ungariei şi Bulgariei.
Peste exact patru ani (septembrie-octombrie 1944) ostaşii care suferiseră ruşinea abandonării fără luptă din ordin - a aproape jumă
tate• din teritoriul Transilvaniei, consecinţă a acceptării semnării de către
regimul carlist a unui act politic de cesiune totalmente injust, Diktatul
de la Viena, ce viola gro&olan normele dreptului internaţional - vor refac--e marşul umilinţei din 1940, în sens• invers, prin luptă, recâştigând,
cu preţul se:lngelui, Transilvania, libertatea şi demnitatea ţării.

L'INTEGRATION DE L' ARMEE ROUMAIN DANS LE SYSTEME
DE DEFENSE PAR DE MOYENS POLITICO-DIPLOMATIQUES
ET MILITAIRES DE LA FRONTIERE D'OUEST
(Resume)

Cet ouvragc-ci, propose une analyse de la situation de l'armee roumaine dans
la periode de l'entre-deux guerres. Dans toutc cette periode la garantie des frontieres de 1'1:.st, Sud et Onest etait basee ~ur la conception de l'elaborat\on de certains plans â caractere exclu><;·ivement defensif.
17'
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Cornel Grad

On presente, d'unc maniere chronologique, des l'annee •1924 la situation de
la reparation des forces militaires sur le terrîtoire roumain. On mentionne des
actions terroristcs de diversion et espionnage horthyiiSte cn Transilvanie (1939-194.0)
et l'etat d'esprit de la popuJatiion et de l'armee du territoire cede dans le premiere:
jours apres le prononce du Dictat de Vienne.
On chieriche a expliquer Jes causes qui ont mene a la desintegration de cert.aines
unites miHtaircs dans les premiers jours de l'cvacuation diu tcrritoire cede.
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JUDEŢUL SATU MARE ŞI CONVENŢIA DE ARMISTIŢIU
INTRE GUVERNUL ROMANIEI ŞI GUVERNELE U.R.S.S.,
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI S.U.A„
SEMNATA LA 12 SEPTEMBRIE 1944, LA MOSCOVA

LUCIAN CUCUIET

După întoarcerea armelor, la 23 august 1944, guvernul român a primit de la ambasadorul sovietio de la Cairo, Novikov, confirmarea condiţiilor de armistiţiu. Desfăşurarea rapidă a evenimentelor militare a
determinat o modificare a condiţiilor din aprilie, trecându-se acum guvernului român sarcina de a întreţine armata sovietică şi de a plăti reparaţii de război în valoare de 300 milioane dolari, plătibili în timp de
şase ani.
Situaţi a internaţională a Românic.i după 23 august 1944 a depins decisiv de acordurile secrete încheiate între marii parteneri ai Naţiunilor
Unite, ţările clin sud-estul Europei fiind împărţite în sfere de interese
prin acorduri interaliate, reînnoite în octombrie 1944, la Moscova şi
menţinute după ter~inarea conflictului general mondial, apreciază cercetătoarea Elisabeth Barker, într-o lucrare publicată la Londra, în
anul 1976.1
Istoricul Ioan Scurtu consideră că „în urma proclamaţiei regelui din:
seara zilei de 23 august, armata română n-a opus nici o rezistenţă trupelor sovietice, care profitând de ocazie, au ocupat întreg teritoriul României, au luat aproape 130 OOO de prizonieri, comportându -se ca o forţă
de ocupaţi e".2
..,. ;
După cc s-a stabilit negocierea şi semnarea armistiţiului în U.R.S.S.,
în data de 4 septembrie 1944, delegaţia română a sosit la Moscova, dar
nu a fost primită decât în ziua de 10 septembrie 1944, când textul. convenţiei era formulat. Din însărcinarea Guvernului şi a !naltului Comandament al R omâniei, din delegaţia română au făcut parte: Lucreţiu Pă-.
trăşcanu, general adjutant Dumitru Dămăceanu, prinţul B arbu Ştirbey,
Gheorghe Popp, Ion Cristu şi Constantin Vişoi an u. Tratativele de armistiţiu s-au desfăşurat în cadrul a trei întâlniri cu delegaţia română,
în zilele de 10, 11 şi 12 septembrie. ln condiţiile unei „totale neutralitiiţi anglo-americane" 3 , numai r eprezentantul guvernului sovietic, ma1
Apud Gheorghe Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al <loilec.i 1·ăzlwi
mondial, voJ. I, Bucureşti. Editura ştiinţificii ~i enciclopedică, 1988, p. 333.
2: Ioan Scurtu, }\fonarhia în România, 1866-1947, Bucureşti, Editura Danubius,

1991, p. 152.
3 Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini
cureşti, Editura Hum anitas, 1992, p. 241.
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resalul Ma1inowski Rodion, în numele celor trei puteri aliate, a semnat
C~nvenţia de Armistiţiu, în ziua de 12 septembrie 1944, cu guvernul
român, din însărcinarea căruia, actul a fost semnat de către Lucreţiu
Pătrăşcanu, general adj. D. Dămăccanu, Barbu Ştirbey şi Gh. Popp.
Textul Convenţiei de Armistiţiu, redactat în limbile română, rusă
şi engleză, a cuprins un preambul, 20 de articole şi o anexă la câteva
dintre articole, respectiv la articolele 2, 3, 10, 11, lG şi 18. Delegaţia
română prezentă la Moscova şi-a dat seama că „anglo-americanii au
jucat un rol şters, că Tuşii se comportau ca nişte stăpâni absoluţi". 4
Având un caracter mai larg decât o convenţie de armistiţiu propriu-zisi:P, textul stabilea ieşirea României din războiul antisovietic şi
angajarea ţării noastre în lupta împotriva Germaniei hitleriste, plata
unor însemnate despăgubiri de război, anularea Dictat ului de la Viena,
stabilirea graniţei româno-sovietice din 28 iunie 1940, constituirea Comisiei Aliate de Control ş.a. elemente ce au fost consemnate de către
istorici.G
Potrivit art. 1 cu începere de la 24 august 1944, ora 4 a.m., România a intrat în război şi va duce războiul, alături de Puterile Aliate
împotriva Germaniei şi Ungariei „cu scopul de a restaura independenţa
.şi suveranitatea României, pentru care scop va pune la dispoziţie nu mai
puţin de 12 divizii de infanterie împreună cu serviciile tehnice auxilinre". 7
Istoricii au menţionat că nu a fost acceptată cererea de a se recunoaşte
României, statutul de cobeligerant, ţara noastră fiind tratată ca un stat
învins, inamic.
Prin articolul 2 se stabileau măsuri pentru dezannarra şi internarea
forţelor armate ale Germaniei şi Ungariei, aflate pe teritoriul României,
iar prin articolul 3, guvernul şi !naltul Comandament Român vor asigura
forţelor sovietice, celorlalţi aliaţi, înlesniri pentru libera lor mişcare pe
teritoriul României, în orice direcţie. Se vor pune la dispoziţie, toate
construcţiile şi instalaţiile româneşti militare, aeriene şi navale, porturi,
cheiuri, cazărmi, magazii, mijloace de comunicaţie . etc.
ln temeiul art. 5 al convenţiei s-a menţionat că Guvernul român
şi Înaltul Comandament al României au avut obligaţia să predea imediat
Înaltului Comandament Aliat (sovietic) pentru înap oierea lor în ţară,
pc toţi prizonierii de război sovietici şi aliaţi, precum şi pc toţi cetăţenii
internaţi în România.
În condiţiile art. 8, Guvernul român era constrâns să nu permită
exportul sau expropierea oricărei forme de proprietate, aparţinând Germaniei, Ungariei, fără autorizaţia înaltulu i Comandament Aliat (sovietic)
ş i să păstreze aceste bunuri.
Art. 11 din convenţie a făcut referiri la pierderile pricinuite Uniunii
Sovietice, formulate în textul „prin operaţiunile militare desfăşurate şi
pentru ocuparea de către România a teritoriului sovietic"8 şi la totalul
despăgubirilor de război care a fost fixat la 300 milioane de dolari,
• Nicol3e Baciu, Agonia României, 1944- 1948, Cluj-Napoca, Editw-a Dacia,
1990, p. 15.2.

5
Ştefan Lache, Gh. Ţuţui, România şi Conferinţa de Pace de la Paris din
19-16, Cluj-Napoca, Editura Dacia. 1i978, p. 103.
9 Ioan Scurtu, op. cit., p. 152, Vlad Georgescu, op. cit., p. 242 .
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plătibili in şase ani în mărfuri (produse petroliere, cereale, materiale
lemnoase, vase maritime şi fluviale etc.).
Prin art. 12, guvernul român era obligat ca în termenele indicate de
către !naltul Comandament (sovietic) să restituie Uniunii Sovietice toate
valorile şi materialele strămutate de pe teritoriile acesteia în timpul
războiului.

In virtutea art. 14, guvernul şi !naltul Comandament Român se
obliga să colaboreze cu !naltul Comandament Aliat (sovietic) la arestarea şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război, iar în baza
art. 15 se obliga la desfiinţarea organizaţiilor de tip fascist.
Tipă rirea, importul, răspândirea în ţara noastră a publicaţiilor, prezentarea spectacolelor de teatru şi a filmelor, funcţionarea poştei, telefonului vor fi supravegheate de către Comandamentul Aliat (sovietic)
potrivit art. 16 din Convenţia de Armistiţiu. 9
In conformitate cu art. 17 din Convenţie, guvernul român avea
dreptul să restabilească administraţia civilă pe întreg teritoriu naţional,
cu excepţia unei porţiuni de 50-100 km de linia frontului, organele
administrative româneşti, obligându-se să aducă la îndeplinire, instrucţiunile şi ordinele !naltului Comandament Aliat (sovietic). 10
Prin art. 18 se înfiinţa la Bucureşti o Comisie Aliată de Control,
care urma să reglementeze şi să controleze executarea prevederilor
înscrise în Convenţia de Armistiţiu, fiind sub conducerea generală şi a
ordinelor Comandamentului Aliat (sovietic). 11
Articolul 19 al Convenţiei de Armistiţiu fixa poziţia guvernelor
aliate faţă de Dictatul de la Viena, considerându-l nul şi neavenit. Era
stabilit că „sunt de acord ca Transilvania să fie restituită României, sub
condiţia confirmării prin Tratatul de pace şi guvernul sovietic este de
acord ca forţele sovietice să ia parte în acest scop la operaţiuni miiitare,
conjugate cu România, contra Germaniei şi Ungariei".1 2
Cuprinzând articole cu caracter politic, militar, economic, financiar,
administrativ, Convenţia de Armistiţiu a statuat relaţiile României cu
cele trei mari puteri aliate, în mod deosebit cu U.R.S.S. în realitate,
România era trecută în sfera de interes sovietic, aplicarea Convenţiei de
Armistiţiu , fiind îndeplinită de către Comisia .t\liată de Control, de fapt
o comisie sovietică .
Intre guvernul U.R.S.S. şi guv<'rnul României s-a încheiat în data
de 16 ianuarie 1945, la Bucureşti, o convenţie cu privire la executarea
art. 11 din Convenţia de Armistiţiu. Această convenţie stabi lea livrările
româneşti către U.R.S.S., în perioada 12 septembrie 1944- 12 septembrie
1950, in compensarea daunelor cauzntc „de către România Uniunii Sovietice prin operaţiunile militare şi ocuparea teritoriului sovietic". 13 La
articolul 1 se preciza că livrările în mărfuri: produse petolicre, cereale,
' Arhivele Statului Satu Mar<>, fond P refectura
dos. nr. I/ 19H, f. 19.
s I bidem, f. 21.
9 Ibidem, f. 22.
JO Jbid('m.
11
Ibidem.
12 Ibidem, f. 22-23.
13 Ibidem, f. 27.
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vite, material lemnos, vase maritime şi fluviale, diferite maşm1, locomotive, vagoane, cisterne şi materiale de cale ferată, pentru suma totală de
300 milioane dolari S.U.A. - se vor efectua în părţi egale în decurs
de şase ani, adică pentru suma de câte 50 milioane dolari anual.
Potrivit art. 7 din această convenţie cu privire la executarea art. 11
din Convenţia de Armistiţiu pentru realizarea, din partea ,sovietică, a
operaţiunilor în legătură cu livrările României, guvernul Uniunii Sovietice a înfiinţat la Bucureşti, o Direcţiune pentru livrările din România.
Această instituţie s-a bucurat de toate privilegiile diplomatice, de intangibilitatea bunurilor şi arhivelor. 14
Prin câteva aspecte documentare, prezentarea aplicării Convenţiei de
Armistiţiu în judeţul Satu Mare consitituie un element de interes şi
cunoaştere.

Ca organe de direcţie, informare şi control care şi-.au exercitat atriprivind îndeplinirea Convenţiei erau: prefectul, Biroul de aplicare a Convenţiei de Armistiţiu, Oficiul judeţean al bunurilor inamice,
Comisia de coordonare judeţeană, Oficiul economic judeţean, delegatul
judeţean al Comisariatului General al executării Armistiţiului.
Ca organe de execuţie erau constituite: Comisia judeţeană de colectare, Centrele de exploatare militare, Biroul colectări şi statistică.
Biroul de aplicare a armistiţiului trebuia să aibă în orice moment
·evidenţa de detaliu asu pra planului cu obligaţii, stabilit de către prefect
şi repartiţia pe plăşi şi pe organe colectoare, hotărâtă de către Comisia
de Coordonare judeţeană. Totoda tă trebuia să cunoască situaţia colectărilor şi a livrărilor, fondurile alocate, cheltuielile efectuate, datoriile
restante pe articole ale Convenţiei de armistiţiu, posibilităţile judeţului
pentru toate categoriile de bunuri.
Oficiul judeţean al bunurilor inamice identifica, inventaria, evalua,
-conserva bunurile cetăţenilor prevăzuţi la art. 8 din Convenţie, identifica
:şi ţinea evidenţa intreprinderilor cu capital inamic, ţinea statistica acestor
bunuri pe categorii de cetăţeni şi pe categorii de bunuri.
Comisia de coordonare judeţeană înfiinţată în anul 1945, în baza
Decretului-Lege nr. 637, publicat în 8 august 1945, urmărea repartizarea
sarcinilor pe plăşi şi supraveghea ca organele de colectare să execute
la. timp operaţiunile în contul Convenţiei .
Oficiul economic judeţean, înfiinţat prin Decretul-Lege nr. 403 din
25 ~ai 1945, ca organ de statistică şi documentare asupra situaţiei economice a judeţului, întocmea situaţii statistice reale care stăteau la baza
hotărârii Comisiei de Coordonare.
Delegatul judeţean controla desfăşurarea colectărilor, organele de
statistică care înregistrau datele r eferitoare la colectări destinaţia bunurilor, ritmul şi stadiul de executare a Convenţiei de Armistiţiu.
Comisia judeţeană de colectare, organizată prin Decretul-Lege nr. 404,
publicat în 25 mai 1945, executa sarcinile fixate de către Comisia de
-coordonare judeţeană.
Centrele de exploatare militare vizau executarea de colectări pentru
satisfacerea nevoilor armatei române şi ale armatei sovietice. In cadrul
art. 10 din Convenţia de Armistiţiu, aceste centre executau colectări de
buţiile

14

Ibidem.
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subzistenţă, lemne, furaje, vite, cereale, etc. iar ·în cadrul articolelor 11
şi 12 din Convenţie, executau colectări de cereale, ajutau comisiile militare de colectare cai ş.a. Biroul colectări şi statistică dirija şi controla

ţinând evidenţa operaţiunilor de executat, precum
a posi_bilităţilor teritoriale.
In cadrul fondului arhivistic Prefectura Judeţului Satu Mare, seri'a
Armistiţiul, anii extremi 1944-1949, variate şi importante genuri de
acte: ordine, rapoarte, instrucţiuni, dări de seamă, procese verbare, tabele,
telegrame etc. cuprind date inedite privind repartizările şi colectările
de animale, cereale, alimente necesare pentru întreţinerea armatei sovietice, bunurile trimise în U.R.S.S., măsuri de aplicare a Convenţiei de
Armistiţiu, bunurile ridicate fără forme şi fără plată de către trupele
sovietice din localităţile judeţului Satu Mare, cheltuielile efectuate pentru executarea armistiţiului ş.a . Intr-un proces verbal încheiat în data de
28 septembrie 1945 de către Prefectura Judeţului Satu Mare, se menţiona
necesitatea de a se repartiza pentru cele 8 plăşi din judeţul Satu Mare
(Satu Mare, Ardud, Şomcuta Mare, Copalnic-Mănăştur, Baia Mare, Oaş,
Ugocea, Seini), cotele de animale privind îndeplinirea articolelor 10 şi 11
din Convenţia de Armistiţiu în anul 1945. 15 Comisia 24 Cumpărări Cai
se adresa Biroului Armistiţiu în vederea despăgubirii cetăţenilor în urma
rechiziţionărilor efectuate. 1G In multitudinea de acte privind aprovizionarea trupelor sovietice sunt dispoziţii ale Oficiului Economic Judeţean
de aprovizionare şi Control către preturile plăşilor de a asigura alimentele necesare.17
Situaţiile nominale întocmite privind colectările de bunuri pe localităţi, ca de pildă Crucişor 18 şi pe preturi cu enumerarea localităţilor,
de exemplu, pretura plăşii Oaş 1 ~ redau ritmul colectărilor, formele prin
care s-au reali2at. Intr-o situaţie trimisă Biroului Armistiţiu, din data
de 18 august 1945, referitoare la localitatea Boineşti au fost prezentate
bunurile ridicate fără forme de către trupele sovietice în trecere prin

activitatea pe teren,

şi evidenţa statistică

comună. 20

într-un proces verbal încheiat de către serviciul financiar al Prefecturii Judeţului Satu Mare, în data de 17 iunie 1946, se consemna valoarea cheltuielilor efectuate, prin suma de 14 171 616 lei pentru întreţinerea Subcomisiei Aliate de Control, în trimestrul I 1946.21 Decizia din
20 februarie 1946 se referea la componenţa Biroului administrativ Satu
Mare pentru aplicarea armistiţiului 22 : Cosma Gheorghe, pretor principal,
Cosma Mihai, şef de birou, Mureşan Ioan, subşef, Coman Constanţa, cu
atribuţii privind evidenţa Convenţiei de Armistiţiu. O dare de seamă:
elaborată în luna septembrie 1946 arăta numărul de 90 case din judeţul
Satu Mare şi 75 de case din oraşe, care au fost repartizate pentru desfăşurarea colectărilor de animale, cereale, seminţe oleaginoase .ş.a., în
15
16
11

t8
l9
20

21
22

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

dos. nr. 811/1945, f. 16-17.
do:s. nr. 52/1945, f. r12.
dOIS. nr. 17/1940, f. 90.
dos. nr. 23/ 1945 . f. 47.
dos. nr. 117/1945, f. 94.
Idem, dos. nr. 144/1'945, f. 74.
Idem, dos. nr. 3/1946, f. 12·7.
Idem, dos. nr. 5/1946, f. 32.

https://biblioteca-digitala.ro

Lucian Cucuiet

266

6

contul articolelor 10 şi 11 din Convenţia de Armistiţiu. Totodată se indica
şi numărul de 346 persoane date în judecată pentru nepredarea cotei
<le lapte, faptă considerată sabotaj.23
Un tabel2 4 întocmit de către Primăria municipiului Satu Mare în
data de 24 februarie 1946 evidenţia imobilele din proprietatea statului
care erau ocupate de către comandamente şi autorităţi sovietice. Cheltuielile pentru executarea Convenţiei de Armistiţiu, acelea privind plata
muncitorilor rechiziţionaţi pentru armata sovietică, pentru amenajarea
poştei militare sovietice, cheltuielile avute în legătură cu. repatrierea
cetăţenilor din Basarabia, consideraţi sovieticil!5 şi situaţiile de cheltuieli
din fonduri proprii şi din fonduri împrumutate necesare pentru întreţinerea trupelor sovietice reflectă eforturile financiare pentru îndeplinirea
Convenţiei de Armistiţiu. într-un raport al Biroului Armistiţiu, din
13 iulie 1946, adresat Comisiei Aliate de Control Satu Mare26 se consemna
refuzul unei unităţi sovietice din Păuleşti de a elibera o dovadă de primire pentru lemnele de foc solicitate. Aspecte ale comportamentului trupelor sovietice sunt menţionate şi într-un proces verbal din 28 mai 1946,
încheiat de către Primăria localităţii Negreşti-Oaş privind distrugerile
cauzate prin păşunat pe o suprafaţă de 64 iugăre de fâneaţă şi de pe
un teren având semănături cu cânepă şi cartofi. 27 Intr-o adresă înaintată
de către Ministerul Afacerilor Interne către Prefectura Judeţului Satu
Mare se solicita completarea unui tabel care trebuia să cuprindă cheltuielile efectuate de către Prefectură, în perioada septembrie 194431 martie 1946, cu trimiterea '.in U.R.S.S. a bunurilor şi animalelor
deţinute de către stat.:?8 Situaţiile colectărilor şi predărilor 2 9 ·defalcate rpe
cele patru trimestre ale anului, situaţia dosarelor judecate privind aşa
nurniţii „sabotori" ai Convenţiei, fişele cuprinzând valoarea proprietăţilor
agricole şi ale clădirilor aparţinând locuitorilor de origine germană, refugiaţi, constituie mărturii de interes istoric în ceea ce priveşte aplicarea
articolelor din C onvenţia de Armistiţiu, în judeţul Satu Mare.
În situaţia politică existentă, în sfera organelor administrative şi
militare, aplicarea Convenţiei de Armistiţiu era receptată ca o cerinţă
internaţională de îndeplinit. Situaţia internaţională a României, remarcă
istoricul Ioan Scurtu „fusese reglementată prin Convenţia de Armistiţiu
din 12 septembrie 1944 care stabilea, în fapt, un r€gim de ocupaţie
sovietică" .30

Prin cercetarea şi reliefarea
-cunoaşterea aplicării Convenţiei

unor clemente documentare s-a urmărit
de Armistiţiu în judeţul Satu Mare pe
temeiul documentelor aflate în fondul arhivistic Prefectura Judeţului
Satu Marc, seria Armistiţiul. Conţinutul inedit al genurilor de acte
23
24

25
26

27

28
29

Idem, dos. nr. 3!J/1946, f. 115.
Idem, dos. nr. 11/ 1•94'6, f. 21.
Idem, dos. nr. 1/ 1948, f. 44.
Idem. dos. nr. 14/1946, f. 88.
Idem, dos. nr. 2!J/ 194Q, f. 17.
Idem, dos. nr. 1•9/ 1946, f. 134.
Idem, dos. nr. 4/1947, f. 40.

30 •

•

Bucureşti,

•

România, Viaţa politică în docu.mente, 1945, coordonator Ioan Scurtu,

Arhivele Statului din România, 1944. p. 29.
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amintesc de executarea, în judeţul Satu Mare, începând din toamna
anului 1944 până în toamna anului 1949, a obligaţiilor stabilite prin articolele „Armistiţiului impus".3 1

KOMITAT SATU MARE UND DIE WAFFENSTILL STANDSKONVENTION, DIE AM 12. SEP TEMBER 1944 IN MOSKAU
ZWISCHEN DIE REGIERUNGEN VON RUMANIEN,
VON U.d.S.S.R., VON GROSSBRITANNIEN UND VON U.S.A.
UNTERGESCHRIEBEN WURDE
(Zusammenfassung}

Die Waffenstillstandskonvention enthielt politlsche, militărische, wirtschaftliclw,
finanzielle, verwaltungsmăssige Artikcl und hat Rumiăn iens Beziehu.ngen mi t den
drei verbundetcn Grossmiich~n und voi· aliem mit der U.d.S.S.H. vorgeschrieben.
In der Wirklichkeit hat Rumănien zu cler sowjetischen Intcressensphtire gehort,
und die Anwcndung der Waffenstillstanclskonvention wurde von der Jnterallilerte
KontroUkom.mission, eigentlich von eincr sowjetischen Kommission durchgefiihrt.
Durch cinige schriitliche Dokumente wurde die Anwcndung der Waffenstillstandskonvention im Komitat Satu Mare prasentiert.
Verschiedenartige Dokumentc : Berichte, Rechenschaften Protokolle, Tabellen.
Tclcgrammc, usw. erwăhnen dJe in den Artikeln 10, 11, tmd 12 der Konvention
vorgeschriebcnen Ab1ie!erungspflichten fllrs Komi~t Satu Mare.
Es wird clie Erfassung der Getreidc, der Tiere. <.Ier Pirodukte der LebenWiittelindustrie, der Betriebstoile, der Holzer usw. ftir die Vcrsorgung der sowjetischen
Truppen angcmerkt.

31

•

•

•

• România,

marele sacrificat al celui de-al doilea război m ondial, coor-

donator Marin Radu Mocanu, voi. I,
1944, p . 9.

Bucureşti,

Arhivele Statului din România.

https://biblioteca-digitala.ro

SITUAŢIA

ŞI

POLITICO-ADMINISTRATIVA
REINSTAURAREA ADMINISTRAŢIEI ROMANEŞTI
lN JUDEŢUL SATU MARE
(25 oct. 1944-9 mar. 1945)
CLAUDIU P. PORUMBACEAN

Imediat după 23 august 1944, principalul obiectiv al guvernului
a fost eliberarea teritoriului naţional, stabilit prin Tratatul
de la Trianon. Judeţul Satu Mare, alături de judeţele Cluj, Someş, Sălaj,
Bihor, Năsăud, Maramureş, Mureş, Trei Scaune, Ciuc şi Odorhei s-au
aflat sub dominaţia horthysUt în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1944. Semnată la 12 septembrie 1944, Convenţia de armistiţiu dintre
Puterile Aliate şi România considera nul acest arbitraj (art. 17 şi 19)1 iar
la 10 octombrie, regele Mihai a promulgat legea nr. 487, care decretează
înfiinţarea Comisariatului român pentru administrarea r egiunilor eliberate ale TransilvanieF, acesta urmând să reprezinte autoritatea guvernului român în teritoriul eliberat. In funcţia de înalt comisar a fost numit
Ionel Pop, membru P.N.Ţ., iar secretar general Vasile Barbu!, general
în rezervă. Pe lângă Comisariat, s-a constituit şi un comitet cu rol consultativ, prezidat de înaltul comisar, în sarcina căruia revenea responsabilitatea de a se pronunţa în toate problemele principale care priveau
administraţia părţii de nord a TransilvanieP
În acel moment, situaţia părea ca şi rezolvată, având în vedere cele
prezentate; dar lucrurile nu au stat întru totul aşa deoarece, !Odată cu
înaintarea armatei române în teritoriul transilvan, au început să apară
o serie de dificultăţi cauzate de Comandamentul militar sovietic, care
nu permitea Comisariatului să-şi exercite autoritatea, altfel spus, nu
era permisă instaurarea administraţ~ei româneşti.
Eliberat la 25 octombrie 1944, judeţul Satu Mare urma să aibă
aceeaşi soartă ca şi celelalte judeţe din nordul ţării. ln situaţia creată,
Monitorul Oficial, nr. 247/25 octombrie publică următorul decret: „teritoriul Transilvaniei eliberate, constituind regiunea armatelor de operaţiuni, intră în măsura recuceririi sub autoritatea Comandamentului Gener al al Etapelor, car e ia în subordine„ pe lângă autorităţile militare, şi
stabilimentele, întreprinderile militare sau militarizate, aflate pe acest
Sănătescu

1

Victor F\'iunză, I storia stalinismului în România, Ed. Hu~nJtas, Bucureşti,

1990, p. 16'4.
2

Arhivele Statului Satu Mare, fond Prefectura

judeţului

Satu Mare, dosar

'63/1945, f . 5.

Ioan Silviu Nistor, Constituirea şi activitatea Comi sariatului pentru administrarea Transilvaniei eliberate (octombrie 1944-martie 1945), în „Anuarul Insti3

tutului de Istorie

şi

Arheologie", Cluj-Napoca, 1983- 1984, Ed. Academiei, p. 49,3.
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teritoriu. Pi'rnă la instalarea autorităţilor administrative româneşti de
către înaltul comisar pentru administrarea regiunilor eliberate ale Transilvaniei, Comandamentul General al Etapelor va exercita administrarea
asupra teritoriilor redobândite" .4
Relevant asupra situaţiei administrativ-politice din această regiune
este un raport al Comandamentului General al Etapelor către Preşe
dinţia Consiliului de Miniştri privind ancheta efectuată asupra situaţiei
existente aici. 5 Din acest raport, reiese că în Cluj şi Satu Mare autorităţile româneşti nu au fost admise. Se mai menţionează că prefectul din
Satu Mare este ungur, fiind numit în această funcţie de către Comandamentul sovietic, iar neprimirea autorităţilor române se datorează unor
cauze politice, care ar putea fi puse de acord numai prin intervenţia
guvernului. Raportul a fost trimis la data de 7 noiembrie 1944 sub semnătura generalului de divizie O. Stavrat, Comandantul General al Etapelor.
Tot în aceeaşi zi, acelaşi Comandament întocmeşte o dare de
seamă mult mai amănunţită faţă de raportul semnalat, asupra situaţiei
în care se găseşte administraţia civilă şi militară a fiecărui judeţ care
a fost anexat Ungariei în 1940. 6 Referitor la judeţul Satu Marc, se menţionează că nici o autoritate militară nu a sosit în garnizoană, iar în
ceea ce priveşte autorităţile civile, cu excepţia jandarmeriei, nu s-a prezentat nici o autoritate in jude ţ sau în capitală. Legat de administraţia
locală se afirmă că Prefectura şi Primăria Satu Mare sunt conduse de
elemente maghiare, instalate de Comandamentul sovietic; Primăriile rurale
sunt conduse provizoriu de primari români şi maghiari. Poliţia la oraşe
se face de civili maghiari, ineficace, posturile de jandarmi sunt instalate
în toate comunele, iar la sate s-au înfiinţat gărzi cetăţeneşti. Se mai
menţionează că Legiunea de jandarmi îşi are postul de comandă în Baia
Mare, nefiind încă admisă în capitala judeţului, iar în ceea ce priveşte
justiţia, în acest domeniu nu activează nimeni.
După cum reiese şi din documentele prezentate mai sus, administraţia acestor provincii intră, încetul cu încetul sub autoritatea Comandamentului militar sovietic, pentru ca la 12 noiembrie 1944, să se concretizeze în întreaga parte de nord-vesti a Transilvaniei, cu excepţia
judeţului Maramureş. Din acel moment, Uniunea Sovietică condiţiona
instalarea administraţiei civile româneşti în această parte a Ardealului,
de numirea la cârma României a unui guvern F.N.D.7, un guvern cu
adevărat democrat potrivit opticii sovietice.
Reacţiile, în urma acestei încă lcări a Convenţiei de armistiţiu, nu
au întârziat să apară. Printr-o scrisoare, datată la 16 noiembrie 1944,
adresată de Iuliu Maniu către A Vîşinski, se menţionează că „deşi linia
frontului a depăşit cu mult distanţa de 100 km de la frontiera dintr<."
Transilvania de nord şi Ungaria, administrarea acestei provincii, smulsă
de odiosul Dictat de la Viena, a fost numai parţial predată guvernului
român. Chiar acum am aflat că autoritătile militare sovietice au ordonat
birourilor româneşti să părăsească câtev~ departamente ale Transilvaniei,
• „Tribuna Ardea1ulu1l", anul V, nr. 1165/31 octombrie 1914.4.
5
23 August Z944. Documente, Ed. Ştiinţifică şi Enci<:ilopedkă , Bucureşti, 1985.
vol. 3, doc. nr. 985.
6
Ibidem., doc. nr. 986.
7
I S. Nistor, op. cit., p. 496.
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acolo unde au fost ele stabilite. Această situaţie nu este justificată de
nici io condiţie a Convenţiei de armistiţiu ... " 8 Aceluiaşi Vişinski îi este
adresat un memoriu redactat de C. I. C. Brătianu cu privire la aplicarea Convenţiei de armistiţiu .9
Informat asupra deciziei luate de partea sovietică la 12 noiembrie,
reprezentantul S.U.A. în România, B. Y. Berry, informează guvernul
american, printr-o telegramă adresată secretarului de stat a1 S.U.}'\.,
C. Huli, referitoare la retragerea administraţiei civile româneşti din
Transilvania. Potrivit acestei telegrame „timp de două săptămâni populaţia românească a fost neliniştită din cauza ştirilor privind retragerea
administraţiei civile româneşti din Transilvania. Guvernul nu permite
publicarea nici unui document, dar în rândul populaţiei stăruie sentimentul că sovieticii împiedică îndreptarea injustiţiei făcute României
prin Dictatul de la Viena. Potrivit unor documente ce ni s-au dat în
mod confidenţial de la Ministerul de Externe, la 12 noiembrie, generalul
Vinogradov, acţionând în numele Comisiei Aliate de Control, a adresat
o scrisoare primului ministru Sănătescu . După ce a trecut în revistă în
scrisoarea sa activitatea regimentului voluntar românesc de jandarmi,
care acţionează în Transilvania, generalul a afirmat în esenţă:
1. instalarea oficialităţilor administrative româneşti în Transilvania
este interzisă;
2. regimentul de jandarmi care acţionează în Transilvania trebuie
dizolvat, oamenii transferaţi din Transilvania, iar comandantul adus în
faţa Curţii Marţiale şi învinuit de a fi instigat împotriva Armatei Roşii;
3. Dacă cererea nu este intru totul satisfăcută până la 17 noiembrie,
Armata Roşie va trece la dizolvarea regimentului. " 10
Intr-o convorbire avută cu Burton Berry, Maniu îi spune acestuia
că intenţia Rusiei asupra României este dară, citând ca exemplu instalarea comuniştilor maghiari în funcţiile administrative din nordul Transilvaniei şi intrarea acestei provincii sub administraţie sovietică şi ungară.11 Această afirmaţie este susţinută şi de ziarul „Dreptatea". În articolul „Despre unele declaraţii privitoare la Ardealul de Nord şi despre
realitatea lucrurilor", se preci?.Rază că, în Bihor şi Satu Mare, administraţia are în frunte atât la judeţ cât şi în municipiu, vechi elemente ale
<idministraţici ungureşti. Românii dau concursul lor, în măsura în care
li se cere şi li se admite. Dar acelaşi articol menţionează că, în Satu
Mare, recent, situaţia s-a modificat prin alegerea unui prefect de judeţ
român, membru P.N.Ţ.12
Acelaşi ziar, într-un alt număr, prezintă constatările unei anchete
efectuate în Satu Mare. 13 Potrivit acestui articol „municipiul românesc
de pe cele două maluri ale Someşului este o epavă. Un oraş distrus, cum
puţine are România". In continuare, articolul pl'ezintă procesul verbal
de constituire a Uniunii Democrate Române (U.D.R.), datat la 15 decembrie 1944. Ca preşedinte a fost ales Titu Demian care era şi
8
0

23 August 1944. Docu.mente, doc. nr. 1013.
I bidem, doc. nr. 1014.
Ibidem, doc. nr. 1017.
11
Ibidem, doc. nr. 1029.

10

12

„Dreptatea", nr. 1.27/28 ianuarie 1945.
rn Idem, nr. 132/10 februarie 1945.
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liderul P.N.Ţ„ filiala Satu Mare; vicepreşedinţi Oşan Gavril, Tibil Ioan,
Urdea Gheorghe, Doboş Ioan, Mircea Augustin, Pop Gheorghe, Demian
Atanasie, Şuta Ioan, Pogăciaş Ioan, Cornea Zaharia, Tibil Augustin,
Vasile Demian; secretar general a fost desemnat Ştefan Anderco, iar
comitetul de execuţie era format din: Titu Demian, Ştefan Anderco,
Potra Iulian, Radu Ioan, Şinca Teofil şi Molnar Gavril.
Referitor la persoanele care conduc judeţul Satu Mare, în acea perioadă, aceeaşi sursă menţionează în funcţia de prefect pe Ştefan Anderco - secretar general al P.N.Ţ., Satu Mare, ca subprefect pe Tiberiu
Bretter - preşedintele Partidului Social Democrat (P.S.D.), iar ca secretar Iosif Nistor. In funcţiile de pretor sunt: Molnar Gavril - la Satu
Mare, Ioan Buteanu şi Gheorghe Barbuş - la Seini, Augustin Mircea şi
Lang Augustin - la Ardud, Cornel Pop - la Şomcuta Mare, Pop Ionel la Baia Mare, Ţântaş Vasile - la Negreşti, Ioan Doboş - la Halmeu
şi Ioan Ordea - la Mănăştiur.
!n fruntea oraşului sunt: Ludovic Matolei - primar, comunist ilegalist, dar care era cunoscut ca şi socialist, Şinca Teofil - P.N.Ţ„ ajutor
de primar, Ioan Şuta - jurist consult şi Teofil Demeter - secretar
general.
Am insistat în prezentarea acestor persoane deoarece ele vor deţine
aceste funcţii, cu mici modiîicări, până în luna mai 1945, când au loc
primele schimbări semnificative în peisajul politico-administrativ al
judeţului. Aceste persoane şi funcţii au fost confirmate de domnul Gavril Molnar14, a fost primpretor în Satu Mare şi de către Valer Moş,
fost preşedinte al A.F.D.P.R. - filiala Satu Mare, într-un interviu acordat
ziarului „Solstiţiul" din Satu Mare în 1992. 15 Potrivit afirmaţiilor făcute
de Gavril Molnar, această administraţie s-a instaurat la 13 noiembrie
1944, când s-a constituit un comitet local care a desemnat persoanele
din conducerea judeţului, numirea făcându-s e pe baze etice şi profesionale, conferind judeţului un statut de „autonomie locală".
Este cert că această nouă administraţie avea de rezolvat numeroase
probleme, atât de natură administrativ-politică, cât şi economică. Pentru
a le înţelege, se impune a fi subliniat faptul că, până la 9 martie 1945,
această zonă a fost aproape complet izolată de restul ţării, lipsită de
posibilitatea de a primi sprijin din partea autorităţilor centrale de stat. 11>
Această situaţie s-a datorat atât stabilirii controlului Comandamentului
armatei sovietice asupra organelor administrative din nordul Transilvaniei17, inclusiv asupra judeţului Satu Mare, cât şi a faptului că acest
teritoriu s-a aflat aproape tot timpul în contact cu operaţiunile militare, fiind un important nod de comunicaţie, controlat nemijlocit în
toate domeniile de formaţiunile de aprovizionare a frontului. In plus-,
nu trebuie omise nici grelele obligaţii materiale impuse guvernului român prin Convenţia de armistiţiu din 12 septembric.18
Gavril Molnar, mărturie orală.
u „Solstiţiul". Satu Mar~. anul III, martie 1992, nr. 67.
16 Arhivele Statului Satu Mare, fond Prefectura judeţului Satu Mare. dooar54 11'915, t. rn.
14

17

I bidem

18

Vezi detalii pentru judeţul Satu Mare in fondul Prefectura judeţului Satu.
Ar mistiţiul, 1945-194e.
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Hevenind la persoanele care deţineau fw1cţiile de conducere ale
Satu Mare, se poate observa că acestea nu aparţineau unui singur partid politic, chiar dacă cei mai mulţi dintre ei erau
membri P.N.Ţ., iar acea maj01itate maghiară, prezentată de ancheta
Comandamentului General al Etapelor, este redusă simţitor. Din confruntarea acestor surse citate, putem trage următoarea concluzie: de la
25 octombrie şi până la 13 noiembrie 1944, conducerea judeţului aparţinea într-o proporţie covârşitoare maghiarilor, pentru ca de la 13 noiembrie să se instaureze în judeţ o cu totul altă administraţie. Dar
situaţia este cu atât mai bizară dacă ne gândim că, la 12 noiembrie, Comandamentul sovietic preluase administrarea Transilvaniei de nord, iar
în mod normal situaţia ar fi trebuit să fie cu totul inversă, cu o majoritate maghiară comunistă, după 12 noiembrie.
Evident, se pune întrebarea de ce au acceptat ruşii o administraţie
civilă românească după 12 noiembrie şi nu în intervalul 25 octombrie12 noiembrie, când Comisariatul român intenţiona ca funcţiile de conducere să fie deţinute de cetăţeni români numiţi de înaltul comisar
Ionel Pop? Putem afirma că, deşi ruşii au exercitat tot timpul presiuni
Şi au împiedicat Comisariatul român să-şi desfăşoare activitatea, până
la 12 noiembrie ei nu au controlat efectiv această regiune, mai ales că,
începând cu 25 octombrie, Comandamentul General al Etapelor prelua3e
administrarea Transilvaniei de nord (vezi nota nr. 4). Plecând de la
această idee, se poate răspunde la întrebarea mai sus pusă. Având convingerea că, în România se va instaura, la scurt timp după 23 august 1944,
un guvern F.N.D., Armata Roşie nu a făcut altceva decât să se folosească de prezenţa sa în Transilvania pentru a aduce la conducere în
aoest teritoriu reprezentanţii comuniştilor, motiv pentru care era nevoită
să împiedice Comisariatul român să-şi exercite atribuţiile. Legat deacuzaţia că noile autorităţi sunt maghiare, explicaţia este foarte simplă,
pentru că, la acea oră, majoritatea membrilor Partidului Comunist erau,.
în această regiune„ maghiari.
Dar situaţia se schimbă radical la începutul lunii noiembrie, când
primul ministru, C. Sănătescu, demisionează, dând speranţe ruşilor şi
comuniştilor români în vederea preluării puterii. O dovadă o constituie
şi agitaţiile create de F.N.D. cu această ocazie. 19 Speranţele lor au fost
spulberate de hotărârea regelui lVIihai de a încredinţa formarea unui
nou guvern tot generalului Sănătescu, chiar dacă F.N.D.-ul îşi lărgea
participarea. Din acel moment, Transilvania a devenit, într-adevăr „o
condiţie numită, de fapt, şantaj'' 20 , ruşii apelând la această variantă datorită opoziţiei puternice pe care comuniştii o aveau în România. Era
clar, deci, că I'evenirea Transilvaniei la România era posibilă numai dacă
regele accepta un guvern F.N.D.
Spre deosebire de perioada 25 octombrie-12 noiembrie, după această
dată, Comandamentul sovietic se mulţumea doar să supravegheze situaţia, permiţând forţelor locale să ocupe posturile de conducere, însă:
cu excepţia Poliţiei şi Securităţii, asupra cărora administraţia civilă nu
oraşului şi judeţului

19
20

I. C. Drăgan , Istoria romdnilor, Ed. Europa Nova, Bucw-e!Şti, 1994, p. 268'.
Victor Frunză, op. cit., p. 163.
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avea nici o autoritate, numirile în funcţii şi controlul acestor instituţii
fiind privilegiul Comandamentului militar sovietic. 21
in prima fază, la conducerea Poliţiei a fost numit Jelinek Eduard,
care era şi liderul Partidului Comunist, iar ca secretar Erdoss Francisc,
fiind, se pare, singurul

funcţ1ono.r

onest, corect, necomunist2 2 , dintre cei

care conduceau Poliţia şi Securitatea. Ca şef al Securilăţii este menţionat
Stanciu Nil, evreu, urmat la scurt timp de Weiss Vasile, tot evreu, secondat de locotenentul major Foldes Francisc. Alături de aceştia, mai
sunt menţionaţi, în aparatul securităţii Kolbasser Francisc, Kun Andrei,
Oroszi Francisc etc. Trebuie adăugat că atât Stanciu, cât şi Weiss nu
erau localnici, ei fiind aduşi de ruşi, primul de la Zalău, iar al doilea
de la Bocşa. 23
Noua conducere a Poliţiei a fost însărcinată cu formarea şi organizarea acestei instituţii. Potrivit declaraţiei lui Valer Moş, Poliţia nu avea
uniforme, astfel că s-a apelat la un tip de uniforme numite de ei „internaţională", compusă din uniformă de ofiţer maghiar, cu grade ruseşti şi
şapcă rornânească. 24 Acestea au fost primele autorităţi comuniste în
Satu Mare, care nu erau nici pc departe edificate asupra ideologiei
comuniste.
Numirea lui Weiss în fruntea Securităţii a avut urman neplăcute
pentru populaţia judeţului, dar mai ales pentru partidele de opoziţie.
Catalogat drept „o bestie de om"~5 , acesta a desfăşurat o serie de acţiuni
menite să obstrucţioneze activitatea politică liberă, apelând la ameninţări,
urmăriri sau arestări.
Un moment important pentru judeţele Transilvaniei de nord l-a
reprezentat încheierea Convenţiei de armistiţiu între Naţiunile Unite şi
Ungaria. Semnat la 22 ianuarie 1945, textul Convenţi ei prevedea în articolul 2 că „Ungaria acceptă şi se obligă a evacua toate trupele şi autorităţile oficiale maghiare din teritoriile Cehoslovaciei, Iugoslaviei şi României în interiorul frontierelor maghiare existente la 31 decembrie 1937
şi de a anula toate dispoziţiile legislative şi administrative, referitoare
la anexarea sau încorporarea acestor teritorii." 26 Acest articol însemna
anularea arbitrajului de la Viena, fapt transmis la 25 ianuarie 1945
printr-un comunicat de către agenţia A.F.I. 27
Imediat după această dată se înteţesc apelurile adresate Uniunii
Sovietice pentru cedarea Transilvaniei de nord: P.N.Ţ.-ul, prin Iuliu
Maniu şi olti lideri, P.N.L. -

Constantin I. C . BriHianu etc. Acesta din

u:ma publica în „Viitorul" un program de refacere rapidă a judetelor
d:n nordul Transilvaniei. 28 Chiar ~i programul de guvernare al F.N.D.~ului
dm 29 ianuarie 1945 cuprinde printre altele ~i reîncadrarea Ardealulu1
norâ şl. îniră\lrea na\iona\i\:ăţi\or conlocuitoare.i~ Dar spre ueoseb1:re

oe

21 Gnvril Molnar mărturie orală.
22 „Solstiţiul", nr. 68.
23 Gavril Molnar mărturie orală.

2• „Solstiţiul",
25

20

zi

211
29

nr. 67.

mărturie orală.
23 August 1944. Documente., doc. nr. 1100.

Gavril Molnar -

Ibidem., doc. m. \l)H.

„Tribuna Ardealului", nr. 1215/24 ianuarie 1915.
23 August 1944. Documente, doc. nr. 1123.
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de alte partide, F.N.D.-ul privea a[tfel situaţia, ceea ce a făcut ca
U.D.R.-ul, printr-un comunicat apărut în „Tribuna Ardealului", să rupă
colaborarea cu acesta. 3 0 Vis-a-vis tot de programul F.N.D., P.N.L. Bră 
tianu face public, la începutul lui februarie 1945, un comunicat în care,
pe bună dreptate, consideră că „restabilirea suveranităţii ţării în Ardealul de nord şi repatrierea prizonierilor români, sunt probleme atât de
importante pentru orice bun român, încât este regretabil că s-au găsit
grupări politice care să le transforme în instrumente de propagandă de
partid".31
Dar situaţia era, oricum, departe de a îi rezolvată, pentru că Uniunea
Sovietică tot nu obţinuse ceea ce dorea, iar evenimentele se desfăşurau
în acelaşi sens ca şi până acum.
!ncepând cu luna ianuarie 1945, este semnalat fenomenul deportării
populaţiei de origine germanică din spaţiul românesc în lagărele de
muncă din U.R.S.S. Populaţia şvăbească din nord-vestul ţării a constituit
un segment semnificativ în cadrul populaţiei de origine germană deportată. In 6 ianuarie 1945, în nota nr. 031 emisă de Comisia Aliată de
Control pentru România, se ordonă deportarea cetăţenilor români de
origine germană la muncă în Uniunea Sovietică, bărbaţi între 17-45 de
ani şi femei între 18-30 de .ani.32 Protestul regelui Mihai şi al lui C. Vişoianu, în care se afirmă că această lărgire depăşeşte clauzele armistiţiu
lui, au rămas fără rezultat, chiar dacă B. Berry afirmă oă „recunoaşte
dreptul Comisiei Sovietice de a asigura liniştea şi securitatea liniilor
'sale de comunicaţie în spatele frontului, dar socoteşte că măsurile deportării depăşesc această necesitate. 33
în 1945 au fost deportaţi peste 4 OOO de şvabi din zona sătmăreană,
din care aproape 1 OOO au murit în deportare. 34 Asimilaţi de ideologia
comunistă drept fascişti, deportarea lor a coincis cu acţiunile de urmiirire şi arestare a fasciştilor din judeţul Satu Mare. Consecinţele deportărilor s-au reflectat nemijlocit în situaţia demografică a judeţului. Astfel, într-un act întocmit d e prefectura judeţului Satu Mare, privind situaţia demografică în lunile februarie-martie 1945, se constată că
numărul şvabilor din cadrul plăşilor componente judeţului Satu Mare
a scăzut foarte mult: plasa Ugocea - 71 de şvabi, plasa Seini - 334,
plasa Satu Mare - 360, plasa Ardud - 477 şvabi. 35
Interesant este faptul că, în acţiunile de deportare nu au fost inelu.şi
doar cetăţeni de origine germană, ci şi cetăţeni de origine română. Relevant asupra acestui fapt este o notă informativă întocmită de Direcţia
Generală a Poliţiei, datată la 4 martie 194536, potrivit căreia „odată cu
ridicarea cetăţenilor de origine etnică germană din Ardealul de nord, au
fost ridicaţi şi deportaţi de către organele sovietice şi un număr conside0
"
31

„Tribuna Ardealului", nr. Hl1>7/26 ianuarie 1945.

23 August 1944. DoC'!Lmente, vol. IV, doc. n r. 12•09.
Doru Radosav, Donbas. O istorie deportată, Ed. RavenlSburg, 1994, p. 15.
Valer>iu Florin Dobrinescu, România şi organizai·ea postbelică a lumii.
1945- 1947, Ed. Academiei., Bucureşti, 1008, p. 76 sau Doinu Radosav, op, cit.,
p. 15- 16.
:· 4 Doru Radosav, op. cit., p. 16.
" Ibidem, p. 17.
<G Români a. Viaţa politică în documente. 1945, Arhivele Statului din Români'l.. Buc-ur-eşti, 199•1 doc. nr. 33.
"2
33
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rabil de români, între 16-46 de ani bărbaţi şi 18-35 de ani femei
Astfel, în ziua de 8 ianuarie a.o., în comuna Sanislău - Sălaj (acum
Satu Mare n.n.), au fost ridicate 414 persoane, majoritatea români, care,
după ce au fost îmbarcaţi în trenuri împreună cu saşii au fost transportaţi
cu destinaţie necunoscută. Asemenea cazuri s-au petrecut şi în localităţile Careii Mari, Tăşnad, Ciumeşti etc.".
Analizând în detaliu fenomenul deportărilor din acest judeţ, în lucrarea „Donbas. O istorie deportată", domnul profesor dr. Doru Radosav
se opreşte şi asupra documentului mai sus menţionat, afirmând că este
necesară o analiză critică, pentru că, din cei 418 cetăţeni deportaţi din
Sanislău, majoritatea nu erau români ci şvabi. Domnia sa afirmă că,
potrivit unui document din 18 mai 1945, din comuna Sanislău. au fost
deportaţi, în ianuarie 1945, 94 de români şi 76 de cetăţeni maghiari.3 7
Mai mult, la 25 mai, prefectul judeţului Satu Mare, dr. Ştefan Anderco,
trimite un protest Ministerului de Interne, arătând că, din eroare, s-au
deportat 94 de români din Sanislău şi 35 de români din Oiwneşti. 38
- Oricum, nu se poate neglija faptul că mulţi cetăţeni de origine română au fost deportaţi alături de consătenii lor şvabi, printre deportaţi
aflându-se şi fiica primarului din Sanislău.
Din cele prezentate se poate afirma că, având în vedere scopul deportărilor, autorităţile comuniste, ca executante ale dizlocărilor de popuilaţip, au urmărit cu precădere realizarea numărului necesar de concentraţi,
stabilit de oficialităţile sovietice, în care discernământul şi selecţia
şvabilor din totalul populaţiei existente a trecut, de foarte multe ori, în
plan secundar. Numărul celor concentraţi trebuia îndeplinit fără nici o
derogare şi, de multe ori, completat cu cetăţeni de altă naţionalitate. 39
Până la instaurarea guvernului Petru Groza, în judeţul Satu Mare
nu au fost semnalate acţiuni propagandiste, comuniste, ei reprezentând,
ca şi în alte părţi, o minoritate maghiaro-evreiască, fiind înregistraţi
doar 58 de membri de partid ilegalişti, din care maximum 10 sunt de
origine română, în rest fiind maghiari şi evrei.
Acest fapt poate fi şi motivul pentru care, în momentele tensionate
din februarie 1945, judeţul Satu Mare s-a numărat printre doar cele 6
judeţe din ţară, în care Partidul Comunist nu a preluat puterea. Dar,
profitând de funcţiile deţinute în cadrul aparatului poliţienesc, aceştia
au încercat, prin unele măsuri, să influenţeze mersul activităţii politicoadministrative din judeţ. Situaţia în care se afla Transilvania de nord în
luna februarie 1945 este prezentată într-un memoriu păstrat în fondul
Vasile Stoica de la Arhivele Statului din Bucureşti, datat la 12 februarie
1945. 40 Documentul menţionează „e de remarcat totuşi azi că, după 1 februarie 1945, s-a început o epocă de şi mai accentuate persecuţii împotriva românilor şi, în special, împotriva conducătorilor şi aderenţilor
P.N.Ţ.-ului, apoi împotriva celor care au venit de la autorităţile române
din Bucur~ti. [ ... ] În Sătmar au fost arestaţi şi se găsesc încă în
37

38

39
40

Doru Radosav, op. cit„ p. 28.
Ibidem, p. 29-.
Ibidem, p. 27.

Ion

Lăcustă, 12 februarie 1945, Transilvania de Nord,

nr. 2, HMJ5, p. 26.
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această situaţie dr. Augustin Mircea notar public şi dr. Virgil Codreanu - avocat în Ardud."
Heferitor la Partidul Comunist, trebuie menţionat că, după 25 octombrie 1944, acesta nu a mai revenit la unele forme organizator ice existente înainte de război, cum ar fi comitetele de partid teritoriale. Dar a
fost păstrată forma organizatorică a regionalelor şi judeţenelor de partid.
La Satu Mare se constituie Regionala P.C.R. Satu Mare, în a cărei componenţă intrau 4 judeţe: Satu Mare, Maramureş, Bihor, Sălaj. 4 J[
în afară de comitetele judeţene Maramureş, Bihor, Sălaj, în Regionala
Satu Mare au fost create două comitete raionale de partid cu sediul la
Satu Mare şi, respectiv, Baia Mare, în a căror componenţă intrau un
număr de comitete de plasă din jurul acestor oraşe, fără a se respecta
apartenenţa plăşilor respective la judeţul din care făceau parte. Un
exemplu este plasa Carei care, din punct de vedere administrativ, aparţinea Sălajului, însă organizaţia

Partidului Comunist

făcea

parte din

raionala Satu Mare. Aceste comitete raionale ale P.C.R. din Satu Mare
şi Baia Mare erau asimilate, din punct de vedere al drepturilor statutare,
cu comitetele judeţene şi se subordonau comitetului regi·onal. Trebuie
adăugat faptul că Regionala Satu Mare a activat în această formă doar
până în august 1945, când îşi mută sediul la Oradea, iar raionala 1
P.C.R.
din Satu Mare va aparţine, în continuare, acestui comitet regional. 42
in ciuda acestei reţele organizatorice, numărul membrilor de partid
este destul de redus. Primele ştiri despre situaţia numerică a raionalei
P.C.R. Satu Mare le avem din luna aprilie 1945, când acesta avea doar
250 de membri 43, în timp oe la nivelul întregii ţări, în martie, Partidul
Comunist număra 35 800 membri de partid. 44 Dacă cifra de 250 de membri
o întâlnim în aprilie, deci după numirea lui Petru Groza în funcţia de
prim ministru, corelată cu cei 58 de ilegalişti, suntem înclinaţi să credem
că, în perioada octombrie 1944 martie 1945, efectivul numeric al partidului în această zonă nu trecea de '100 de membri, cifră susţinută şi
de domnul Gavril Molnar. 4 5
In ceea ce priveşte aripa tânără a Partidubui Comunist, U.T.C„ comitetul judeţean al acesteia s-a înfiinţat la data de 24 decembrie 194448,
dar fără a juca un rol observabil. O amploare cât de cât începe să aibă
doar din aprilie 1945, când se· înfiinţează organizaţii în 5 din cele 8 plăşi
ale judeţului.
Legat de organizaţi a Frontul Plugarilor constatările pentru această
perioadă sunt cam identice cu cele prezentate pentru P artidul Comunist.
Obiectivele fiind aceleaşi cu ale comuniştilor, cu deosebirea că F rontul
Plugarilor acţiona mai mult în mediul rural, iar Partidul Comunist în
rândul muncitorimii urbane, organizaţie judeţeană a Frontului Plugari41
Ion Corneanu, Organizaţia judeţeană Satu Mare a P.C.R. (1944-1946), ·î n
„Satu Mare. Studiii şi co1111Unicări", 19181- 1982, nr. 5---6.

42

Ibidem.

Arhiva Comitetului Judeţiean P.C.R. Maramure~ . fond 1, dosar 3/ HJ40, f. 20.
Vlad Geoirgescu, I storia românilor de la origini până in zilele noastr e, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 2'46.
5
4 Gav ril Molnar mărturie orală.
4
6 Lajos Kak.ucs, P m·ticiparea tineretului din jude~ul Satu Mare la reconştrucţia ţării. 1941-1949, în „Sat u Mar e . Studli şi com.u:nicări. 19'.80, nr. 4.
·
43

44
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lor a început să desfăşoare o oarecare propagandă în rândul ţăranilor,
pornind, bineînţeles, de la problema pământului. Primele intenţii de
organizare în mediul rural sunt datate în luna ianuarie 1945. Astfel, potrivit ziarului „Brazda nou~1", organ de presă al Frontului Plugarilor, îa
ziua de 16 ianuarie, „populaţia comunei Beltiug, nemaiputând suporta
vechea conducere a comunei s-a adunat şi organizat comitetul comunal
al Frontului Plugarilor şi au ales un comitet comunal compus din 12 persoane, iar ca primar l-au ales pe Oşan Ioan. 1147
Asemenea acţiuni întâlnim şi în comuna Certeze, unde se înfiinţează
comitetul de acţiune al org:anizaţiei amintite, compus din 13 pcrsoane48 ,
pentru ca, la începutul lunii februarie 1945, să fie semnalat acelaşi fapt
şi in comuna Boineşti. 49
Dar aceste acţiuni au un caracter destul de limitat, în special datorită puternicei influenţe a P.N.Ţ.-ului în mediul sătesc. Alte surse susţin că „şi în populaţia sătească maghiară e o mişcare încă surdă, dar
puternică, pentru a se îndrepta spre P.N.Ţ. şi într-un regim de libertate.
acest partid ar avea majoritatea sufragiilor ţăranilor unguri, pe lîngfr
unanimitatea celor ale românilor. "~o
Din păcate, pentru viaţa politicii a judeţului şi chiar a Transilvaniei
de nord, presa, principalul mijloc de propagandă şi informare, traversa
o perioadă critică. Presa româneas:-ă este persecutată, neapărând decât
gazete româneşti, care propovăduiesc idei de extremii stângă. Astfel, în
regiunea Sătmarului apar nu mai puţin de trei titluri de ziar, toate aparţinând Frontului Plugarilor: „Brazda nouă" (1945-1946), „Dreptatea
plugarilor" (1945) şi „Democratul" (1945-1947), la acestea adăugându-se
presa maghiară.
Ştiut fiind rolul pe care îl are p resa în societate este lesne de înţeles că, imediat după eliberare, blocul stângist şi-a impus controlul asupra unuia din principalii factori de putere, ceea ce se va putea observa•
în special cu ocazia campaniei electorale din 1946. Cererile pentru admiterea înfii nţării de ziare româneşU, democrate, fără idei extremiste, erau
refuzate. De altfel, singurul cotidian românesc din Transilvania de nord,
care a funcţionat şi sub stăpânirea ungară, „Tribuna Ardealului", continuă să apară până la sfârşitul lunii ianuarie 1945, când a fost suprimat, rămânând astfel o întreagă provincie, fără nici un cotidian românesc democrat, dar cu mai m ulte ungureşti.5 1
Odată ajuns la putere, guvernul P. Groza avea misiunea de a pune
în practică hotărârile luate la şedinţa Consiliului F.N.D., din 24 ianuarie 1945, pentru a atrage cât mai rapid opinia publică de partea sa.
In acest sens, primul pas îl reprezenta reintegrarea Transilvaniei de nord
la teritoriul României, fapt ce guvernele anterioare nu l-au reuşit datorită, în cea mai mare măsură, Uniunii Sovietice.
Pe această linie se situează şi declaraţiile făcute de Petru Groza în
legătură cu chestiunea Ardealului. Astfel, la scurt timp după investirea
47

48

„Brazda

nouă",

anul I, nr. 2/ 11 februarie 1945.

Idem, nr. 3.

•9

Tdem, nr. '1.
so Ion Lăcustă, op. cit., p. 27.

51

Tbidem, p. 27.
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sa ca prim ministru, acesta a declarat: „un guvern F.N.D. ar putea obţine repatrierea a zeci de mii de priz:on·ieri. Şi am mai putea obţine să
·intrăm în Ardealul de nord cu capul sus. Ni s-ar recunoaşte calitatea de
ţară cobeligerantă . "52 (ceea ce nu s-a recunoscut). Într-o. altă declaraţie
făcută presei în legătură cu programul_ şi sarcinile guvernului, Petru
Groz:a afirmă: „avem nădejdea că problema Ardealului de nord se Na
.r ezolva. Drumul spre Ardeal - cum spunea mareşalul Malinovski aseară
- este deschis şi sperăm că, în cîteva zile vom fi în Ardealul de
n ord.53
La 8 martie 1945, guvernu1 României transmite o telegramă lui
I. V. Stalin, prin care transmite dorinţa poporului român de a reintegra
Transilvania Rornâniei5 4, iar la 9 martie s1oseşte la· Bucureşti răspunsul
telegramei prin care Stalin îl asigură pe Petru Groza de sprijinul guvernului s.o vietic în instaurarea administraţiei româneşti în Transilvania:
„avînd în vedere că noul guvern român care a preluat actualmente
guvernarea ţării, îşi asumă răspunderea pentru cuvenita ordine şi linişte
pe teritoriul Transilvaniei, şi asigurarea drepturilor naţionalităţilor, precum şi a condiţiunilor pentru funcţionarea regulată a tuturor instituţii1or locale ce le servesc nevoile frontului, guvernul sovietic a hotărît
să satisfacă cere,rea guvernului român şi, în conformitat.e cu Convenţia
.de armistiţiu din 12 septembrie 1944, să consimtă pentru instaurarea în
Transilvania a administraţiei guvernului român." 55
Altfel spus, pentru a crea o atmosferă populară favorabilă guvernului pe care il impuse.seră la cârma României, autorităţile de ocupaţie• sovietice acceptă, la 9 martie, restabilirea administraţiei româneşti în partea de nord a Ardealului.
În această perioadă se consumă ultimU!l episod din viaţa Comisariatului român pentru administrarea Transilvaniei eliberate. Instaurarea
guvernului Groza a determinat demisionarea înaltului comisar Ionel Pop,
ceea ce· însemna de fapt încetarea activităţii acestei instituţii. 5 6
Desigur, gestul „prietenesc" al Uniunii Sovie·tice, precum ş'l marea
realizare a guvernu~ui Groza nu au rămas· fără ecou„ Tot la 9 martie,
Agenţia Reuter a transmis un comunicat prin care se menţionează: „în
timpul guverne.lor precedente ale generalilor Sănătescu $i Rădescu,
această promisiune (a reîntoarcerii Ardealului n.n.) nu şi-a găsit cursul
şi guvernul sovietic nu s-a arătat deiloc neliniştit de neîndeplinirea imediată a acestei condiţ.ii. Este evident că Groza este «persona grata» pentru ruşi . .. " 57
La 11 martie, postul de· radio Londra, în limba română, re-ferindu-se
la actul de la 9 martie informează, printre altele: „e.site interesant faptul
1

1

1

52

53

„Mag.a2in istoric", nr. 3, 1900, p . 6-<7.

23 August 1991. Documente, Ed. Ştidnţifiică şi Eno1clopedică, Bucureşti, 1985,

val. IV, doc. nr. 112.31.
5
~ România. Viaţa politică în documente. 1945, doc. nr. 44.
50 23 August 1944. Documente, doc. nr. li?50.
56 Ioan Silviu Nistor, Constituirea şi activitatea Comisariatului pentru administrarea Transilvaniei eliberate (octombrie 1944-1945), în „A.I.I.A.", Cluj-Napoc'.!,
Ed. Academiei, HJ83.........,HJ'84, p. 49'7-W8.
57
23 August 1944. Documente, doc. nr. 1251.

https://biblioteca-digitala.ro

280

Claudiu P.

Porumbăcean

12

că

acest lucru se produce la 6 luni după încheierea armistiţiului prin
care se prevedea anularea Dictatului de la Viena. «58
O variantă de• răspuns la această înt<îrz:iere încearcă să dea A. Vîşinski, la 12 martie, care, în textul cuvântării sale, afirmă: „Transilvania
a fost eliberată de către• Armata Roşie de suh jugul ocupanţilor germani. Guvernul sovietio era atunci gata să introducă administraţia română în Transilvania. Totuşi, condiţiile pentru realizarea acestei hotă
rîri a guvernului sovietic nu erau încă prielnice. În acele zile, în Transilvania, cu de• la sine putere- şi fără nici o înţelege•re cu guvernul sovietic au apărut aşa zisele «detaşamente de voluntari Iuliu Maniu» care
se îndeletniceau acolo cu jaful şi teroarea asupra persoanelor de naţionalitate• maghiară, precum şi cu detestabila vînătoare după capetele
oamenilor de naţionalitate românească . Bandele apărut.e în Transilvania
au cre·a t 01serioasă ameninţar<:?1 spatelui de front al Armatei Roşii, cu at<1t
mai mult cu cît frontul era atunci mult mai aproape decît azi ..."" 9
în ciuda manevrelor de culise c-are precedaseră această măsură mai
mult decât firească şi dorită de între·aga populaţie a ţării, la Bucureşti.
Cluj şi în alte numeroase localităţi din ţară se desfăşoară impresionante
manifestări aprobatoare. La 13 martie, în Cluj au loc festivităţi prilejuite1 de acest eveniment, la care participă regele Mihai, membrii guvernului, A. Vîşinski, patriarhul Nicodim etc., pentru ca la ora 16,30 să.
aibă loc, tot la Cluj, şedinţa solemnă a Consiliului de Miniştri. 60
Odată primit acordul Uniunii Sovietice, guvernul român a trecut la
adoptarea măsurilor cu caracter legislativ, necesare reinstaurării administraţiei româneşti în Transilvania. în acest sens„ la 30 martie, are locConferinţa prefecţilor din nordul Ardcalului6 1 , ocazie cu care Petru Groza
cere acestora excluderea şovinismului, afirmând că o mai bună înţelegere
româno-maghiară ar grăbi procesul de integrare al Transilvaniei la structura d~ stat a Români·ei. În r ealitate, acesta ştia că o astfel de politică ,
de sprijinire a minorităţii maghiare, nu poate fi decât benefică pentru
guvern, fiind, de fapt, o atragere· a maghiarilor spre F.N.D. La a.ceea.şi
Conferinţă, ministrul justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu, se opreşte asupra
aparatului de stat, considerând că este necesară o epuraţie reală şi cinstită pentru a se putea crea o administraţie nouă, care să poată schimba
vechea structură. Acesta cere prefeoţilor să indice „ceea oe credeţi dumneavoastră că sub nici o formă nu trebuie să se întoarcă în Ardealul denord"62, după care se• discută modalitat.ea de instalare a noii administraţii.

Astfel, în legea nr. 260 din 3 aprilie 1945 „s-a extins legislaţia României pe tot teritoriul Transilvaniei eliberate de sub ocupa1ţia ungară" .
Această lege mai prevedea şi încadrarea funcţionarilor aflaţi în serviciu
la 1 aprilie 1945.63 în ceea ce priveşte personalul de conducere a judeţului Satu Marn, în linii mari, a rămas tot cel instaurat la 13 noiem~s Ibidem, doc. nr. 1265.
on Ibidem
oo Romdnia. Viaţa politică în documente. 1945, doc. nr. 15.
6 ' 23 August rn44. Documente, doc. nr. 1290.
02 Tbidem cioc nr. 1001.
c Arhivele .Stabului Satu Mare, fond Prefectura judeţului Satu Mare, dos~
nr 3611945, f. 11.

https://biblioteca-digitala.ro

Situaţia politică ndministra Uvă

13

în jud. Satu-Mare

281

brie 1944, care a funcţiona t până în luna mai 1945.64 Singura modifica re
în conducerea judeţului este schimbarea subprefectului Tiberiu Bretter
cu dr. Palcău Gheorghe, acesta din urmă fiind adus dintr-un alt judeţ.
Această schimbare reiese dintr-un document aparţinând Prefecturii ju<:lcţului Satu lVIare, care cuprinde· un tabel cu încadrarea funcţionari.lor
Prefecturii, aprobat de Ministerul de Interne. 65 Potrivit acestui document, în funcţia de prefect continuă să rămână dr. Ştefan Anderco, subprefect Palcău Gheorghe, iar ca şef de cabinet Coman Mihail.
Dacă la nivelul superior al judeţului, situaţia rămâne aproape ne·schimbată, celelalte sectoare cunosc o serie de modificări, cauzate în spcdaJ de transferarea unor funcţionari din alte judeţe ale României. Astfel , la 4 aprilie 1945, guvernul trimite Prefecturii judeţului Satu Mare
un tablou de funcţionari repartizaţi spre transfer în Satu Mare. 66 Din
.acest document reiese că funcţionarii provin din Hunedoara, Olt, Sibiu,
1\fusccl, Severin, Mehedinţi, Dîmboviţa, ~.<\rad, ceea ce ar putea avea două
(!Xplicaţii:

1. Se urmărea înlocuirea funcţionarilor maghiari sau a celor care

parte din sistemul de administraţie horthystă, sau
2. se punea în practică politica epurării, urmând ca cei schiml:>aţi
-s.:1 fie înlocuiţi cu persoane favorabHc: regimuiui comunist.
· Având în vedere că, in iulie 1945, din 114 posturi de notari 75 proveneau din vechea administraţie maghiarăG 7 , iar în serviciile Prefecturii, din 84 de salariaţi - 46 erau dintre cei „preluaţi de la administraţia horthyst.ă"68, ne face să credem că prima explicaţie nu este fondată, fiind mai degrabă vorba de o împânzire a aparatului administrativ
ru persoane agreate de guvernul Petru Groza.
Printr-o adresă din 10 aprilie se comunică primpreşedint.elui Tribunalului, din partea Prefecturii că, de la 1 aprilie 1945, s-a introdus, pentru nordul Ardealului, legislaţia românească, urmând a lua fiinţă Secţia
tutelară a tribunalului, conform legilor organioe româneşti. Până la rn-nrganizarea serviciului' tlibunalului, acesta este rugat să delege un ma.gistrat pentru Secţia tutelară, ceea ce însemna că Şederea Orfan.ală a
au

făcut

judeţului expiră .69

In ceea ce priveşte sistemul fiscal, Administraţia F'inanciară Satu
Mare trimite prefectului o notă prin care i se aduce la cunoştinţă că, în
judeţul Satu Mare, începând cu 15 aprilie 1945, au fwt introduse „Legile fiscale româneşti". 10
Tot la 10 aprilie se transmite de .la Ministerul de Justiţie către. Prefectura Satu Mare: „ca urmare a reinstalării administraţiei noastre în
Transilvania de nord - am dispus ca inspectoratele cadastrale să-şi reia
activitatea". Delegat a fost numit inspectorul Iţcuş Trandafir.1 1
61

Gavril Molnar - mărturie orală.
Arhivele Statului Satu Mare, fond Prefectura
23/1945, f. 17.
ti5

judeţului

co Ibidem, f. JB.

Ideni, dos. nr. 54/.1945, f. 33.
Ibidem, f. 33.
oo Idem, dos. nr. 5/194:5, f . 21.
1
0 Idem, dos. nr. 7/ 194:5, f. 113.
11 Ibidem, f. lH.
111
63
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Pe lân gă aceste date prezentate mai sus, pe care le considerăm destul
de relevante în ceea ce priveşte instaurarea administraţiei româneşti, la
2 aprilie a fost promulgat decretul-lege privind stabilirea cetăţeniei locuitorilor din partea de nord-vest a ţării. 72
O<lată instaurată administraţia românească, istoria judeţului Satu
Maro avea să cunoască, la foi ca şi celelalte judeţe din ţară, o evoluţie
nouă, in urma căreia întreaga Românie intră sub dominaţia unui singur
partid - Partidul Comunist.
1

THE POLITICS-ADMINISTRATIV SITUATION
AND ESTABLISHED OF THE ROMANIAN ADMINISTRATION
(October, 25, 1944 - March, 9, 1945)
(Summary)

Soon aft.er August, 23, 1944, the general Săniitescu's ma in objective, was thelibcration. of the national ter.ritory, established by the treaty of Trianon. Thccounlies of Satu Miare, OJ.uj, Someş, Sălaj, B1ihor, Năsăud, Maramureş, Mur~.
Trlei Scaun<', Ci'µc şi Odorhei, were under the Horthi,vst domination after I.he
dictate of Viena în August, 30, 1940.
Signed on September, 12, 1941, the Convention of Armistice betwecn Romani:.·
and the AJly Powers, considered null this arbitration (art. 1tl9) and on Octomber,
10, 1944, the king Mihai promulgatcd the law decreting the !ounding of Romanian
Commissariat for ad ministrating the liberated rcgions of Transylvania, the latterrcprcsenting the Romanian government authority în thc f:reed tem·itory.
But togcther with the advancement of the Romanian Army in the Transylvani:in territory (a serie; of dlfficulties) began to o.ut caused by thc Soviet Headquartcrs wMch was h.indering the Commissariat to exert his nuthority.
Liberated .on October, 25, the county of Satu Mare was to h ave the samefate as the other counties in the North of the country.
On this situation on October, 25, through a royal decrete, the Rom anian m ilitary administration is established in Transyl vania, under the rule of thc General
Headquarters of Stages, that w as to provide the necessary conditions for the setting.
un of a Romanian civil comissariat.
The Soviet pressu.re intensified and on Nov., IQ, 1'9-14, tbe Soviet Mi1itary
Headquairjters, takes the had on Noxth-Transylvania and it would keep it till
March, 9, 1945, whcn hading Romanian was a F.N.D. sparty.
Transformed in an object of politica! blackmail the problem of re-yieldin1'
the Transylvanâa t.o Roma nia had ~1 special role in esta blishing the dr. Petru Grm:a.
Governmcnt, because the Soviet Union conditJloned there integr.ation o.f A.rdeal with
the· naming at the hader sh,ip of a left party.

12

23 August J944. Documente, doc. nr. 1297.
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•
UN MONUMENT DE ARHITECTURA IN STIL ROMANIC
- BISERICA REFORMATA DIN ACIŞ
KISS IMOLA

„Arta evului mediu este o teologie monumentală ... o predică mută."
(~1arccl

Pacaut)

Comuna Acîş se situează la 37 km de Satu Mare, pe malul râului
O:asna. În evul mediu aparţinea comitatului Solnocului de Mijloc. Denumirea localităţii provine d e la Mănăstirea Acîşului,• nume dat în
cinstea legendarului ban Acîş.
Prima men~u ne documentarii a localităţii o întâlnim în Registrele
·Capitlului ele la Oradea jn 1342, când 1/4 din Acîş este donat fiicei lui
Aciş din neamul Acoşilor, Ilonei şi soţului acesteia, lui Zywly Janos.'!
Acîşul a jucat un rol important în comitatul Solnocului de Mijloc,
aid s-au ţinut în mai multe rţmduri adunări ale comitatului.
ln documentele din secolul al XV-lea, Acîşul este pomenit sub de"'
num irea de „oppidum" adică tcîrg, orăşel, „oppidum Akos 1421",
,,Akws 1475".3
Târgul este amintit în documentele evului mediu - ca loc de desfă
-şurarc <11 un.or procese, fiind scaun de judecat;'.i, şi-l întcîlnim pomenit în
;1ctelc de donaţie ale voievozilor Transilvaniei.
Acîşul însă a intrftt în istoria artei prin existenţa aici a unei mă
năstiri benedictine din care nzi se păstrează doar biserica, devenită cu
timpul reformată.
După marea invazje Uitară din 1241, regele Bela al !V-lea al Ungariei, a fost nevoit să permită nobilimii construirea unor cetăţi din piatră
pe domeniile lor - în scop de apărare. Marii feudali se lansează în diverse construcţii, ridicându-se chiar mănăstiri familiare cum a fost Acî-şul, Herina (România) sau Jak, Zsc'1mbek (Ungaria). 4
Nu trebuie să credem cil aceşti mari seniori acţionau astfel întrucât
aveau preocupări artistice deosebite. Ei făceau donaţii, întemeiau mă
năstiri după săvârşirea unor p~icate, pentru împăcarea cu Dumnezeu, pe
patul de moarte, de te<1ma iadului sau din simplă pioşenie . Pomenile lor
1
Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania; Edilura
Academiei R.S.R„ 1967, voi. I p. 24.
2 Dr. Pc-tri Mor. Szilcigy VânncgtJe 11ionografiaja, voi . III 19-02, p. 18 (MoTiografia Comitalului Sălaj).
1
' Idem, p. 19.
4
.t\rh. Geu·o Lc\szl6, Az epiteszcti stîlusok (Stiluri în arhit.c?ctu.ră), Editura Gondolut, Budapesta, 1964, p. 60.
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erau pe măsura rangului şi în acest veac al lipsei de măsură erau adeseori nemăsurate. 5
Mănăstirea era cea mai tipică expresie a arhiteduril romanice. Omul
aceste1i epoci îşi căuta liniştea sufletească '.în mănăstire - văzută ca liman, adăpostit de marea furtunoasă a mediului social anarhic. Lăcaş religios în care pelerinii se puteau strânge pentru a venera relicve sacre,
mănăstirea era totodată centrul meşteşugăresc şi agricol al ţinutului r espectiv, un focar de cul tură, o sursă1 de civilizaţie, unde se găseau singurele biblioteci, şcoli şi spitale ale vremii.
Ordinului benedictin, care a fost cel mai important ordin că lugăresc
catolic din evul mediu, i-a revenit un ml deosebit de important în perioada de cristalizare şi înflorire a stilului romanic.
Viaţa reli gioasă la Acîş era activă, căci lângă biserică se afla m,;_
năstirea . Râul Crasna înconjura mănăstirea şi biserica transformându-le
într-o adevărată fortăreaţă. Nu avem date despre primele secole de
existenţă ale mănăstirii şi bise1icii. În împrejurări necunoscute nouă mă
năstirea a f.ost distrusă n epăstrându-se decât biserica. însă tradiţia fixează
locul mănăstirii în partea ele nord a bazilicii, unde şi astăzi se văd contururile unei uşi zidite.a
Biserica din Acîş are un plan relativ arhaic, este o bazilică cu o
singură absidă, tip cunoscut în secolul al XII-lea, clar care se perpetueazr1
şi în prima jumătate a secolului a l XIII-lea. El€mentul hotărâtor, care
determ ină datarea bisericii în sfertul al II-lea al secolului al XIII-lea,
cel mai târziu după invazia mongolă, este spaţiul dreptunghiular lărgit
în faţa altarului, adică un fel de cor rudimentar. 7
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Acâş
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Diserica

reformată

~

(plan).

Marcel Pocnut, Jnques Ross.iaud, Epoca romariică, F,ditura McridianE:, Bu1982, p. 105.
G Bunyit.ay Vi ncze, SZilăgymegyc kozepkori miicmlekei (~1onumentc medievale
sălăjene), Budapesta, 1887.
1 Vir gil Vătă~h1.11u„ istoria artei feudale în Ţările Romli 11e, vol. l, Editura Aca•
demici H.P.R„ 1959, p. 33.
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Navele sunt împărţite prin stâlpi dreptunghiulari prevăzuţi cu piarhivoltele care susţin pereţii navei C€ntrale fiind treptate, cu profiluri simple, unghiulare. Atât nava centrală cât şi cele două nave laterale sunt tăvănite, dar absjda trebuia să fi avut od inioară un acoperi ş
altfel dispus pentru că în peretele de răsărit al navei centrale se• păstrează
o fereastră romanică tripartită, care dă azi înspre pod. Absida are forma
semicircl.,llară . În partea vestică se găseşte o pereche d'e stâlpi, ~egaţi
transversal prin arhivolte. Stâlpii poartă o tribună. Tribuna este o caracteristică a arhitecturii monastice.
Interiorul bisericii este simplu, fără decoraţii. Dacă sculpturile şi
vitraliile catedralei gotice urmau să devină o biblie în piatră şi sticlă
pentru cei săraci, într-o biserică mănăs.tirească formele comparabile cu
acestea erau totdeauna distante şi aristocratice, iar pe alocuri intenţionat
subtile şi misterioase.
Zidurile: şi proporţiile masive ale bisericii nu lăsau decât prea puţină lumină solară să intre în biserica propriu - zisă. Acest lucru nu era
prea important, căci în bună parte liturghia monastică se desfăşura noaptea, c-.1nd în interior ardeau lumânări.
Clădirea eSite austeră, săracă în profiluri, dat fiind că bise'rica e zidită în întregime1 din cărămidă. Caracteristic pentru această arhitectură
de cărămidă aparentă, adică cu zidurile lăsate netencuite, e întrebuinţarea cărămizii cu suprafaţa smălţuită . 8
Articularea verticală a faţadelor se face prin nişte platbande, adică
prin fâşii de zidărie ieşite puţin în afară numite lesene. Sub cornişa de
la absidă şi sub cea a navei centrale ·se vede o friză de arcuri semicir:ou1are. Acestui s:istem de parament i se atribuie O· origine lombardă. 9
Faţada .de vest este dominată de două .turnuri situate deasupra tribunei.
În arhitectura romanică turnurile masive· decorate cu arcatură au fost
~nte pentru prima oară la biserica abaţială din Cluny, care a fost
considerată drept model pentru şantierele monastice benedictine. Etajele
superioare ale turnurilor sunt încadrate de lesene şi împărţite prin frize
de arcuri. Etajul de jos al turnurilor este luminat prin câte o fereastră
strâmtă şi înaltă, iar ultimele două etaje prin ferestre geminate.
Nava centrală are ferestre în registrul superior. Acoperişul navelor
laterale începe sub linia ferestrelor navei centrale. Nava centrală are
acoperiş în două pante iar navele laterale cu câte o pantă. Acoperişul imitând modelele din piatră din Ungaria de vest - este tot din cără
laştri,

midă.

Biserica reformată din Acîş prezintă analogii cu biserica evanghedin Herina (jud. Bistriţa Năsăud) cât şi cu cea din Căpleni (de la
care nu s-a păstrat decât planul şi elevaţia desenate de Eitelberger înainte de demolarea ruinei).
Atât acoperişul cât şi pridvorul din faţa portalului de vest sunt
opera restaurării de la sd'ârşitul secolului al XIX-lea. Portalul este decroşat, de formă triunghiulară, prezentând patru retrager.i succesive.
lică

8

Virgil V,ătăşianu, Istoria artei europene, Editm·a
1967, vol. I, p. 289.
Idem, p . 2&3.

Bucureşti,
0
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Primele informaţii scrise despre biserica din Aciş provin din a nul
1042, când în urma unui incendiu biserica a fost renovată, însă turcii
din răzbunare i-au dat din nou foc; acoperişul a fost distrus, iar serviciul divin s-a ţinut timp de 90 de ani în biserica fără acoperiş. În anul
1747 turnul sudic a .fost deteriorat de fulger. Cheltuielile de renovare
au fost suportate de doi credincioşi fideli azi bisericii: Torok Janos şi soţia acestuia Papp Ka ta. 10 În anul 1923 drept recunoşt inţă urmaşii le-au
aşeza t piatra de mormânt sub formă de coşciug lângă biserică. Insă acoperişul care s-a ridicat a fost specific baroc ceea ce nu se potrivea deloc
cu biserica construită în stil romanic (Pl. II-IV). În anul 1834 la 17 septembrie Acîşul a fost zguduit de cutremur, eveniment ce a fost consemnat de preotul comunei sub titlul „Pro memoria" - „Acest an a fost
deosebit de secetos pâ nă în zorii zilei de 17 septembrie când a pornit o
ploaie mărunti'i. Insă 'între orele 7-8 un puternic cutremur a zguduit comuna chiar când mă pregătea m să merg la biserică. Cutremurul a ţinut
dup;,i socoteala mea aproximativ cinci minute. Privind de la mine din
curte mişcarea celor două turnu1i, credeam la un moment dat că se vor
prăbuşi, <lar lăudat fie Domnul Dumnezeu, turnurile au rămas la locul
lor, dar corpul bisericii s-a crăpat în cinci locuri." 11
Datorită incendiului din 1862, care a ţinut timp de trei zile, şi care
a <.t fcctat aproape tot satul, strada Crasna arzând in întregime nu s at,J.
putut strânge banii necesari restaură rii a cestui important monument de
arhitectură, ameninţa t cu prăbuşirea. Astfel s-a apelat la Comisia Generală pentru Ocrotirea Monumentelor Istorice, c.arc a hotărâ t salvarea
bisericii recunoscând-o drept o capodoperă a stilului romanic. Conduce.rea lucrări lor de restaurare a fost încredinţată arhitectului Friedrich
Schulek şi s-au desfăşurat între anii 1896- 1902.
In timpul lucrărilor, sub paviment în absidă s-a descoperit o criptă .
Existenţa criptei este amintită şi de istoricul Petri Mor în monografia
citată. 12 Unul dintre muncitorii din comună pe nume Hatvani Săndor ,
care a participat la lucrările de restaurare de la început până la sfârşit,
susţinea că în criptă s-au găsit dou ă schelete în hafoele specifice ordinului călugăresc. Cripta a fost imediat zidită. Lucrările de r estaurare la
începutul anului 1897 au înce tat din cauza lipsei de fonduri, pentru a fi
continuate în luna august a a celuiaşi an, terminându-se la sfârşitul anului 1902. Cu ocazia acestor lucrări acoperişul baroc al turnurilor ridicat
în secolul al XVIII-lea a fost schimbat cu acoperiş specific stilului romanic. S-a adăugat pridvorul portalului de vest, r espectându-se cu stric-tcţe caracteristicile stilului romanic de factură lombard ă. Sunt schimbate
deasemenea zone mari de cărămidă.
In anul 1953 biserica a .fost declarată monument istoric, fiind una
dintre ce1e mai reuşite expresii ale şcolii de arhitectură romanică a ordinului benedictin din Transilvania.

10
11

12

Petri Mor , op. cit., p. 5'91- 592.
Manuscris aflat la parohia reformată
Pc tri M6r, op. cit. , p. 592.

Acîş.
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UN MONUMENT D'ARHITECTURE EN STYLE ROMANIQUE
(Resume)

L'Eglise reformee de Aciş est un precieux monument d'architecture bâtl en
style romaniq1t1e. Elle date du deuxieme quart du XVIII-e siecle, appartenant au
debut ă un couvent benedictin. L'Eglise est construite entierement en briques, ayant
une aspect .austere. Elle est de type basilical, â trois nefs delimites par des pilier-;
rectang.ulaires. L'absides est demieir·culakc prcvue d'1.m choeur. Au cote est se
trouve une tdb.'Une surmontee de deux tours massives eclairees aux nive.aux superieurs par des fenetres jumellecs.
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UN MANUSCRIS DIN 1584,
REALIZAT LA MANAsTIREA PUTNA
ELENA

BARNUŢIU,

MARTA CORDEA

Manuscrisul care face obiectul prezentului studiu aparţine colecţiei
Judeţene Satu Mare.
Este un text religio~. un Liturghier, fiind folosit ca model unul din
textele care circulau la noi în decursu l secolului al XVI-.lea. 1
A fost comandat la mănăstirea P utna de către Grigorie, ploscar, şi
a fost dăruit bisericii din Suliştca Maramur~ului.
Mă rturie a culturii rom <1neşti în limba slavonă, acest Liturghier îl
arc ca ~crib pc ierodiaconul Eustatie al cărui nume se alătură generaţiilor
de copişti şi miniaturişti, care prin arta caligrafierii şi decorării manuscriselor ilustrează una dintre preocupările şcolii putncne de la sfârşitu l
sccolulu1 al XVI-lea2 •
Analogiile grafologice ne îndreptăţesc să afirmăm că Eustatie este
cel care scrie la Putna, în anul 1581 şi Pmvila ritorului Lucaci,3 cu sprijinul şi cheltuiala episcopului de Roman, Eustatie, care călugărindu-se
în 1581 se retrage pentru restul vieţii la Putna, cu numele de schimnic
Eremia.
Manuscrisul este realizat pe hâr tie cu filigran, vizibil în partea mediană a filei înspre cotor şi reprezintă u n mistreţ, marca morii de hârtie

c.Je manuscrise a Bibiliotedi

1

P. P. Panaitescu, Manu scrisele slave din Biblioteca A cactemiei R.P.R., vol. I ,
1959; Paulin Popescu, Manuscrise slavone din Mânăstirea Putna, I,
în Bi5erica Ortodoxă Română, nr. J-2, 1962, p. 105- 145; idem, Manuscrisele slavone
din Mdnăstirea Putna, II, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1962, p. 688-7Ll;
J. Scrafinceanu, Un manuscris slav important din biblioteca Mănăstirii Neamţ, T.iturghterul lui Ion Logofătul, in Mitropolia Moldovei şi Sucevei, nr. 5-6, 1962.
p. 365-409; I. Iufu, Mănăstirea Moldoviţa centru cultural important din perioada
culturii române în limba slavonă, sec. XV-XVIII, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, nr. 7-8, 1963, p . 428-456; V. Brătulescu, M iniaturi şi manuscrise d in Mă
nc1stil'ea Putna, in Mitropolia Moldov~i şi S ucevei, n r. 7-8, Hl66, p. 460-510.
2 Dimirtdc Dan, Mânl1stirea şi comuna Putna, Bucureşti, 1905, p. 69-183 şi
153-1&3 ; Ştefan Bârsănescu, Pagini nescrise din istoria culturii româ1~eşti, sec.
X-XVI, Editura Academiei R.S.R, Bucureşti, 197'1; V. Brătulescu, op. cit.: Petru
Rczuş, .')colile de la Mănăstirea Putna, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, nr. 7-8.
1006, p. 511-522; N. Corivan, l\făndstji.rea Putna, centru. cultural în tim„pul lui
Strfan cel Mare, în Mitropolia Moldovei şi Suoevei, nr. 7-8, 1966, p. 557-559:
Mircea Păcurariu, 500 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna, în Mitropolia
Ardealului, nr. 7-8, 1966, p. 486-507.
3 Documente privind istoria Romdniei, Introducere, \'Ol. I, Editura Academiei
RP.R, Hl56, p. 315 şi :lol7; Pravila xitoruJui Lucaci, Text stabilit, studiu Introductiv şi indice de I. Rizescu, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1971.
(Bucureşti),

Ul - Studll

şi comunicări,

x1- xn
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Bărnuţiu,

Marta COf"rka

din Schweiclnizt. Hârtia fabricată aici a ctmoscut o largă întrebuinţar<."
în Moldova, întâlnindu-so atât în documente cât şi în manuscrise4 •
Nu se păstrează legătura originală şi nici filele de la începutul şi
sfârşitul textului. ~u păstrat 99 de file (numerotate convenţional de
către noi cu cifre arabe) repartizate în 14 caiete cu signatură chirilică.
pc prima fihi a Iiecărui caiet, cu numerotaţi e de la 2 la 15. Lipsă caietul
1 şi 6 file din caietul 2, caietele 3-14 conţin d'itc 8 file, iar din caietul
15 se păstrează 1 iilă.

Fig. l. Fi11granul hârtiei _m::inuscdsului.
coloană, cu 17 şi 18 rânduri pe pagina plină,
oglinda textului av-dnd dimensiunile maxime de 14,!iX

Textul este clispus pc o
:fără şablon,

10,5 cm. ·
Într-o formă grafic~1 îngrijită, cu ca ractere chirilice semiunciale textul <..oste scris cu cerneală neagr.:i. PentTU iniţiale, titluri, cuvinte de încheiere a fralelor este folosită cen1cala roşie.
Limba acestui manuscris se caracterizează ptin particularităţile fonetice ·specifice textelor în limba slavă biS<'riccască de redacţie mediobu1gară, iar ortografia respectă regulile ortografice stabilite şi răspândite
de patriarhul Eftimie al Târnovei .
Sunetul i este redat prin

H

..I

(înainte de

vocală),

(în .restul cazurilor)

şi foarte rar

V

Sunetul o este redat prin

O

şi

4 P. P. Pnnaitescu, op. cit.; PauUn Popescu, Mărcile de hârtie filigranată pc
numusc.'Tisele slavone din Mănăstirea Putna, în Biserica Ortodoxă Română, 1962,
nr. 9--olO, p. 93&-95î; Al. Mareş, Fil"igranele hârtiei întrebuinţate în Ţările Române
in sec. al XV 1-lea, FĂitura Academică R.S.R., 1987, p. XXJX şi 64-70.
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Sunetul u este redat prin

'f

şi

O

-{
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Diftongii sunt redaţi grafic prin
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• ~ • fO ' IA

t.

Semnele diacritice< folosite: spiritul lin, accentul ascuţit, accenll\1

f,'Tav, titla; punctul, virgula, două puncte urmate 9c.• o lini~ . ?reapt~ sau
e.urbată sunt semne de punctu aţi e care marchea7.a propoz1ţ1ile, SCTINea

textului fiind

continuă

la nivelul

fiecărei propoziţii.

Textul prezintă numeroase suprascrieri şi abrevieri; ligaturilc se înt;i!ncsc la filele 42 şi 69, în redarea titlului capitolelor.
Conţ inutul Liturghierului este strudurat <lupă cum urm ează:
Filele 1-41: Dumnezeiasca Liturghie a lui Ioan Gură de aur. LipSCl?tc începu tul: In kxtul păstrat primu filă cuprinde Rugăciunea antifonului I.
}'. 42-68:

,....,,

fDKECTOl IAA CJ10Y)l(6A HIKE ITh CTXb
..
UA C ~J llA JlEJU1KAro
-

-

ro UA HAWEro

DUMNEZEIASCA LITURGHIE A LUI VASILF. CEL MARE

F. 69-82:

E)l(CTBHAA CJlOY)l(fiA nP1DK.LlECijJEHAA
Dumnezeiasca Liturghie mai înainte sfinţită:

F. 83- 85:

JllAKOHHK HA BEJlHUBH 1:3E4EPHH
Diaconic la Vecernia marc
P. 86- 91 v: Rânduiala Litiei
F. 91 v-97:

HA 'U.110 OYTPEHMUH
începutul Utreniei
J.'. 97-99:
CHl~E

-

)l(E r JIET IEPEH OTrIOYCT llA !(b)f()l.0
JIA K'l>)f(/ lO l1PA3. Jrfrl'X

- -

/IJ IL ll)J,HR

11

Otpusturile la fiecare zi din săptămână şi la fiecare sii rbătoare din an.
Exemplarul nu este complet: ultima filă păstrată SC' încheie cu re~
darea fin alului (otpustului) rugăciunii la sărbătoarea Întâmpinării Domnului.
La fila 68v s.-a păstrat epilogul, sursă pre ţioasă pentru datarea manuscrisului. Copistul, conştient de importanţa informaţiilor transmtse in
epilog, îl înserează în interiorul ş i nu la sfârşitul textului Liturghierului,
ştiind că începu tul şi sffirşi tul oric<lrui codice este mult mai expus deg rndărllor.
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~·l;Nf ~i,u "''f"'~ho~ho~;61.1
IAl\OUOITJ\Al1l«iHt~

„
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/
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Fig. 2. lnceputul Liturghiei l ui Vasile oel Marc.
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or.

,(Of,H 'fA
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„
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I
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.
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wruhA\
rr,+cmA'"'
":ţ2WE?"'
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I
,..,,.,
ţ
,,.,
:..+-.. „;·-,
/
Hrt'fi U/A\ HA lA\!\ U

A o.m11

~"Et1):i1~0~o~~~~fj·uf ~-;:u~ ,.../
l:f~'t'"IAM~'r,\~~ ~-HfiJ.:~M~ A~

~„HC_\O~HH' 'lAEHe\U
Pig. 3. Inceputul Liturghiei dc:ruri!or mai înainte
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Din cuprinsul epi.logului aflăm n umele comanditaru lui, Grigorie,
ploscar, alki tur i de i nten ţia mă rturisib:l de a-l da bisericii din Sălişte .
Aflăm de asemenea numele copistului ier odiaconul Eustatic de la Putna.
Scris cu caractere t'llrsivc, în lim~'l slavonă , ep ilogul are urm ătorul
conţinut:

..

-

-

..

"'
..,,,,,
H3BOJ1EHIEM WTUA H nocnT>UJElllEM CHA H CbDP'bllIBHIEM
CTf'O .fJ.XA, Bl>CEBHJlU~ H nt1J6J IAl'O~Y l:iOY. CJIABA 11
Bl.i:Jl WHE JJ,PbiKAIJA J.1 BFJ IHlJIE J1 OliJlA. H ~rt H Bb
})E3KOllF.4HÎ.E crbKbl AMHll. CF. A3 CMtPEH.iH rPHroriE
1111ocKAP Jll06JlEHrEM cToro JJ.XA Bb xEJitx .LtAJJ.ox 11
CIU1CATH CÎA 50)1(ECTBI IAA CJ10Y)l(6A Bb MOJllX$ CEJ>t H
PO)lHTEJlEM MOMM. 1-AKQ.....JJ.AMH 60 YJJ.ET nAMEHTA ntfil>I.
J.1 JlAX A IJb 13f':Cl1 l 'JlEMOE CEmq.m Bb XPAMB CTrO
LIJO.LJ.OTBOPUA HHKOJlH. AA Aij.IE KTO noKOYCHT CE
lTb3ATH /f. HJlH OYKPACTH OT Cb XPAM .f) KF:_ MJ.1 flOJlOJKHXOM CHl.(EllblJ.1 li.A ECT llPOKJl'fiT OT f A liA H TOIT

-

-

J1P4CTH~ J1YTPF.. H

ro T

-

nbci>x CTXb H /J.A HMAET

OY4ACTHE Cb OOIIBMH J.{)l(E rJl"ijlA BbJMH Bb3MH PACffilH
Ero. H .LI.A m)3./lAC.I CJ],OBO nrt4. Gb,L1.H1J lEM XPHCTntM.
AMHH - Bb Jltr / 34r MC. OXT. I.

r5

In continuare în chenaeul care

H AJ

r.nAx

f-AKO HE

oo _

delimitează

textul reprodus mai sus :

AlJlE TE .LlPOYr11 f H3BO.Ll8MA 11

TIPABbH ICAKO ECT HACEÎ KHH,St 11 COHCAIOY KPACJ1BbJ8

HCOHCOK EPO)ll1q\KOH EUCTATHE OT OOYTl IA.
„Cu voia Tatălui şi cu a jutorul F iulu i şi prin să vârşirea Sfântului
Duh, atotvă zătorului şi bunului Dumn ezeu sla vă şi mă 1ire, ma re putere
şi blagoslovenie acum şi în vuacurilc cele de sfârşit, amin. Eu m ilos tivul
Gr:igorle Ploscar, cu iu bir e c-J h·e Duhul Sfân t, cu d orinţă a m dat să se
seric ace<tstă dumnezeias că şi sfântă Liturghie ~ rugăciu ne pentru mine
şi părinţii mei clici o dau să fie pomenire veşnică şi o dau în satul numit Sălişte, la hramul sfânt.ului fă că tor de m inuni Nicolae. fo r cine s-ar
ineumeta să o ia sau să o fu re de la acest lăcaş, unde am pus-o, să fie
blcste:ma t de Dom nul Dum nezeu şi de pre.asf<întă Liturghie şi de toţi
sfinţii şi să aibă parte cu cei car e au spus: ia-l, ia-l, răstigneşte-l şi să
dea socoteal ă în faţa j udecăţii lui Hristos. Amin. în anul 7093 luna octomb1ie 16."
;; Text ilizi bil.
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.Fig. 4. Epilog uJ, fila G8 V.
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8

„Şi eu am spus ca ... alte izvoade corecte, cum este c:trtea noastră
am scris frumosul epilog, ierodiaconul Eustatie de la Putna".
Elementele decorative ale manuscrisului se rezumă la două frontispici'i, la filele 42 şi 69, ini~iale ornate şi chenarul decorativ al epilogului de la fila 68 verso.
Motivele folosite sunt de factură geometrică, motivul cercurilor înlănţuite, întregite prin motive decorative- vegetale.
~i

Fig. 5.

Iniţiale

ornat<:.

Constatăm o îmbinare creatoare de motive de inspiraţie diferită: de
la arta caligrafică specifică şcolii moldoveneşti, la caractere de literă
specifice tipăriturilor slave tipărite la Veneţia în sec. al XVI-lea, de la
arta specific românească a ornamentării tipăriturilor şi manuscriselor,
la ornamente străin.e.G
Frontispiciul po.licrom, aşezat înaintea celei de-a doua unităţi a textului Liturghierului, de la fila 42, este realizat dintr-un şir de trei cercuri
înlănţuite şi semicercuri împletite între ele şi care formează central un
pătrat, în mijlocul căruia, po un fond awiu se profilează elemente vegetale. Acestea constau din flori (în formă de stea) desenate cu roşu şi
verde, din frunze colorate cu venie- şi alb. Compoziţia este încadrată de
mici cerculeţe negre cu interiorul alb. Extremităţile superioare ale cercu6 Psalti1·e, 1546, tipărită la Veneţia din poronca lui Vichentie Vucovi<:, exc~
plar existent în colocţia de carle străină a Muz.oulu.i Judeţean Satu Mare; Fr.mz
Sales Meyer, Ornamentica, val. I, Editura Meridiane, Buc~ti, 1988.
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rilor se termină cu frunze verzi, conturate cu roşu. Confruntând acest
frontispiciu cu frontispiciile manuscriselor realizate în Moldova, în mod
deosebit Ja Putna, am constatat o foarte mare asemănare7 •
Cel de-al doilea frontispiciu, la fila 69, este compus din împ1etituri
de benzi trasate cu roşu, care la extremităţi se continuă cu motive florale
de culoare roşie. Partea interioară a împletiturii este colorată în verde.
Sensibilitatea coloristică ·Şi fineţea erxecuţiei sunt atribute ale eompoziţiei decorative, care încadrează la fila 68v epilogul. Un frumos an~
cadrament în stil renascentist realizat din împletituri de elemente vegetale: benzi de vrejuri verzi având la extremităţi frunze bicolore (roşu
şi albastru), ciorchini de struguri coloraţi în albastru, flori şi muguri în
două culori.
Iniţialele ornate cu elemente vegetale stilizate sunt caracteristice
manuscriselor româneşti din secolul âl XVI-lea cât şi tipăriturilor chirilice româneşti şi străine editate în acelaşi secols.
Redăm în continuare însemnările, în or<linea apariţiei lor pe filele
Liturghierului.
Pe fila 28:

nOMEHH

nt

ml.LlPIDKHE

PAOh CBOEro TOAJ.lEPb J1

ErO

MJiCPICb J.1 HOO HJit fPl1rOPltfE J.100 Hb ICJi\TJiUU1H.
„Pomeneşte, Doamne,
şi Ion, Cătălin."

robli

tăi

Teodor

gorie

nOMEIU1

rH

sa, Marcu

.

şi

Ion, Gri-

'

PA6A CBOEr'O 0EOO,Ll,OPA J.1 A<f>l1HÎE 11 4AA.

„Pomeneşte, Doamne, robii
De la fila 42-50:

d"q.

şi soţia

tăi

Teodor

şi soţia

sa Athanie

şi

copiii."

JlETYPriE 3A nnATY1Jl CBt3ATH PA6 6)i(fH nJ11-ITE P8C

ffhPACKA )l(EHA Ero

-

(.O T CEJlO CEJU1lf JF.. 3A CBOIO ;u.ua

11 JA ro;u1TE.11E cnoEro 11 .LJ.Allt .-l ErL ur>Koso 8 CEJU1ij.IE
H)lfDKE ECT XPAM APXrJ.1EPAPXA CITO lll1KOJIAE. Bb
_..,
,,..,
""
,.,,
i~PKOiiO B5TXVi, Bb fiÎlT / 3P'Ui, MCUA Al1 • El •;~HUi.
„Această

Liturghie a plătit-o şi a luat-o· robul lui Dumnezeu Pinte
mea, din satul Selişte, pentru sufletul său şi al pă
rinţilor săi şi o dă la biserica din Selişte cu hramul arhierarhului Sfântul Nicolae, la biserica veche. Anul 7198 [1690], luna aprilie 15 zile."
Rus,

Părasca, soţia

7
Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel
Mare, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1$5'8; Virgil Vătăşeanu, Istoria artei
feudale în Ţările Române, vol. I, Eciltrura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1959, p.

458-464.

'

8

N. Iorgu, Vechea artă religioasă la români, Vălenii de Munte, 1934, p. 89~112~
Deme ny Lajos, Lidia H. Demeny, Carte, tipar şi ·s ocietate la români în secolul al
XV I-Zea, Kriterion, Bucureşti, 1006.
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Pe fila 68:

W CA KHMfA ITOCJTU).(011~ EOOHMIE, H EUC~!2TIB OT
...,
..... ""
~

~

KX\J'HA, BJlT/ 3qr

-l;ue-

.(J) X . A . AHb.

Numele localităţii Putna este redat in criptogramă; literele subliniate
fac parte de asemenea din inventarul unor alfabete criptate.
„Aoeastă carte după Eftimie şi Eustatic de la Putna, anul 7093 [1584]
luna _octombrie 4 zile."

Fig. 6. Insemnarea de la fila 68.

·P e iii.a 68 verso: „Această carte o au dat strugariul pre mâra lui popa
Dumitru ot Sălişte.«
Pe fila 82 verso, o însemnare legată de o contribuţie bănească: „De
la Gheorghe, de la Cuşner 12 zloţi; de la Şofrac Ion 4 florinţi: de la Băr
c-an Ion 11 florinţi 17 grăiţi: de la Chîş Gheorghe 15 zloţi: de la Fid 8 florinţi: de la Vlad Toader 6 mărieşi." (limba română cu caractere chirilice).
Bercah, Chiş, Vlad, Fide sunt nume de familii nobiliare din Sălişte,
judeţul Maramureş. Familia Vlad a fost înnobilată în anul 1468, iar familia Bercan în 1584 10• Familia Chiş primeşte .reconfirmarea titlului nobiliar între 1763-1769, 11 iar Fedc în 1752 12•
Revenind la însemnarea de pe fila 68 observăm că numele localităţii
Putna este redat în alfabet criptic. In cazul de faţă scribul doreşte probabil să fad o demonstraţie a erudiţiei sale, cu atât mai mult cu cât descifrarea putea fi făcută doar de persoane- iniţiate.
Se cunosc numeroase manuscrise realizate în şcolile care fiinţau în
cadrul mănăstirilor, manuscrise care conţin criptograme ale căror cifru
se transmitea în rândul scribilor de la o generaţie la alta13•
Pentru criptografierea ultimului cuvânt al comunicării, scribul, ierodiaconul Eustatie, foloseşte una din cheile celor 70 de criptograme existente în Irmologhionul protopsaltului Eustatie de la Putna (sfârşitul
sec. al XV-lea - începutul sec. aL XVI-lea). 14
Damian P. Bogdan, Paleografia româno-slavă, Bucureşti, 1978, p. 2.'719.
Mihdly Janos, Mciramarosi diplomcifo, Măramaros Sziget, Mnyer es Berger
Konyvn.yomdăja, 1900, p. 580.
11 Ibidem.
12 Ibidem, p. 287.
1 3 P. P. Pru1aite.scu, op. cit., passim; Emil Vârtosu, Din criptografia românească, în Studii teologice, Seria a II-a, Anul XVIII, nr. 5--0, 1966, p. 26.1-3•1'7.
14 R. Pava, Cartea de cântece a lui Eu.statie de la Putna, în Studii şi materiale de istorie medie, V, 11962, p. 335-'347; Damian P. Bogdan, op. cit., p. 278-231.
9

10
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Una dintre infonnaţiile importante pe care le conţine însem n ările
Liturghierului d e- k1 Sălişte se referă la două branşe ale meşteşug u lu i
prelucrării lemnului în secolul al XVI-lea. Sunt menţionate- două activităţi meşteşugăreşti: cea de ploscar şi cea ele strugar. Plosc-drii confecţionau obiecte de uz casnic din lemn, iar strugaiii lucrau la „strug" m obilier pentru lăc~urile de cult cât şi pentru interioarele păturii înstărite
din cadrul comunităţii respective. Despre aceste două îndeletniciri a tes tă 
rile documentare sunt mult mai numeroase la nivelul !secolului
al XVJI. 15
Emoţia lecturii însemnărilor manuscrise este cu at<:1t mai puternică
cu eât mesajul transmis peste veacuri vine din partea unor persoane implicate în viaţa economică şi culturală n comunit-Jţii rurale din Sălişte
la sfârşitul secolului al XVI-lea.

UN MANUSCRIT DE 1584, ReALISE AU MONASTERE PUTNA
(Resume)

Le manu.scrit dont on parle dans cet etu<le est Ull texte reJ.igietLX, utilisan-t
comme tll()dele un des textes qui ci~aient chez au cours de XVle siecle.
Il a ete commande au mon.a<>tere Putna par Grigorie Ploscarul et on en a fait
don ă l'eglise de Sălişte du Maramureş.
Temoignage de la culture roum.aine en Jangue slave ce lVlissel a comme scribe
lo moine Eustatie. Ayant unc forme g:raphique soignec, aux caracteres ch.irti.liques,
le texte a ete ecrit a l'enore noire; Pour les ijnitiaJ.es et Ies titres on a utilise l'encre
rouge. Le texte presente de nombreuses sw·ecritures et abreviatîon.
A la page 68 v on a garde l'epilogue, source precieuse pour dater l e manuscrit.
Le copiste, consdent de l'importance des informations transmises dans l'epilogue. l'insere a l'interieur et non pas a la fin du Missel sachant que le commen cement et la fin de n'importe quel: manuscrit (codice) set plus expose aux deg radation.
Les elements decoratifs du manuscrit consistent en motifs geometriques completes par des motifs vegetaux.
Les notes faites en marge du texte sont des massages transmis a traverse les
siecles par des personnes dmplfquecs dans la vie econom.ique et culturelle d 'une:
communante rurale li la fin du XVIe siecle.

1
~ Ştefan Olteanu, Meşteşugurile din Moldova în secolul al XVII-Zea, în studii
mat.eriale de istorie medie, vol. III, 1959, p. 131; Ştefan Olteanu şi Constantin
Şerban, Me.şteşugurile din Ţara Românească şi Moldova in evul mediu, E<litura
Aca<lem.iel R.S.R., 1969.

şi
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MANUSCRISE ROMANEŞTI
DIN JUDEŢUL SATU MARE
ELENA

BARNUŢIU

Materia.Iul de faţă prezintă trei manuscrise româneşti care au circulat în judeţul Satu Mare.

Zbornic, sec. XVI
Manuscrisul face parte din
zeului judeţ-ean Satu Mare.

colecţia

de carte

românească

veche a Mu-

Descrierea. Scris pe hârtie de diferite calităţi, se mai păstrează 141 de
file dezmembrate, blocul cărţii pierzându-şi unitatea prin alistrugerea legăturii şi a cotorului.
Filele, având dimensiunile de 18,2X14,5 cm, au fost numerotate inconsecvent de către copist.
Textul este dispus pe o coloană, cu 18-20 rânduri pe pagina plină,
scris fără şablon.
Copistul foloseşte scrierea continuă, cu suprascrieri şi prescurtări,
<:.:iractere semiuniciale.
Titlurile capitolelor, iniţialele cuvintelor din indicaţiile tipiconale,
iniţialele textului fiecărui capitol sunt realizate cu cerneală roşie, iar textul propriu-:tis cu cerneală neagră.
Din punct de vedere al ornamentaţiei, este un exemplar modest, iar
-copistul se rezumă la ornamentarea literelor B şi P, QU elemente vegetale
stilizate.
Hârtia, cu filigran , este de diferite calităţi. Pe filele cu un grad de
încleiere redus, dimensiunea literei este vizibil mărită, pentru a se evita
transformarea cuvintelor în pete ilizibile.
Filigranul, vizibil în partea mediană a cotorului, păstrat fragmentar, este greu de reconstituit din cauza degradiirilor mecanice.
Manuscrisul este în curs de restaurare.
Conţinutul.

Manuscrisul cuprinde textul Apostolului ~i Evangheliei,
cum urmează:
De la fila 1-17: Evangh~lia pentru duminicile şi săptămâQ.a postului
mare.
De la fila 18-35: Apostolul şi Evanghelia pentru duminicile 2-8
după

după Paşti.
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De la fila 36-78: Apostolul şi Evanghelia de la prima duminică
Rusalii, pu n ă la duminica lăsatului <le brânz<1.
De la fila 79-87: Apostolul penh-u duminici.le 1-5 a marelui post,
Sâmbăta lui Laz.ttr, .Floriile, Vinerea şi Sâmbăt.a învierii, Duminica de

după

Paşti.

De· la fih1 88-117 : Minologhion.
Aprilie
- La sffmtul şi marele mucenic Gheorghe ghelia

Apostolul

şi

Evan-

Iunie

La naşterea Sfân tului Ioan Botezăt-0rul - Evanghelia
La Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - Apostol şi Evanghelia
- - La soborul celor 12 Apostoli - Evanghelie
-

Iulie
-

La ziua Sfântului Proroc llic -

Apostol

şi

Evanghelie

Augi~st

-

La ziua Sfântului Mucenic Macavei - Evanghelie
Schimbarea la faţă - Evanghelie şi Apostol
-- La Adormirea Maicii Domnului - indicaţii privitoare la Aposto„lul şi Evanghelia sărbătorii
- La tăier0a Gapului Sfântului Ioa n Boteză torul - Evanghelia
Septembrie
- La începerea Anului Nou - Apostol şi Evanghelie
- La Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu - Apostol ş(
·Evanghelia
- La duminica dinaintea !nălţării Cinstitei Cruci - Evanghelia
- La înălţarea Cinstitei şi de viaţii făcătoarei Cruci - Apostolul şi
Evanghelia
- Duminica după Înălţarea Cinstitei Cruci - , indicarea Apostolului
şi Evangheliei
- La mutarea Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - Apostolul
· şi Evanghelia
Octombrie
- La Acoperământul Născ-Zltoarei de Dumnezeu - Apostol
- La Sfântul şi Marele Mucenic Dimitrie - Apostolul şi Evanghelia
Noiembrie
- La pomenirea Sfinţi.lor fără de arginţi Cozma şi Damian - Apostolul şi Evanghelia
- La ziua Sfântului Arhistrateg. Mihail şi al altor puteri fără trup Apostol şi Evanghelia
- La intrarea în biserică - indicarea Apostolului şi Evangheliei
- La duminica Sfinţilor strămoşi - indicarea Apostolului ~i Evan·
gheliei
Decembrie
Apostol şi Evanghe- Duminica înainte naşterii Tatălui Sfânt
lie
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- La Naşterea lui Isus - indicarea Apostolului şi Evangheliei
- Duminica după naşterea lui Isus - Apostolul
lanuarie
- Duminica_înainte Botezului Domnului
- Botezul Domnului - indicarea Apostolului şi Evangheliei
- Duminica după Botezul Domnului - Evanghelia
Februarie
- La întâmpinarea Domnului - Apostolul
Martie
- La Bunavestire - Apostolul şi Evanghelia
De la fila 118-136: Cele 11 Evanghelii ale Învierii
De la fila 136- verso - 140: Îndrumări tipicona lc-.
Fila 141 - albă.
Limba şi grafia. Limba Zbornkului este lim ba slavă bisericească de
redacţie medio-bulgară 1 , caracterizată, din punct de vedere fonetic, prin

prezenţa

c:f!,

(iusului mare)

şi a sunetului şi literei

şi ~

(iusului mic), a diftongului

'Îl

i-h"" (şt).

Inventarul de semne grafice este

acelaşi

cu al Liturghierului de la

Să.lişte. 2

Ca semne de punctuaţie întâlnim punctul, două puncte, trei puncte,
~ezate la mijlocul înălţimii rândului din text şi virgula cu o frecvenţă
mult redusă. Finalul capitolelor este marcat de un punct întretăiat de o
linie şerpuită, trasată orizontal.
Ca semne diacritice copistul

întrebuinţează

spiritul lin, titla deasu-

pra cuvintelor prescurtate Şi inconsecvent deasupra literelor suprascrise.
lnsemnări. Pe fila 117: „Donmozou nostră ni rugăm cu sta domeanicî
mrăcuri" (lb. rom.).
Pe fila 141: ... am avot tocmeală cu sa tulu, cu birule, de anu să fie
o mirţă de griu şi o olacă ... Şi m-amu tocmit să fiu popă de moşie şi
eu şi făciorii miei şi s-au pos legatură de 40 florinţi de nu mă voiu ţine
de tocmeală satul să ia de lu mene, de nu să va tine satul de tocmală
popa cu săborulu să-i ia fără lege şi să nu potă opri pre neme de a vă
da în şteri şi să fiţi (sănă)toşi. "
In partea de jos a filei 141 v o însemnare, anterioară celor prezentate
mai sus:
„Şi ie amente să nu îm crisi numelile oă-i ş teu numelăle."
Nu s-a păstrat nici o· însemnare referitoare la persoana copistului.
Aspectul grafic ne îndreptăţeşte să afirmăm că acest manuscris a fost
realizat în Transilvania, în is:eco.lul al XVI-lea, pentru uzul practic al
preotului dintr-o localitate cu o comunitate modestă din punct de vedere
material.
Manuscrisul intră în colecţia Muzeului Judeţean Satu-Mare prin donaţia făcută de Dariu Pop.

cu sta. veniri cu sta

1

L,

P. P. Panaitesou, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R., vol. I,

Buoureş ti,
2

l, 1959, p. X.

Prezentat în voliumul de

Caţă.
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Fig. l. Zbornic slav, sec. al XVI-lea.

Apostol, 1692
Face parte din colecţia de carte românească veche a Muzeului judeSatu Mare3.
Manuscrisul conţine (1) filă+ 28 9 de pagini, cu numerotaţie făcută
de copist pentru paginile 1-252; paginile 253- 289 sunt fără numeroţean

taţie.

Scris pe hârtie cu filigran, blocul cărţii are dimensiunile de 31X19 cm.
Corpul codicelui este original, are forzaţ, tranşa este colorată în roşu.
Te,x tul prez,intă o singură colo ană, numărul rândurilor variind între
29 şi 32. .
Este scris fără şablon, cu cerneală de carbon. Titlurile capitolelor şi
a iniţialelor realizate cu cerneală roşie. Majoritatea iniţialelor sunt simple, dar în partea iniţială şi finală a manuscrisului întâlnim iniţiale ornate cu motive vegetale stilizate; corpuJ literei este realizat cu cerneală
roşie iar elcmentc,le ornamentale cu cerneală neagră. Frontispicile şi
vignetele sunt alcătuite din motive vegetale stilizate, în cerneală de carbon. insistând asupra unor detalii cu cerneală roşie.
Inv. 3395.
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Legătura

este originală, scoarţe din lemn îmbrăcate în piele; din oele
se mai păstrează numai una. Prima copertă este ornamentată cu motive vegetale dispuse în chenare marginale, iar oentiral
medalion: „Răstignirea" . Cea de'--a doua copertă decorată cu motive vegetale dispuse în chenare marginale, ·central motive geometrice.
Realizate în tuş şi colorate cu roşu, verde, a lbastru, galben, man us.c risul co:nţîne următoarele· ilustraţii:
- Sf. Evanghelist Luca - fila (1)
- Sfântul Ierusalim - p. 1
- Fătul bisericii - p. 156
- Isus Pantocrator - p. 158
- Sf. Ioan Bogoolov Evanghelistul - p. (279).
Manuscrisul este scris în limba română cu caractere chirilice cursive,
cu multe suprascrieri şi prescurtări. La finele rândului este marcată corect despărţirea cuvintelor în silabe. .
Ca semne de punctuaţie copistul foloseşte virgula, două puncte, două
puncte urmate de .o linie orizontală curbată, punctul, iar ca semne diacritice: spiritul lin, titla.
Conţinutul: Manuscrisul cuprinde textul Apostolului pentru fiecare
z.i a anului.
p. 1-51: Faptele·apoo.tolilo·r , texte care se citesc de la Paşti până la
Rusalii.
p. 52-140: Epistolele apostolilor, texte care se citesc din plima luni
după Rusalii până în Duminica lăsatului de brânză.
· p. 141-156: Textele din sâmbăta dintâi a marelui post până în sfânta
şi marea sâmbătă la vecernie.
p. 157 - albă.
p. 158-251: „Cu Dumnezeu începutul Minologhionului adică a Sinaxariului lunilor". (TextuJ apostolului la sărbătorile mari împărăteşti şi
ale altor sfinţi) . Incepe CU' luna septembrie.
p. 252-(255): Apostloii pentru morţii în toate zilele.
p. (256)- (268): Prochimene şi apos.toli de toată treaba.
p. (269)-(270): Prochimene preste toată săptămâna.
p. (270)-(271): Apostolul la cununie.
p. (271)-(273): şi p. (277)-(278): Antifoane preste toate zilele.
p. (27 4)- (277): Predicaţie la petreacirea morţilor dintr-această lume.
p. (280)-(289) : Cele 11 evanghelii ale învierii.
două închizători

însemnări.

La p. 157: „Sufletele drepţilor sînt în mîna lui Dumnczău".
La p. [279] în partea de jos a paginii, sub ilus"traţia „Sf. foan Bogoslov Evanghelistul" gasim însemnarea copistului: „Şi am scris eu robul
lui Dumne7ău şi mult păcăto·sul întru toate, Popa, Vasile, Mo'1doveanul,
Dascalul ot Băşcoel, De la zidire văleat 7200, de la HC. 1700".
Această însemnare ne transmite numele copiistului Vasile Moldovean•il, a rărui activitate în partea de nord şi n01·d-vest a Transilvaniei
se drs.răş0ară prin multiple aspecte: preot, dascăl, copist şi zugrav. 4
1

19'86. p.

Flofr·n

D uda;ş,

Man:usc risele

româneşti

m edievale <lin

6~

20 - Studii

şi comun1căli.

XI-XJT
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Fig. 3. Sf. Ioan Bogoslav Evanghelistul.
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Fig. 4. 1Memnarea copistului de la pag. 279.

Ovidiu Birlea consemnează in localitatea Năneşti, Maramureş, un
Apostol „manuscript foarte frumos. "5 Din însemnarea copistului reiese
aceeaşi neconcordanţâ dintre anul de la facerea lumii (1692) şi cel de la
naşterea lui Cristos (1700). Credem că exemplarul din colecţia noastră este
cel co.re a aparţinut comunităţii din Năn~ti.
Redăm în continuare textul „Predicaţieii .la petreacirea morţilor dintr-această lume", pentru valenţele sale oratorice şi pentru a oferi un crâmpei de limbă românească din partea de nord a ţării la sfărşitul secolului
al XVII.lea. Tradiţia alcătuirii unor astfel de texte originale este confirmată de manuscrise care au circulat din prima jumătate a secolului al
XVII-lea. 6
„Ascultaţi blagosloviţi creştini, carii v-au adus milostivul Dumnezău
la despărţitul acestui boiariu din lume, oare lu me iaste înşelătoare şi trecă toare, aşijderea şi amăg'itoare. Precum grăieşte Pavel Apostolul zicând
că întru această lume nu avem lăcaş a trăi nici casă stătătoare. Dară
cr€ştinilor întru ce nădejdea ne lăsăm, deaca nu putem vecui î12tr-aoeastă
lume, să fim de m9şie, ci vedem că numai ce-i amăgealnică lumea
aceasta. Iani caută creştine, unde-i acmu bogăţiia lumii aoeştiia, unde-i
aurul şi argintul, . unde-s hainele cele scumpe, unde-s caii ce-i împodobiţi
cu rafuri scumpe, unde-s casele cele împodobite şi înfrumuseţate ou de
tot binele, unde iaste dulceaţa lumii acestiia. Iani socotiţi-vă şi vedeţi
creştinilor că nimică nu ne foloseşte înaintea morţii, ci toate rămîn în
deşert şi peritoare, o vai de noi, creştinilor. Dară oe seamă vom da înaintea înfricoşatului giudeţ pentru faptele noastre cele rele şi spurcate, ce
am făcut într-această lume, iani căutaţi creştini cum ne-au aflat moartea, negata cu toate faptele· rele împresuraţi. Iată această lume, cum ar fi
un ceas nP înduldm, iară în ceia lume în veci ne vom amărî şi ne vom
chinui în focul nestinsu, oh vai de noi. Atuncea drepţii să vor lumina şi
să vor veseli, iară pă·cătoşii să vor întuneca şi vor fi legaţi de mâini şi
ele picioare şi vor fi aruncaţi în mate.a focului nestinsu. Cum zice David
prorocul în Psalom 101: că să sfârşiră ca fumul zilele mele şi oasele mele
să uscară, aşia se sfârşescu şi să topăsc toţi oamenii dupre acest pământu,
iani căutaţi creştini şi nepricepuţi oameni, opăciţi şi îngreuiaţi cu mrejile
nepriitoriului diavol şi cu lăcomia lumii accstiia, poftind tot la bogăţie şi
moartea v;ne oa furul la noi şi ne află n egata şi neispoveduiţi, negrijiţi,
aşij derea şi negătiţi, cu toate faptele rele împresuraţi; iani caută creştine
că nu-ţi foloseşte nimica binele după această lume, de ia binele tău numai cu trei coţi de pământu. Precum grăiaşte prorocul, zioînd: Zilele
s Ioan Bîrlea, Insemnări din bisericile Maramureşului, Bucure:şti, 19!>9. p. 139.
Vasile Pârvan, Un vechiu monument de limbă literară românească (1639-1668),
în Cercetări lit~rare, Anul XXVIII, Bucureşti, 190·1, p. 919-S46.
G

https://biblioteca-digitala.ro

9

Manuscrise

româneşti

din

judeţ1Ll

Satu Mare

309

mele ca umbra trecură şi oa iarba usca-mă-voi, iar tu Doamne pănă în
veaC' petreci şi pomenirea ta din neam şi pănă în neam. Aşijderea David
prorocul zicând: Zilele omului sănt ca iarba ce să usucă şi oa floarea cimpului înfloreşte şi să treoe, că duhul va trece dintr-ănsul şi nu va fi şi
încă nu~ va cunoaşte locul său, iară mila DG>mnuiui din veac şi pănă
în veac petrece preste ceia ce să tem de el. Că în vremea morţii, ticăloşii
şi mişeii de noi vedem faptelen noastre cele rele şi duhurile cele înt'unecate, rele- şi groznice apropiindu-se cătră suflet. Iară îngerul Domnului
stănd din a dreapta, atunci neavănd ticălosul suflet oe face, în groază de
moarte şi spăimăntat fiindu tinde-şi mănile cătră fTaţi şi surori ca să-i
folosească eeva şi nimică nu-i agiută, nici -pot folosi. Aşijderea îŞ r-ădică
ochii cătră înger, zkănd: Facă-vi-să milă de mine prea Sfinţi îngerii lui
Dumnezău şi mă îngăduiţi un an să mă pocăesc\1 de păcatele mele. Atuncea răspunzănd Sfinţii îngeri zică:nd: Eşi suflete că anii tăi s-au sfărşit
şi zilele tale s-au împuţinat şi s-au scurtat şi veacul şi s - au î m pl u t
şi vi aţa ta şi binele ţi-ai petrecut şi porunca lui Du mnezău ţe-au
venit, că vei să mergi înaintea marelui împărat, sama să-ţi dai cum ai
petrecut în lumea aceasta. Că moartea vine asemene ori de-i bogat ori
de e sc.'lrac, sau bătrăn sau tănăr, sau domn sau mişel, tuturor într-un chip
le îndrăzneşte, moartea asemene de nimenea nu e frică, de bătrîni nu să
rU1Şinează, de tineri nu i să face milă, de nime nu să stideaşte. Pentru
aceia creştinilor să ne aducem aminte ce iaste viaţa noastră după această
lume. Precum dă vădeşte David la Psalom zicînd: Zilele anilor noştri în.tru carele trăim săntu şiaptezed de ani„ iară de vom fi şi mai în putere
pănă la optuzeci de ani, iară mai mult osteneală şi durere, pentru aceaia
cu rîndu eşim din lumea aceasta. Precum zice prorocul: Pus-ai pustii
lăngă iazere de apă şi pămăntu pustiu lăngă iazere de apă şi sălăsluieşti
acolo flămînzii şi găteşti oraş de sălăşluit şi semeni holde şi sădeşti vii,
care1e rodescu rod mult. Pentru aceaia în veacul dedemult trăiia oamenii căte opt sute de ani şi cănd muriia zicea că puţin au trăit pre lume,
c.a cum ar fi intrat pre o uşă şi ar fi eşit pre a lta, aşia le-au părut de
puţină viaţă pre lumea aceasta. Ci numai ferice de aceia ce au făcut şi
fac bine pentru sufleţile sale. Pentru aceaia dragii miei oreştini tribuiaşte
în toată vremea să avem fapte bune, ca să ne afle moartea gata în fapte
bune şi în găndul cel bun. Că la Scriptura Sfăntă grăiaşte de zile aşia,
că ori în oe · fapt(: te va afla moartea într-acelea te vei şi giudeca Domnul
Hristos la zuoa giudeţ1.,1lui. Deci vine moartea şi surpă pre om, atunci
unde-s a tinereţilor frumuseaţe, unde-s vitejiile lumii aceştiia, unde-s
ochii cei frumoşi cu carii privescu spre toate lucrurile lumii aceştia unde-s frumuseţile trupului celui buiac,. unde-i binele şi dezmie·rdăciunea
lumii aceştiia, toate zac în pămăntu viermilor date. O, lume înşelătoare
şi de suflete· puitoare şi trecătoare·, cum ne înşăli şi ne amăgeşti şi ne
înghiţi în pămăntu şi ne tragi la iad, oh vai de noi, oe vom face, atăta
nUim.ai cine· iaste. a mearge pre calea ce n-am îmblat nici odinioară şi a
merge• înaintea. marelui şi înfricoşatului împărat, pre carele nici odinioară
nu .l-am văzut, numai vestea i-am auzit. Că iaste împăratul Dumnezeu
cel făr de făţărie, carele îlmpărăţ.eşte în ved şi dă tot -binele şi de toate
dulceţile celora oe i-au slujit în dreptate şi în curăţenie. O, ferice de ceia
ce-au făcut milostenie şi au miluit şi au făcut bine săracilor şi flămănzi
lor pentru numele lui Dumnezeu cel Sfănt, că aceia miluiţi vor fi de
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domnul nostru Isus Hristos, că milostenia răzbate ceriurilc şi acopere pă
catele. Pentru aceia creştini pravoslavnici, ştim adevărat că toţi săntem
greşiţi lui Dumnezeu într-această lume şi ştim că vom să murim să mergem pre această cale· înaintea lui Dumnezeu, la înfricoşa tul giudeţ, să.
dăm seama pentru faptele noastre cine cum a hi făcut plata să-şi ia. Iată,.
acost creştin ce s-au pristăvit şi s-au dus de la noi·, să vă îndure milostivul Dumnezeu să ziceţi toţi Dumnezeu să-l ierte, ca şi pre dumneavoastră
Dumnezeu să vă iartc do păcate. Cinstiţi şi iubiţi creştini, blagosloviţi <;ii
fiţi de Vlădica Hristos pănă la casa Domnului nostru Isus Hristos aş pof..
pre dumilor-voastre, că aşia să roagă dumneavoastră acest pristăvit creş
tin să-l ertaţi şi zice rogu-mă dumilorvoastre fraţi priateni creştini, tuturor mă rog să mă crt:aţi de greşalele ce v-am greşit într-această lume, cu
cuvintul, cu fapta, au doară am fost datoriu cuiva cu ceva şi n-am plătit
şi au pre cineva am obiduit cu ceva făr de chip, iară dumilorvoastre mă.
rog să mă ertaţi. Că doară şi Domnului Hristos s-ar face milă de m-ar
erta cele muJte şi făr de ·scamă greşea lele mele, să podu odihni în sănui
lui Avraam şi a. lui Isaa-0 şi a lui Iacov, iară voao să vă înmulţească Domnul zilele cu de tot nărocul şi Dumnezău să vă iarte şi pre dumneavoastre
de greşea le, amin."

Ocfoih, 1762
În limba română, cu caractere chirilice, exemplar complet. Are
215 file nenumerotate, distribuite în caiete de c.âte 8 file. Blocul cărţii
are dimensiunile de 16,5X 11 cm. Nu are prolog şi epilog. Hârtie cu
filigran.
Textul este dispus pe o coloană, fără şablon, cu 13 rânduri pe pagină, oglinda textului având 11,8 X 7 cm. Scriere semiuncială, cu puţine
suprascrieri şi prescurtări. Textul este scris cu cerneală ferogalică, iar
titlurile, indicaţiile tipiconalc şi iniţialele ornate 1n chinovar, peste care
s-a aplicat un strat argintiu.
Iniţialele ornate, simple, la începutul fiecărui capitol sunt prccedatede frontispicii realizate din motive geometrice şi vegetale stilizate-.
Legătura nu se mai păstrează, corpul cărţii este original.
Redăm în continuare conţinutul manuscrisului:
„Osmoglasnio pe 8 glasuri, cu peasme cu tropare învierii ce să cade:
Sîmbătă sara la vecernie la Dmnc strigat-am către tine Stihirile învierii".
De la f. 1-193: Slujbele glasurilor I- VIII.
De la fila 193 V-215: „&vetelna învierii".
Prin urmare manuscrisul conţine textul Octoihului mic.
Nu cunoaştem numele copistului, dar analiza lexicală a textului nepennite să afirmăm că a fost realizat în partea de vest a Transilvaniei
de unul dintre copiştii, care au înzestrat bisericile cu cărţi, dar din r ândul cărora multe nume nu s-au păstrat.
De la f. 3-27: „Această carte anume Osmogleznic l-au cumpărat
Strîmb Găvrilă şi l-au dat la această sfântă beserică, pintru sufletul
frate-său şi pintru sufletul acelui om şi să fie la ceastă bcserecă pomană:
şi să nu o poată clăti din beserecă nime, iară de sava ceva om proclet şi
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şi

afurisit

de 318 de părinţi sfinţi din Nechie şi să i să verse maţele ca a lui Alic".

Pe f. 98, cu
1762".
Manuscrisul

ac.-eeaşi cerneală

cu care s-a soris textul manuscrisului:

„Vălet

aparţine

Parohiei Ortodoxe Române din Homorodu de

Sus.

MANUSCRITS ROUMAINS DU DEPARTEMENT SATU MARE
(Resume)

L'etudc prcsente trois manuscrits A caractere religieux:
1. Zbornic, XVIe siecle, realise en Transilvanie a l'usage pratique du pretre
d'une }()Calite ayant une communante modeste du point de vue materie!. Le manuscrit est en langue slave.
2. Apostol, •1892, en roumain; le copiste de ce man.usc.rit est Vasile Moldoveanul, ciont l'activite au nord et nord-ouest de .Ja Transilvanie se deroule par de
nombreux aspects: pretre, maître d'ecO'le, copiste et peintre.
3. Octoih, 1r762, realise au nord-ouest du pays. On ne connait pas le nom du
copiste, il fait partie de ceux qUi ont dote les eglises de livres mais dont le nom
n'a pas ete garde.
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IMAGINEA MAICII DOMNULUI·
lN ICOANELE PE LEMN DIN COLECŢIA
MUZEULUI JUDEŢEAN SATU MARE
IMOLA KISS

Citându-l pe Paul Evdochimov putem afirma cu convingerea că
frumuseţii". 1 Frumuseţea trebuie asociată cu numele Mariei, a Maicii Domnului, care „cuprinde în. sine întreaga taină a economiei mântuirii" spunea Sfântu-I Ioan DamaschinuP.
Maria este întruchiparea purităţii, a sensibilităţii, dar şi a maternităţii.
Maria es.te „femeia înveşmântată în Soare, chipul înţ.elepoiunii lui Dumnezeu în îns uşi Principiul Său: integritatea şi castitatea fiinţei". 3
Legată ontio de Duhul Sfânt, Maria apare astfel mântuitoare dătă
toare de viaţă, care salvează şi apără orioo făptură şi care apare: astfel
sllb chipul Bisericii în ipostaza sa de mamă ocrotitoare.
Repre~ntarea Maicii Domnului în iconografia românească este o
temă foarte îndrăgită, având în vedere importanţa pe care Maria o joacă
'în cultul ortodox.
Forma dci reprezentare este foarte diversă, iar în colecţia noastră întâlnim o mare parte din temele existente.
Tema Maicii Domnului rugătoare sau Oranta (lat. „Oran&"=rugă)
e>te moştenită din iconografia bizantină. Conform Erminiei lui Dionisie
<lin Furna, are ambele mâini ridioate spre rugăciune (manum oblatio) singură sau avându-l în faţă pe copilul Hristos, bust, stând într-un cearcăn
ca apariţie, binecuvântând; imaginea simbolizează întruparea 4 •
Figura Orantei este de fapt o personificare a rugăciunii, în special a
rugăciunii pc care sufletul mântuit o adresează Atotputernicului în favoarea muritorilor aflaţi încă pe pământ. Renumitul istoric de artă Virgil
Vătăşianu este de părere că Oranta ar reprezenta simplament.e „sufletul
mântuit'', sufletul în rai 5 •
în antichitate gestul de rug-ciciune era diferit, dar S€ presupune că
înC'ă de timpuriu creştinii au adoptat o atitudine de rugăciune corespunzătoare tocmai aceleia reprezentată de Orantă. Dar şi gestul de r'idicare
a mâinilor corespunde atitudinii antice de rugăciune.

„Arta icoanei" este „o teologie a

1

Paul Evdochimo\', Arta icoanei, a teologiei, a frumuseţii, Ed. Meridiane,
1993.
Idem, p. 219.

llucureşti,
2

~

Ibidem.

Erminia victurii bizantine, Edi\.ia ingdjită de C. SănduJ:esou-Verna, Ed. Mit ropoliei Banatului, p. 339.
5 Virgil Vătă~ianu, Studii de artă veche românească, Ed. Meridiane, BucuR'e,şt i, 1987, p. 103.
4
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CC'lc mai timpurii figuri de Oran~e se găsesc în picturile catacombelor:romane, mai înUti ca figuri simbolice în cripta Lucinei din San Callisto,_
pe la începutul său mai de grabă către mijlocul sec. al II-lea. Extrem de
răsp{indită este apoi figura Orantei în picturile din cea de a doua jumă
tate. a sec. al II-lea şi în secolul al III-lea, de pildă într-un cubicul din
aceaşi catacombă de la San Callisto. Figura Orantci dispare apoî total din.
iconografia occidentală. Singura arta coptă a menţinut în continuare
această figură pe lespezile funerare6 •
Icoana aflată în colecţia Muzeului Judeţean Satu Marc este picttită
în ule'i pe lemn de brad, având dimensiunile de 46 X 38 cm, pe verso aredouă traverse şi o reprezintă pc Maica Domnului rugătoare (PL. V/1).
Icoana nu este semnată si are nr. de inventar 7. Fecioara este încadrată
într-un chenar de aur d~spărţit de restul icoanei de o linie maronie. Peba.za caraelteristicilov pc care le prezintă ne permitem su afirmăm ci°L
icoana a fost pictată în sec. al XVIII-lea. Remarcăm realizarea artistică
deosebită a icoanei. Aureola Mariei este sub formă de cerc, iar de o parte
şi alta a capului sunt pictaţi doi serafimi, „ingciri ele .foc", cu cute trei
perechi de aripi, făcând part.e din garda cerească. Sunt reprezentanţi numai cu "Cap şi aripi.
La nivelul pieptului Mariei, meşterul iconar .l-a reprezentat pe Isus.
copil, bust având mâna dreaptă cu degetele în semn de binecuvântare
ortodox. Isus, este încadrat într-un cerc albastru cu valoare simbolică.
Mântuitorul arc cununa cruciată conform Erminiei, la cununile cruciate
se vor pune următoarele litere: O(!) şi N, pentru că aşa a zis Dumnezeu
lui Moise când acesta îl văzu pc- muntcle Sinai în rug aprins: „Eu sunt
O U> N (tradus din limba greacă=cel cc este)·', şi trebuie scrise în felul
următor:: pc O în partea sUmgă a cununii, pe (!) în partea cca do sus, inr
pe N în partea dreaptă. (este vorba de cuvântul NIKA ceea ce în lirnb:t
greacă înseamn ă „învinge" 7 .
Meşterul iconar nu a respectat întocmai Erminia, în partea stângă
punând litera (l), sus litera O, iar în partea dreaptă în loc de litera N este
pictată litera .H. De fapt aici întâlnim cununa cruciată corespunzătoare
Sfântei Treimj.
Icoana este de factură bizantină şi 1n mare parte Erminia a fost r espectată. Yecioara Maria este gătită ca o prinţesă bizantină cu un maforion purpuriu brodat ce cade pe umeri. Pc fru nte este pictată o stea aurie
care este prezentc'i şi pe umeri. Steau simbolică aminteş te de urma de pc
fruntea lui Budha iar stelele de pe umeri sunt de asemenea un semn al
puterii. Virtuozitatea meşterului iconar se afirmă în modelarea draperiilor, cc.tre nu 'lasă totuşi s{1 întrevedem trupurile, nici al Mariei nici al
lui Isus. M.aria are ochii mari, privirea ţintuită în dcpărt~'\1i , nasul. fin~
pielea întinsă cu aspl';ct ele pergament, acccntufind. caracterul ascetic al
figurii. Personajul eslc conceput statuar. Aurul pe care apar figurile şi
dip care par a se. desprinde introduce o curioaso notă ele abstracţie şi de
evocarc 'a „lumii cereşti".
·
Un alt moci de reprezcntar0, o altă temă îndrăgită în iconografie, est~
Maic:n . Domnului dulce, iubitoare (în limba greacă Glykofilousa) sau dn18
7

Idem, p. 104.
Dionisie din Funw, Car te de pictură, Ed. Meridiane, Ducurc~ti, l!JiH, p. 2:Ht
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,gostitoarea de prunc, dezmierdătoarea, este tot de tradiţie · bizantină . Ea
str<.'inge la sine cu tandreţe pe copilul Hristos8 . ·
Icoana aflaţă în colecţia Muzeului Judeţean Satu Marc care face parte
·<lin această temă es.te o interesantă trecere spre baroc cu vădite influenţe
.ale artei apusene. (Pl. V/2) Figurile sunt mult umanizate, rigiditatea caracteristică reprezentării. bizantine se diminuează, în unele .locuri aproape
<:ă dispare. Icoana înregistrată sub numărul de invent.ar 2404 are dimen:siunile de 49 X 40 cm, es.te lucrată cu tempera pe le.mn de brad. Madona
este deosebit de e-xpresivă, de pe faţa ei iradiind o puternică dragoste de
marmă , cu capul uşor plecat spre copilul Hristos ne duce cu gândul la
Madonele lui Rafael. Cu mân.a dreaptă îşi ţine cu tandreţe copilul. Vestimentaţia Mariei este bogat ornamentată în tradiţie bizantină. Maforionul
purtat peste rochia albas.tră îi învăluie ca pul şi îi cade lejer pe umeri,
<eutele fiind mai puţin rigMei decât cele care respectă întocmai legile Erminiei. Cromatica est;e dwsebită. Fiecare culoare este aşe-zată lângă rea
care o exaltă sau o potoleşte având totodată şi valoare simbolică. Albul
strălucitor al căm~ii lui Isus este despărţit de· fundalul auriu prin ro~ul
mantiei sale. ·
Copilul Isus are faţa deosebit de frumoasă, ochii mari, părul cârlionţat, cu mâna dreaptă ridicată în gest de binecuvântare ortodox:.
u''mgă ambele personaje sunt not<ite numele cu caractere chirilice.
Luată în ansamblu icoana, putem afinna că est.e opera unui artist
-şcolit atât din punct de vedere al desenului cât şi a l culorii.
Ultima icoană prezentat.ă face parte din tema Maica Domnului Mil uitoare (in limba greacă ELEOUSA - milostivă), conform Ermin'iei bizantine are capul uşor aplecat spre copilul Hristos pe care-l ţine pe braţe.
Hristos parcă-şi cons.olea7...ă mama privitor la presimţirile ei triste asupra
patimilor9 .
Această icoană aw1nd număr de inventar 1409 cu dimensiunile d~
22X 18 om, este ulei pei lemn şi este ferecată .în argint. (PL. V/3) Conform
~,Dicţionarului Enciclopedk de artă medievală" ,,ferecătura este îmbră
căminte integrală sau parţială e\Xecutată din metal preţios Şi aplicată pe
un obiect de cult, icoană" . 1 0
.
.
.
Istoricul de artii I. D. Ştefănescu afirn1ă că moda icoanelor fE.'recate
s-a impus la noi, în Rusia, Serbia şi Bulgaria în sec. XVI-XVII, exe<.-utându-se replici (copii) ale icoanei pictate în argint aurit şi în tehnica
cizelării. Se aplicau deasupra icoane pictate, lăsându-se libere capetele
~i mâinile personajelor. Pentru Moldova şi Ţara Românească au lucrat
:şi aurari saşi din Transilvania şi meşteri germani 11 .
Icoana din colecţie are incizat în ferecătură anul 1866.
Faţa JVI.ariei şi a pruncului Isus, precum şi mâinile for sunt pictate
în ulei pe lemn. Restul icoanQi este îmbrăcat în argint aurit. Aurul nu
'S- <l păstrat decât în cutele gravate ale maforionului Mariei şi ale tunicii
Jui Isus.
8

Erminia picturii bizantine, p. 339.
Ibidem.
10 Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă mcdicvt;1lă românească, Ed.
:Ştiinţifică .şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 141.
11 I. D. Ştefăn.e.'.\CU, Iconogr afia artei bizantine şi a picturii f cudale româneşti,
9

Ed. Merh:lia nc,

Bucureşti,

1973, p. 258.
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Meşterul iconar dă dovadă de un deosebit '1mţ artistic în realizarea
icoanei care provine probabil dintr-l:ln atelier german av-<lnd o putePnioă
influenţă apuseană atât în linia desenului cât şi în cromatică. Şi ferecă
tura în argint aurit merită să fie amintită ca o piesă foarte bine realizată.

Maforionul Mariei este bogat ornamentat cu flori incizate cu trandafiri, motivul preferat al acestui secol. Atât aureola Mariei, cât şi al lui
Isus este executată prin traforare şi a plicată ulterior fcrec-ătw-ii. Nimburile se continuă prin imitarea razelor solare. !ntreaga ferecătură este executată cu o deosebită migală.
Fecioara poartă pruncul pe braţul stâng, cu mâna dreaptă abia-I
atinge, mai curând pare - arată copilul privirii tuturor. Ochii Mariei
oglindesc o nemărginită tristeţ0. Mama este atinsă de umbra suferinţelor
cc o aşteaptă. Eleousa ne arată iubirea reciprocă, apropierea prezenţei,.
imanenţa divinului în Hristos.
Cu toate că icoanele fer ecate datând din secol ul trecut au o frecvenţă de6tul de mare, icoana prezentată se remarcă prin frumuseţe şi
sensibilitatea cu care a fost tratată tema iconografică.
Maria „c imaginea Bisericii, care poartă în sine mântuirea, aştep
tând-o încă, mărturisind-o şi conteplând prin Cruce învierea" 12•

L'IMAGE DE LA M1!.:RE DE DIEU
PEINTRE SUR LES ICONES EN BOIS DE LA COLLECTION
DU MUSfil: DU DEPARTEMENT DE SATU MARE
fRemmeJ

Not.re ctude est un essai pour prescnter trois types de representation de la
Mere <,tu Sei~neul' ~Jon l'iconographie byzantinc: L'ORAN'l', XOTRE DAME DE
TENDRESSE et LA MERE DU SE!GNEUH ELOUSA.
Toute.s ces ic6nes font partie du patrimoine du !\lusee du D€partRmient de
Satu-Mare et manifestent J"habilite de-.> peintres d'icânes du XVIII-icme et XIX-ieme
siecle.
l~·ORANT respecte presque parfait.cment !'ermin ie byzantinC'. Cette icdne a
etc pcinte ;j lil fin du )..'VJil-il'>me siecle. par un peintre anonym<>.
·NOTRE DAME Dr; TENDRBSSE, aswre la transition vers le baroque, avec
beaucoup ci'influcnces occidentales. Cette ic6ne a ete peinte probablement au
commenccmet du XIX-ieme sit•cle.
LA MERI~ DU SEJGNEUI? ELEOUSA est une icone en a1·gent executee dan<>
un at.elier occidental, en 186Q, avec la rninutie et la precision. d'un bijoutier. Les
ic6nes peintes <le cette maniere sont asscz frequentcs mais LA MER!!: DE SEIGNEUR
ELl::OUSA eorichit nolre collcction par son exceptionnelle \'<ileur artistique.

12

Paul Evdochinnov, op. cit., p. 225.
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AZ ERTELMISF:GKEPZES MOHELYE
A XIX. SZAZADI SZATMARON
B URA LASZLO

I. l. A videken atvezetO fontos kereskedelrni utak ellenorzesere
epult a Szamos melle Szatmar kiralyi vara, amely korUl aztan kialakult
a kiralyi, kesobb nemesi varmegye. Szatmart a Szamos egyik aga valasztotta el a telepeseirol elnevezett Nemcti-tOl. Szatmar es Szatmâr Nemeti1 - szabadsâgleveleik tanusâga szerint - onall6 kozigazgatasu varosok voltak 1715-ig, amikor Szatm<:\rnemeti neven szabad kirc.\lyi varossa
egycsUltek.
A varos es a var katonai ~s politikai jelentOsege a kozepkor folyaman tov:a bb novekedett, minthogy crrc a videkre a Habsburg kirâlysag
es az erdelyi fcjedelemseg egyarant igenyt tartott. Bar atmenetileg tobbszor is gazdat cserelt a hatalmi harc soran, Szatmar 1540-tol a XVII. suizad măsodik feleig tObbnyire Erdelyhez, azutan a kiralysâghoz tartozott.
1.1. A nemesi varmcgye szekhelye Nagykăroly volt, megis - a făld
;-aji;i helyzcteb61 ad6do kozvetitO szcrepe,, valamint kozmuveIOdesf intczmenyi reven --:- Szatmar varosanak szămottcvo hatăsa volt mind a
megye, mind a szomszedos t:'1jak gazdasagi-tarsadalmi fejWdeser e es
szellemi eletere egyarănt.
1.2. Tanulmănyunkban - a teljesseg igenye nelkul - azt vizsgaljuk, milycn szerepe lehetett c videk XIX. szazadi szellemi eletenek alakulasaban a Szatmaron ma mukOclo Mihai Eminescu Matematika-Fizika
Liceum cgyik jogelOdjenek, Szatmâr XIX. szazadi legmagasabb foku
iskolăjanak, az lin. Szatmări Puspoki Llceumnak, amely ket bolcsesz evfolyamn reven feloobl> foku tanulmânyok vegzesere keszitette î el a megye, illetOleg a kirâlysâg es Erdely szomszedos videkeinck jclentos szamu
gimnaziumot vegzett tanulojat, a kesobbi jogaszokat, mcrnokoket, papokat, tanarokat, orvosokat.
1.3. A liceumban nemzetisegi es vailăsi megkillonboztetes nelkill tanultak a megye es a kornyezo tr'1jak magyar, român, ruten, nemet szarmazasu, illetoleg anyanyelvu diakjai. Ncm erdektelen tchUt azt megvizsgălnunk, hogy milyen szcllemi muhely is volt es hogy hogyan mukodott
a szatmâri liceum.
Nem egcszen fel evszâzados muk&leset kovetaen az Hl52-ben eletbelepett osztrâk kozoktatăsi rcform ~ elOinisainak mcgfclclocn Szatmâron is
mcgalakult a nyolc osztalyos fogimnazium. Az uj intezmeny XIX. szazadi
mO.kodesere azert erdemes felfigyelnunk, mert tovabbra is hozzajârult
1

J\ ket vuros egyesiileseig a Szatmarnemeti elnevezes Ncmeti re vonatkozik.
'J'eljes neven: Entwurf der Organisation der Gymna5ien und nealsdrnlen i11
Ocsterrekh.
2
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a rncgye klilonbozo ncmzetiseg(i diakjainak, a megye ertelmisegenck
ci kepzesehez, mcisreszt azert is, mert az iskolâban
mi.ikodo tanârok
munkakozosseguket szellemi alkot6 muhclynck tekintettek. Munkassagukkal az oktatast îs fejlesztettek, a szaktudomânyok credmenyeit îs
gyarapitottăk, tobben szepirodalml muveket is alkottak.
Az iskolaban kapott inditas, a tanâri pelda szamos egykoru rnagyar
cs roman diakot îs kesobb - felnott korukban - tevekeny kozcleti, kozmuvclOdesi munkăssagra kesztetett.
2. A liceumot 1804-ben letesitette a szatmâri katolikus egyhazmegye
clso puspoke. 3 Az un. Szatmari Piisp6ki Llceum keteves oolcseleti (filoz6fiai) tagozattal rendelkczett, s - mukOdese alapjân ugy veljtik - bizonyos mertekben kulonbozott a hagyomanyos liceumok mindket va1fajât61. A hagyomănyos liceum ugyanis vagy olyan gimnăziumot jelentett, amclyhez ket filoz6fiai osztăly is tartozott, vagy a pi.ispoki szekhelyen lev6 papnevc-ldet, amc•ly ket evfolyam filoz6fiai es negy evfolyarn
tcol6giai oktatast adott.
A szatmări liceum a hatosztalyos gimnc'1ziumt6l IUggctlcn intezmeny
volt, tanul<l~a termeszetesen csak a gimnazium hatodik oszt;Hyât - vagyis
a hµmani sta tagozatot - bevegzctt di~1k lehetett. Tulajdonkeppcn kcttOs
celja volt: befejezctt, teljes muveltseget nyujtani a Iiataloknak, mâsreszt
el6kesziteni a fOiskolara, az egyetemre mindazokat, akik tanulmanyaikat
jogi, mernoki, tcol6giai4 vagy orvosi foiskolan fo1ytatni akarjak.
A liccum nem volt ugyanakkor a teol6giai foiskola tartozeka (sem)
olyan ertelemben, hogy csak az oda keszulo ifjakat kepezte, ugyanis
- amint az adatok tanusitj;ik - kiilonb0z0 vaHasu es anyanyelvU. tanu16inak tulnyom6 oobbsege vilagi palyara keszi.ilt. A liccum ilyen ~yi
tott, minel szelesebb tărsadalmi retegeket kiszolgal6 jelleggel tOrtent
a lapităsăra abb61 is kovetkeztethetlink, hogy szinte az alapităs evet6l
kezdodoen celul tUztek a teljes jogu nyilvanos liccum stătusanak elereset. A liceum ugyanis letrehozasakor un. puspoki maganliceum volt,';
amely nem bocsathatott ki ervenyes, az egyetemre val6 beir-dtkozaskor
is elismert bizonyitvanyt, ezert '!! jogi, orvosi, memoki palyăra kesztilo,
foiskolan tovabbtanulni a karo diakoknak c16bb i'.1jabb „lyccâlis" vizsgalatot kellett tennii.ik.
·
2.1. A t eljes nyilvanossagî jog megnyeresehez vezeto utnak tobb
allomasa volt: a helytart6tanacs 1817-ben megadta az ervenyes bizonyitvfmy kiadasanak jogat, a kiralyi kincstar 1825-Wl mag{1ra văllalta a tanarok fizcteset, 1832-ben pedig - negyedikkent - megnyertc a teljes
nyilvanossagi jogot. ·
2.2. A liceum onalM mukodescnek utolso taneve az 1851/52-es tanev
volt. A kovetkezo tanevtol măr a hatosztalyos gimnaziummal osszcolvasztott, nyolcosztalyos fOginmazium mukodott a varosban, a nyolcadik osztalyt vegzettek pcdig erettsegiztek
3. A Jiceum ket bolcseszcti evfolyamanak jelent6s6get, az ertelm.iseg
kepzesebcn betoltott szercpet akkor ertekelhetjuk, ha felmerjuk, fel evszazadi mC1kodese sorăn hăny diakot oktatott, honnan, milycn târsadalmi
A Szatmari Puspoki Liceumban n tanităs 1804. november 17-en kezdodott.
• Szatmaron 1806-t61 mGkodott teol6giai foiskola.
~ Maganliccum, azaz fenntartasânak koltsegei, a tan::irok fizetese îs 11 patr6n us, a szatmări cgyhăzmegyc kotelezett.sege volt.
3
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osztâlyokb61 szarmaztak novendekei, milyen anyanyelvuek voltak, tovabbâ ha - a lehetOsegekhez merten - felmerji.ik, megallapitjuk: miJyen forrasokbol milyen ism.ereteket sajâtithattak: el.
3.1 . A liccum bolcsesz osztalyai 1804-1852 kozott 47 tanevben mukodtek, 1848/49-ben nem volt tani.tas. Pontosan nem tudjuk, hânyan is
tanulta.k a ket bolcsesz osztâlyban, ugyanis csak 25 tanev teljes es 5 tanev
reszlegeţ; diaknevsorat ismerjuk. Megkozelito pontossaggal megis korvonalazhatjuk a tanul6j letszâmot, ugyanis a meglevo forrâsanyagb61
elegge pontosan megallapithatjuk az 1840-ig hianyz6 adatokat, az ezt.
kovetO idoszaket pedig hozzavetolegesen kikovetkeztethetjuk a kesobbi
fOgimnazium 1868/69-es evkonyvenek ·- a z akkor meg meglevo forrasokra alapoz6 - visszatekintO osszegezesebăl. Mindezekool tehat megallapithatjuk, hogy a liceum ket evfolyamaban a XIX. szazad elso feleben mintegy 3380 tanul6 tanult„ kozuli.ik 1880-at nev szerint is ismerunk.
3.2. A nevleg ismert tanul6k tobb mint egyharmadanak szarmazasi
helye.t is ismerjlik, ugyanis a liceum tanul6inak ev elcji helyzeterol keszitctt jegyzekek, valamiht -a diaksagot 0sszcir6 (kii.lonfele elnevezest:1)
jcgyzekek, Udev vegi tajekoztat6k ciltalaban kozlik a tanul6k sztiletesi
helyet es szuleinek lakhelyet is. fgy teMt tucljuk, hogy - az ismert
szarmaz<'isi helyC1ek ko:itil - Szatm<1r (Szatmarnemcti) varosab61 valo
volt ao„ Szatmar megyebol 351 diak (az ismeretlenek osszesen 50,8 O/o-a).
Igen sokan j,ottek a szomszedos megyekbol: Maramaros megyebol 240
(28,3 %), Kovar-viclekerol 15, Kozep-Szolnokb61 17, Ugocsab61 es Beregbol lll-111 (osszesen 23,2 O/o, Ung mcgyebol 113 (13,3 O/o}, Szabolcsbol
72 (8,5 O/o), Biharb61 11 (1,3 O/o). Jottck .meg tavolabbi, a kira.J.ysag eszak.keleti megyeib61 is, de. meg Galicwb<.51 is 11-en, (130/o).
~onkret helysegck fels"o rolasâban elegecljunk most meg azokkal„
amelyekbol tiznel tobben tanu1tak a liceumban: Tiszaujlak;, Vetes (11)„
Kălinfolva (12}, Felsobănya (13), Kapnikbe:'mya (15), Nagyb<inya (17)',
Mâramarossziget, Nagykaroly {47-47), Ungvar (61), Szatmâr (8.0).
3.3. A bOlcseszeti. osztalyok nevleg ismert tanuloi kozi.il 1196 tanuJ6
(63,50/o) nemzetisegi hovatartozasat jegyeztek fel. Ezek szerint: 886 tanu16 m·agyar, Hung'arus,s 167' n..iten, J 16 roman, 8 - 8 erdelyi,· Transyl;vanus, llletoleg galiciai, 3- 3 nemet, ormeny es szlav, Slavus, 1- .:. .1 pedig
lcngye1 es şzekely.
RogtOn szembeotlo eszreveteltink, hogy az okiratokat keszitok, a feljegyzok (s az adatokb61 bizonyosnak latsz6an a nyilatkoz6 sziilok vagy
diakok) tobbszor is az orszagbeli, taji hovatartozast jelOlik a nepi hovatartozas helyctt - erdelyi, galfciai, szekely, holott az erdelyi jelenthe:..
tett magyart, romant, nemetet, ormenyt, a galiciai lengyelt, rutent - .
măsreszt azt îs megallapfthatjuk, 'Hungarus-nak, a magyar nemzethez
tartoz6nak vallottăk magukat nem magyar anyanyelviiek es nemzetiseguek is.
· A tanu16k anyanyelvenek, nepi hova:tartozasânak megallapitc'1saban
nem alapozhatunk csalâdi nevukre sem, hiszcn a nevck irâsrn6dja a ne6 A latin Hungarus bejegyzes az adott idoszakbun, a nem.zeti ideo-l6g1
iak k.ibontakozasa elott nemesak a magyar anyanyelvuek es nemzetisegiiek je161esere
szolgâlt, n.em magyarokat (nemeseket) is jelentetit, a.kik a „natio hungarica" reszeneki tekintcttek m<1g'Ukat. (Vi:i. ./\rat6 Endre: A feud,âJi$ ne1nzetisegt6l a polgciri neni-

zetig. Akademiai Kiad6, Budapest, 1975, 103-5, l.).
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vet feljegyzo iskolazottsagăra, muveltsegere jellemzo, adataink tanusâga
szerint ennek filggvenye. Pontosan megaJ.lapithat6, mclyik nevet irta
latinos, nemetes, magyaros muveltsegu scriptor, hallas vagy bcmondas
utân. De az is megallapithat6, hogy a nev nyelvi eredete nem azonos
viseloje anyanyelvevel es nemzetisegevel. Elegseges talan nehăny peldaval szemleltetniink:
,
Az. -ics/-vics szhlv nevformanssal kepzett nevek viseloi koziil rutennek vallja magât Duliskovits, Koflanovits, Lyâchovits, Mihălkovits, Mitrovits, Popovits; Iszajovics, Kosztevics, Kotzc't kovics, magyarnak: Fundanits, Jatzkovits, Illyasevits, Hatalovits, Zsidovits; Bukovics, Rudics stb.
Az -ik nevformanssal kepzett nevet viselO Jendrasik ill!rnek, Bobik magyarnak vallja magat. Az -an (egyarânt lehet român cs szlav) nevformăns
sal kepzett nevet viselO Argelan, Buttyan, Laurăn, Marian, Sorban rornanna~ valija magăt, Ste.f,an rutennek, Dragăn, Krizsăn, Popdan, Prodăn
magyarnak. Az -er nemet nevformanssal kepzett nevet viselok kozott is
talalunk magukat nemetnek vall6kat (Leitner, Rezler) es măsokat, akik
magyarnak valljăk magukat (Forstenheizler, Prugberger, Tishler). Magyar nevformanssal kepzett neveket is viselnek mas anyanyelvuek: rutennek vaUja magat Aszt.al6ozy, Fogarasy, Gadâczy, romannnk! Buday7 , Madaraszi, Miht'.tlyi.
Szamos esetben magyar koznyelvi sz6t csalădnevkent visel roman
(Beres, Fabiăn, Kardos, Kclemen, Săndor, Talpas) vagy ruten (Kovacs,
Seregely, Simon, Zsiga) anyanyelvu, ncmzetisegC1 tanulo.
A fentiekbOl eredoen nagyon valoszinunek kell tartanunk, hogy a
„Hungarus"-nak bejcgyzett idegen nyelvi eredetii csaladnevet viselo tanul6k cgy resze tulajdonkeppen ncm volt magyar anyanyelvG., voltak
kozottUk ruten, szlovăk, roman anyanyelvuek es nemzetiseguek is, egy
resziik bizonyosan ket- vagy tobbnyelvu volt. (Erre a jelensegre utalnak
a XIX. szazad masodik feleben megjelent fogimnaziumi evkonyvek
nyelvismeretre vonatkozo bejegyzesei is: magyarul, nemetUl, romanul;
rutenUl, romanul, magyarul stb. beszelp tanulokat tartanak nyilvăn.)
A nemzetisegi, nepi hovatartozăs kerdeseben nem igazit el a Hceum
tanulOinak vallasi hovatartozasa sem. Bizonyosan csak 1357 tanul6 vallasi hovatartozâsat ismerjUk: 713 r6mai katolikus, 582 gorog katolikus,
6-0 reformătus. A gorog katolikus tanul6k kozott - fokepp a XIX. szăzad
elso negyedeben - igen sok - 293 tanul6 (16,60/o) - az egyesUlt gorog
egyhaz papjainak, kăntorainak a gyermeke. Ezek tanulăsi lehetOsegeit
novelte es indokolta, hogy az uni6ra lepett papokat felszabaditottăk a
fOldesuri terhek al61, sokan koziililk nemesseget kaptak. A ruten papsagra jellemzo a XVIII. szăzad vegetOl, hogy latin iskolakban (is) tanul,
elszakad nepetol, fokozatosan elhagyja anyanyelvet is. Fokent ezert van
a gorog katolikusok es papjaik kozt annyi magyar anyanyelvG. 8
Teny tehăt, hogy a liceum bolcseszeti osztcHyaiban egylitt tanultak
az evszâzados fejlOdes eredmenyekent egymas mellett vagy egyutt clO
kfilonbozo nemzetisegu, anyanyelvu es vallâsu csalâdok ifjai. KozUlilk
7 Ioan Pătruţ român nyelvesz a hasonl6 csalădneveket -at vegzodessel kepzett
rom1.\11 sz6szârmazekoknak tekinti. (Vo.: Nume de persoane şi nume de locuri româneşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, •1934, p. 91-99).
8 Vo. Arato, i.m. 124.
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sokan a csalădi es gazdas1igi kapcsolatokb61 fogg6cn cgymas nemzetisegebcn kolcsonosen J:ieolvadtak.
3.4. A forrasoki hiănyossaga folytan nyilvanvaloan nem nylij thatunk
cgeszen pontos kepet a diaksâg tarsadalmi eredeterol sem, de ugy erezzuk, hogy az ismert adatokb61 megrajzolt kep a teljes anyag ismereteben
sem m6dosulna sz<imottevoen. A tanul6i retegek koziU a legszamottevobb
az ertelmisegi csalădokb6l sznrmaz6ke. Az 1 176 ismert târsadalmi credetu
tanul6 kOzil.l 531 (43,10/o) ilyen csalitd gyermeke, oket a kisnemesi csa1<.\dok gyermekei kovetik (278; 23,60/o), majd sorrendben a polgari szărma
~s'ltak (147; 12,50/o), a flOldmuves, gaz<lalkod6 OS<lladb61 szarmaz6 (120;
10,20/o) tanul6k kovetkeznek. Igen keves a munkas szarmazasu (10;
0,850/o), valamint a katona csalădb61 szarmaz6 tanul6 (6; 0,430/o). Igen
sok arva, felarva tanul6 "is tanult a liceumban.
A fenti kep teljcsebbe tetelehez hozzătartozik annak a tenynek az
ismetclt megemlitcse, hogy az osszes ertelmisegi szarmazâsuak tobb
mint 55 szazalekat kepeztek a gorog katolikus papi csalâdok gyermekei.
Az ertelmisegiek masik szămottevo csoportji:H a kGH>nbozo tisztviselOcsaladok gyermekci alkottak (97 tanul6, az ertelmiscgick 18,30/o-a: az
ismcrt tarsadalmi eredetuek osszletszamânak 5,50/o-a).
Ovakodnunk kcU att61, hogy a kisnemesi szarmazasu tanul6k magas
szamarânya teves kovetkeztetesekhez vczesscm benniinket. Meg kell aUapitanunk mindenekel6tt azt, hogy a XIX. szazadi Szatmăr mcgyeben a
nemcsek 12,4 szf1zalekos szamaranya messze meghalaclta az orszagos (mintcgy 4- 5 smzalekos)!! at1agot. S tudnunk kell azt is, hogy e je.lent:Os
s1.<imu nemcsseg tulnyorn6 tobbsege csak un. Mtszilvafas, bocskoros n(•mcs volt, s eletm6dja nem kiilOnoozott a parasztoket61, aminek bizonys:iga az is, hogy a jobbagyfelszabadihls utan ez a nemesi tomeg beolvadt
a kisbirtokosok retegebe. A kisnemesi 87.8rmazâsu tanul6k nagy resze
es a varos feudalis fiiggesben nem el6 paraszti retegebol szarmaz6 tanul6k
ClctkorUlmenyei kozt val6jâban alig volt ki.ilonbseg.
A kisnemesek mas târsadalmi retegekkel val6 kapcsolatât, illetOlcg
veli.ik val6 kevercdeset tanusitjak azok a bejegyzesek is, amelyek a tanulo
csal<\dja nemesi âllapotanak jelzese mellett kozlik az apa ,,polgarl" foglalkozasat is. Ezekbol a bejcgyzesekbOl is megallapithatO, hogy nemesi
rangot kaptak jegyzok, birăk, papok, tanilt:6k, orvosok, uradalmi inteznk
es iparosok (meszarosok-, cipesz-mesterek) is. Megki.ilonboztetesiil a polg<'iri vagy gazdălkod6 csa1adb61 szarmaz6 orvos, mernok, pap, tanito stb.
nevc mellett a tarsadalmi helyzetere utal6 „civis" vagy „plebeius" jclzo
olvnshat6.
Adataink tam:ts~1ga szerint Szatmaron es a megyeben a XIX. szazad
elso feleben a gyermekek iskolâztatns1inak torekvesc - szamaranyăhoz
viszonyitva - a polgarsăgot a tarsadalom tobbi osztalyanâl es retegenet
croteljescbben jellemezte. A megyc lakossagănak megkozelit6leg 8 szaznlekat kitevo polgc.irsag gyermekei a gimnazium humanista osztălyainak.
mintegy 28 szâzalekăt (a polgărsag t6rsadalmi reszarănyanak harom es
felszcresc), a liceumi osztălyokban viszont csak 12 sznzalekat (a polgarsag
tarsadalmi reszarciny1inak masfelszercse) alkottak.
~ Vi.i.: Oros7. l'itvtin: Szalm<iri nepelct a XIX. sz<iza.dban. In: Tanulmftnyoki
Sz:itmâr nepraj1.ăhoz. Szerk. Ujvary Zoltăn, Debrecen, 1'984., 14J- JH p.
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A XIX. sză zad elso felenek - a ga1?:dasâgi, tarsadalrni, politikai viszonyoknak - ismcreteben a lfcc umi tanul6k tărsadalmi eredeterol kapott kepiink beleillik a kor osszkepebc.
4. A lfceumi oktatas mertek6nek es tartalmanak megftelesehez
szamba kell vcnni.ink a ke t evfolyamon tanitott tantărgyakat . es a tana nyagot.
A liceumban Jntin nyelven tanitottak , de mindket evfolyamon tanitottak a magyar nyelvet es irodalmat îs.
4.1. Az elweves filozOfusok az eloo fclevben a hittanon kiviil logikat, matematikat, tortenelmet, magyar nyelvet es magyar irodalmat tanultak.
Feltetelezheto, hogy a logika valtoz6 megnevczesc illetoleg elnevczese a tanitott tananyag tartalmi sajatossagaira, csetenkent a văltoz6 tartalomra is utal. Az 1805. evi elso felevi tajekoztat6 szerint a logika tantargya logikat es filoz6fiatortenetet (is) jclentctt, a mâsodik felevben erkolcsfiloz6fiat. 1812-tOl az elso felevben elmeleti logikat, a masodikban
gyakorlati (alkalrnazott) logikat tanultak. Az 1814/15-os tanev măsodik
d'eleben a tantărgy neve ontol6gia10 es logika, 1829/~0 -ban az elso felevben logika es empirikus pszichol6gia, a masodikban: logika es (tiszta)
metafizika, 1838/39-ben viszont: filoz6fiatortenet, empirikus pszichol6gia
es analitikus Iogika.
A matematika neve az 1803/6-os tanevbcn: matematika es gyakorlati mertan, 1809-ben tiszta matematika (feltetelezhetoen: elmeleti matematika), az 1812/13-as tanev elso feleben algebra, a masodikban „tiszta
(elmelcti?) es gyakorlati mertan", a kesobbi tanevekben egyszerGen :
mertan.
A tortenelem tanhlrgyimak tananyaga 1804/5-ben: vallăstortenet es
muvelOdestortenet es cezarol6gia (a kirâlyok tortenete), a kesobbi tanevekben:· oknyomoz6 tortenelem, majd 1824/25-tOl: (egyszeruen) tOrt enelem .
. Ki.Uon-ki.ilon tantargy volt a magyar nyelv (neve: a magyar nyel v
tanulmanyozasa) es a magyar irodalom. Magyar nyelvet a kozeleti paJyakra keszulo nem magyar anyanyelVti tanul6k tanultak, irodalomolvasassal a magyarul tud6k foglalkoztak.
Az elsoevcs filoz6fusok a masodik f6levben fizikăt es mez:Ogazdasăgtant is tanultak.
4.2. A mâsodeves :filoz6fusok a hittanon kiviil het-nyolc tantârgya t
tanultak: matematikat, fizikflt, filoz6fiat, tortenelmet, mezogazdasagtant
es termeszetrajzot, hidrotechnikăt es epiteszetet, s magyar nyelvet es
irodalmat.
A masodevesek matematikâja: alkalmazott matematika.
A fizika: elmeleti es kiserleti fizika.
A filozofia: ontologia es kozmol6gia.11 Keoobb a tantargy neve elmeleti es gyakorlati filozofia: metafizika, majd az 1929/30-as tanevtOI
kezdodoen a masodik felevben: filoz6fiai etika.
10

A szubje klurnt61 es a s zubjektum tevekc nysegetol fi.igg<'tl<'n lctrol sz616 ta-

ni t<'1s.
11 A vila~m indenseggcl mint
ke zetevcl foglalkoz6 tudomfmy.
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Tortenelembol egyetemes tortenelmct tanultak, a huszas evektol a
m:.gyar kiralysâg tortenelmet is.
A termeszettudomanyokkal foglalkoz6 tantargy nevc: falusi gazdalkodas es a tcrmeszet tortenctc.
A măsodik felevben a masodeves bolcseszek hidrotechnikat12 es polgâri epiteszetet tanultak.
•
A magyar nyclv es irodalom tanulâsa az elso evesckehez hasonl6
m6don folyt.
5. A Hceum konyvtăranak ismeretebcn,t3 a konyvâllomany alapjan
megă.llapithatjuk, illet6leg korvonalazhatjuk, hogy a liccum tanârai miJycn ismerctanyagra alapozhattak, illetoleg a tanul6k az egyes tantargyak
;myaganak elmelyiteseben, illet6leg a nyelvek tanulasăban milyen konyvcket hasznalhattak, rnelyckb61 egeszithettek ki a tanit;\si 6ran kapott
ismereteket.
5.1. A matematika tanitâsaban, tanulâsaban hasznos segcdcszkoz volt
Licsgang, Jesephu; Tabulae memoriales praecipue arithmeticae cimu
nuve, valamint Vlacq, Adrianus: fontos matematikai scgedkonyve, a
TanUlae sinuum, tangentimn el secantium, et logarithmi sinuum, tangenlÎW;m et nwmeronmi ab unitate ad 1000. Horv:1th Joannes Baptist~: .t;lementa matheseos, philosophiae atcditorium usilms accomodata cimu k6tk:Otetes munkăja, valamini Corsini, Eduardo ot kotetcs muve, az;
lrlstifationes philosophicae aC' lmatheniaticae ad 11.sum Scholarum piarum.
5.2. A hidraulika es a fizika tanitasaban hasznositottak Guiliclmi,
Domenico Opera Omnia Mathernatiea- Hydraulica, Medica et Physica cimu
ncgy kotctes munkttjat.
A fizika tanitast1ban Guilieln}i muve melletl ket altalanos fizika
konyvet tanulmanyozhattak, Iosephu~ Khell Physica Generalis, es Briald
Physica Generalis et pastoralis cimu mf1vet.
5.3. A tortenelem tanulasakor vilagtortenelmi ismereteket szerezhettek a hat kotetes Rudimenta historica-b6l, valamint Rosinus, Ioanncs:
Antiquitatum Ronianorum, Bertius, Pctrus: Breviarium Historiae Est'icae,
Keri, Franciscus Borgia: Historiae byzantinae, Bizarus, Petrus: Persicarum rerum historia, Du Fresne, Catolus: Jllyrioum vetus et novtts, sive
h.istoria regnortim Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, KerL Franciscus Borgia : Jmperatores orientalis - compedio exhibiti e compLuribus graecis
precipue scriptoribus a Constantino Magno ad Constantinum ultimum et
per turcos expugnatam Constantinopolim cimu munkăib61.
A szomszedos orszagok tortenetet olvashattak Lucius, Ioannes: Ve
re gno Dalmat'iae et Croatiac, Serviae atque Bulgariae locupletissfrnus
accessionibtis aucta, a nemetseg tortenetet Struvius, Burcardus Gotthelfius: Corpus Historiae -aermanicae, prima gentis origine ad annum usqu.e
1730 cimu konyvebol, Roussct, Jean: Histoire menwrable des guerres entre les Maiseons de France et d'Aiitriche muvc az osztrăk francia hăbo
r(irol tajekoztathatott, Leland, Thomas: Histoire d'Irland depuis l'inva12 Vizmutan, Yizepiteszet: a termeszetes vizkeszlet gyakorlnti f elha<>znalhat6l'>t1gâval foglalkoz6 tudomânyâg.
1 " A konyvt<irAt a liceum .alapitasânak eveben letcsitettek. Allornănya leltara szel"int - ekkor 2.75 konyv, koziilUk tobb a k!.Ul:Snboz& szcrzoktol s7.arm.az6
egybekotOtt mu, czekkel es a tl:Sbbk6tetes muvekkel egyutt a teljes konyvâllomany
384 kon yv.

21•

https://biblioteca-digitala.ro

324

Bura Ldszl6

sion D'Henri II. cimu muve pedig az irek tortenetebe nyujthatott b<>tekintest.
5.3.1. Mivelhogy a tortenelem tanulm<'myozi.\sa vallastortenetet is jclcntett, ilyen iranyu ismeretek szerzeset segftettek az egyMz zsinatainak tortenetet targyal6 munkâk (Cabasutius, Ioannes: Historiarum, con ciiiorum et canonum invicem coltorum Ve terumque Ecclesiae rituum notitia ecclesia.stica es uo.: Notitia conciliontm Sanctae Ecclesiae; Sarpius,
Paulus: Historiae Concilii Tridentinii Libri Vlll.; a fentcbb emlitett Rudimenta historica elso es hatodik kotete), a magyar egyhăz tortenetet bemutat6 konyvek (Salagii Stephani de Statu Ecclesiae Pannonicae libri
VII.), valamint Giustiniani, Bernardo a lovagrendek tortenetet targyalo
muve (Historie chronologique dell'origine de glo' Ordini Militari e di tutte
le Religioni Cavalleresche).
5.3.2. A magyar kiralysag t ortenetet targyalo munka Kazy Ferenc
konyve (Histor'ia Regni Hungariae ab anno secuii decimi septimi pri.ma
ad annum ejusdem secuii), s magyar tortenelmi vonatkozasuak Esterhâzy
J6zsef posthumus cmlekiratai is.
5.3.3. Muvelodestorteneti vonatkozasu Passerius, Ioannes Baptist.a :
Picturae Etruscorum in vasculis cimu muveszettorteneti munkaja, va:lamint a boszorkănypereket bemutat6 hat kotetes konyv: Del-Rio, Martinus Antonius: Disquisitiones m agicae.
5.4. A XVII-XVIII. sziizadi tortenelemtanitas magaba foglalta a f6ldrajzi ismereteket is. Ezt tam.isitja a mar emlitett Rndirnenta historica
cimu munka is, amely azonban mar jelentos elorelepes a foldrajz tanu1.:.
manyozăsa tekinteteben, ugyanis V. kotete, a Rudimenta geographica mirtden kotetenek kiilon cime is van az altalănos Rudimenta historica
mellett - egeszeben fOldrajz targyu.
Hasonl6kepp făldrajzi ismereteket is kozol a polihisztor Timon Samu-el Imago antiquae Hungariae, representans terras, adventus res gestas
gentis hunnicae, valamint Iosef Veisett: Geographie }Jistorique Ecclesiastique et Civile cimu konyve is.
·
5.5. A bOlcseleti osztâlyoknak termeszetszeruleg fontos tant<irgya
volt a logika es a filozofia. A konyvtar kezdeti allomanyaban mindosszc
ket logika konyvet talâltunk, a domonkosrendi Antonius Genuensis : Etementa Logicae es Berenyi, Alexander: lnstitutiones logicae et metaphisicae cfmii muvet.
A filoz6fiai konyvek koziiJ cmlitesrc melt6k a termeszet-filoz6fiai
munkăk: Boscovich, Rogerus Iosephus: Theoria philosophiae nattiralis redacta ad unicam legem virium in natura existentium, Zabarella, Iacobus:
Tractatus de rebus naturalibus, valamint a mechanikai szemleletet tcr jesztO Reviczky Antal: Elementa philosophiae naturalis. Pars prim.a seu
phisica generalis in usu.m auditorem conscripta cimu muve.
5.6. A hittani ismeretek elmelyiteseben gazdag konyvanyag âllt a
tanul6k rendelkezesere. A katolikus szerzok kozlil olvashattak Pazmany
Peter Kalauzat, Bellarminus, Robertus; Xaverius, Franciscus: Morus Tamâs es Cyprianus; Busenbaum, Hermannus; Concinnae, Daniel; Graveson, Ignatius, Hyacintus Amatus, valamint a Benedek-rendi Coustant,
Piere es a Domonkos:-rendi Canus, Melchior irasait.
M.agyar egyhtlzi . ir6k kozUl Csapo.di, Ludovicus; Foglar, Georgius;
Koszeghi Stanislaus (Lâszl6), Illyes Istvan munkait olvashattak.
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A konyvtăr anyagâban szamos protestans szerzo muvet is rnegtalalhattak, igy Millius, David; Jacobus Vilhelmus Fererlinus; Basnagius, Samuel, valamint a svc'1jci irimyzatot kepviselO Sebastianus Castellio es
Paulus Sarpi(us): Polanus, a jenai Struvius, Burcardus Gotthelffius, a
magyar szerzok kozill pedig Otrokocsi F6ris. Perene es a pulih\nus Komaromi Csipkes Gyorgy frasait.
5. 7. A filoz6fiai evfolyamok tanu16i val6szînuleg valamelyes jogi ismeretrc îs szert kellett hogy tegyenek. (A dokumentumanyagb61 nem âllapithat6 meg, hogy ez melyik tanUirgy kereteben tOrtent.) A konyvtar
anyagăban ket, a Hceum szâmăra elOîrt tankonyvet talălunk: Pichler, Vitus: Candidatus abbreviatus jurispru.dentiae sacare cs Szegedi Janos:
Tripartitum juris hungarici tyrocinium cfmu muvet. Ez ut6bbi - gyakorlatl jogtudomânyt es maganjogot tartalmaz6 - tankonyv anyaganak
elmelyftesere tanulmanyozhattak (az erdekl0d6k vagy a jogi tanulm.Llnyokra kesztilOk) Aszalai Istvtm: Index seu Compedium operis Tripartiti,
Et Generalis Decreti, Consitutionumque lnclyti Regni llimgaria.e ac Partium eidem adnexarum es, IIuszti, Stephanus: lurisprudentia practica seu
co1nmentarius novus in jus Ifnngm·i. (libri 3) cimu munkC:1jât.
A termeszetjoggal ismerkedni kivan6nak Desing, Anselmus: Jus Naturae, a r6mai jogot megismerni akar6nak Gothofredus, Dionysius: Corpus Juris Civilis Rom.ani cum notis integriis cimu muvc {1llott rendelkezeserc.
5.7. l. A konyvek kozott katolikus kanonjogot (Pirhing, Ehrenreich:
Jus canonicum in V., Hbri Decretalium distributum; Engel, Ludovicus:
Colleg,i ttm universi juris canonici) es luteranus egyh{1zjogot (Pîaff, Christophorus Matthaeus: De originib'lts juri.s ecdesiastici vcraqtte e·iu.sdem indotae liber singularis) U!rgyal6 munkak is voltak.
5.8. A konyvtârban nyelvek tanulâsât, illetoleg nyelvi ismeretek bdvîteset elOsegito konyvek is alltak a tanul6k rcndclkezesere. Latin beszedgyakorlatokat tartalmaz6 tankonyv volt Erasmus Rotterdamus, Desiderius: CoUoquia familiari.a cimil kănyve, Georgius Watehius: Historia
critica Latinae Lingvae dmu munkaja pedig a latin nyelv tOrtenetet ismertette.
A gorog nyelv tanulmfinyozasăhoz Schrevelius, Cornelius: Lexicon
manuale graeco-latinum et latino-graecum cîrnu nepszen1, szamos k.iadasban megjcknt sz6tarat hasma!hattak. Gorog nyelvu szovcgeket Stephanus: De urbib1ls quem primus Thomns de Pinedo Lttsitanus ... donebat
clmti - gorog es latin szovegekct parhuzamosan tartalmaz6 - , es Leusden, Ioonnes: Leudeni Compediam. Graecum Novi Testament-i cimu konyveben talălhattak.
Az olaszul tanulni kivân6 diâk olasz nyelvtankonyvct (Grammatica
Italica)1 4 is talalt.
Bizonyos egyhăz:i enekeket tartalmaz6 konyvek voltak a ruten nyelvii
himnuszokat (Hymni Ruthenici) es zsoltarokat (Psalterfom RiLthenicum) 1:;
tartalmaz6 konyvek. ·
14
1

~

Nem ismerjlik sem a sw.rzojet, sem kiadasanak helyet, icleje t.
Egyiknek sem ismerjuk sem :\ szcrzojet, sem kiaclft<,,Uk evet, idejet.
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5.8.1. Ăltalânos nyelveszeti munka is volt a konyvtărban, az osszchasonlit6 nyelvtudomâny megalapoz6janak, Sajnovics Samuelnek De1nonstratio Idioma Ungaromm et Laporum idem esse cimu konyve.
5.9. Az 1804-ben letcstilt konyvtâr t1llomanyat a fel evszazad folyamfm nyilvanval6an a gyarapodas cs a pusztulâs egyarânt jellemezte. Ugy
veljlik azonban, hogy amit rola tudunk, az egeszebcn is, rcszleteiben is
jellemz,O e fel evszăzad szellemi arculatara.
6. A liceum tanarait61 tanevenkent irt minositesekbol pontosan mcgallapithatjuk, hogy kik, milyen kepzettsegi.i tanârok•& tanitottak az iskolc'1ban. Valamennyinek - filoz6fiai, jogi, esetenkent tcol6giai - .foiskolai vegzettsege volt, sokuknak tudomanyos - doktori - fokozata is.
FcltchetOcn kivâlasztâsukban kriterium lchetctt i.1 nyclvismerctlik is,
ugyanis - amint ez jellemzeseikbOl kitud6dik - a latinon kivlil mindannyian j61 beszeltek legalâbb harom, nemelyek negy nyelvct. A legtobben nemetul, szhivul17 es magyarul teszeltek, de volt romanul, ormenyul
es franciâul tud6 tanâr is.
A tannrok ultafaban ket-ket, ritkabban hurom tantărgyra szakosodtak, a szakok legklilonfClebb parosităs~1ban. Tant:argyak ăksoportositasa
egy-egy tanăr tanfargyvăltasa csak nyugdijazâs, uj taru\r erkczesc eseten tortent.
7. A szazad masodik fclcben letrcjott fogimntiziumban 1852 es a
szazadveg k:Ozott tObb mint 12 OOO tanulo tanult. A magyar anyanyelvliek
es nemzetisegilek mcllett a legszamosabb reteg a roman tanul6ke volt
(9,360/o), utanuk sorrendben a nemetek (5,40/o), a rutenck (4,520/o), totok,
azaz szlovăkok (1,270/o.) kovetkeztek. Rajtuk kiviil magukat szlăvnak 18
(0,290/o), heber anyanyelvu zsid6nak (0,140/o), 19 es lengyelnek (0,130/o) val16
<linkok is tanultak az iskolaban.
7.1. A szâzad rnasodik feleb61 csak az utols6 negyedszazadban tanultak tarsadalmi eredeterol van reszletes es pontos kimutatasunk. Ekkor
is ;iz ertelmisegick gyermekei voltak a legtobben (45,10/o), viszont jelentosen megnovekedett a kisiparos, polgar csalădb61 (26,30/o) es a gazdalkod6, kisbirtokos csaladb61 (20,60/o) szărmaz6k szâma is, es szamottevocn
novekedett a munkăs (4,820/o) es a katona csaladb61 (3,070/o) szarmaz6k
szama is.
7.2. A szcizad măsodik feleben a taniigyi reform elOirasainak mcgfelclo tantargybcosztăs es tantervck alapjan tanitottak a szakkepzeslikbcn is kozpontilag iranyitott tanarok.
8. A XIX. szazad mâsodik felebcn fokoz6dott az anyanyelvu oktatas
igenye. A kozepfoku anyanyelvu iskolazâs lehetosege Szatm<iron es videken elOszor a magyar anyanyclvu tanu16k szâmâra vâlt lehetOve,
1844-tOl.
A roman nyelvu kozepiskolai oktatas els6 eredmenyekent 1658-tol
roman tanszekeket letcsitettek a gimnâziumban, s ettOl kezdve Petru Bran
16 Nev szerinl !elsorolăsukat, az C'~yes tanârokra vonatkoz6 ismcrctcink kozleset jeien tanulmânyunkban szuksci:!telcnnek tartjuK
17 Ez esetben fcltehctOcn a rutân (mai neven: kârpâtukrăn) ,-agy a szlovak
nydwol lehet sz<>.
18 Egyanint jclenthct csehet, morvât. bulgâr1, szerb~t.
19 A diăksâg 11,61 szazalekat kitcvo tObbi iuaelila fc1ekezetu diăk nem VJl''ltta magftt hcber anyaoyelvunek.
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heti 12 6raban tanftotta roman nyelvre es romiin irodalomra a gimnazium
als6- illctoleg felso tagozaUmak tanul6it.
8.1. A Helytart6tanăcs a ki.ilonbozo nemzetisegii tanulok anyanyelvii
kozepiskolai oktatăs~mak biztosftasa vegett 1861-ben clrendelte, hogy a
szatmâri gimnnzium magyar es roman, az ungvari pcdig ruten anyanyelvi.i.
legycn. A magyar uralkod6 osztalyok ismert - ezert itt folOslegcsen nem
reszletezendo - politikai magatartasa folytân Szatmaron nem valosult
meg a ket tanitasi nyelvu iskola. A român nyelvi.1 oktatas bevezeteset ellenzoknek az volt a f6 erve, hogy nagyon keves, mindosszc 45 a roman
anyanyelv(i tanul6.
8.2. Petru Bran helyesen latta , hogy ncm a jelen adott korlilmenyeit
es szamadatait kell figyelembe venni, hanem a jovă tavlatait, ugyanis
ha a jelenbcn - mint mondta - nincs is elegseges szamu roman anyanyelvti tanul6, a jovoben bizonyosan lesz, ha a roman nyelvet tannyelvkent fogjăk hasznălni.
A Helytartotnnacs megis m6dositotta a fentemlitett hatarozatât, s az
1862-ben kiadott i1jabb rendcleteben azt irta elO, hogy ha valamcly gimnaziumban a tanitasi nyelven (Szatmăr eseteben: rnagyarul) elegsegesen
nem beszelo (tud6) tanulok vannak, ha csak cgy-ketto is oszUilyonkent,
akkor a tananyagot ezeknek az anyanyelven (esetilnkben: romanul) is meg
kell magyarazni, s ezeknek a fcleltetese is anyanyelvilkon (itt: românul)
ti:irtenjek.
Ez az intezkedes sem volt sikeres. A tovabbra is megmarado ,mapot:
a roman nyelv es irodalom tanulăsa es a hittan românul tOrteno oktatasa.
8.3. A ruten szarmazasi1 tanul6k anyanyclven torteno oktatnsat Szatmâron nem szorgalmaztak.
II. l. A XIX. szazad mnsodik feleben a szatmâri gimnazium tan<irai
modszertani, szaktudomânyos es publicisztikai tevekenysegi.ik reven val6sagos szellemi muhelyt letesitettek. A munkakozosseg torekveseibol a
XX. szâzad fele cloremutat6 clemekct emelji.ik ki.
1.1. Oktatnsm6dszertani kezdemenyezeseik kozill iigyelemre melto
a havi m6dszertani ertekezletek bcinditasa:io. A nyelvtanarok kezdemenyeztck, hamarosan a real targyokat tanit6 tanarok is bevezettek. A havi
m6dszertani ertekezleteken a rokon targyakat tanit6 tanarok megbeszeltek az adott idoszak - h6nap - szaktantargyi kerdeseit, mcgvitattak
egy-egy terjedelmesebb m6dszertani ertekezest. llyenkor bcs~ltek me~
kolcsonăs oralatogatasaik tanulsagait, tapasztalatait is.
1.2. Emlitesre melt6ak az egyik tantestiilcti gyiilescn megfogalmazott
igenyck, javaslatok: minden iskola szâmara kotelczo egyseges tantervet
kernek, legalăbb tiz evig alland6 j6 tankonyvekct, megfelclo m6dszcrtani
iranyitâs-utmutatâs biztosiU\sat a tanârok szâmâra.
1.3. A tudomanyok fejlOdese mar a XIX. szcizadban Jel vetette a tanul6i es a tanâri tultcrheles kcrdcs6t. A Helytart6tanacs a heti orâk suimanak csokkentesH rende\te e\, a tanaTok -pedig ugy \g-yekeztek a megfc1el0 magatartast kialakitani, hogy ovakodtak a tananyag meg~Ulapitott
mennyisegenek-korenek meghaladasat6l. Ugyanakkor oktato munk<'.1jukban napi ker<.lcsse vâlt a t::i.nU1rgyak t,sszhang)fo"\ak a megt.1-·rc:TI\ti-se.
io A m6dszertani erteke'Zleteket 12 cvveJ k~obb vezettek bc a tanfil·ok m6di>zcrtani munkâjAba.
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2. Az egymâst alkotasra, munkara serkentO munkakozăsseg tagjai
ugy ereztek, hogy csak az oktathat credmenyescn, az a j6 pedag6gus es
€load6, aki nemcsak ismcri szakterilletenek legt'tjabb eredmenyeit, han<' m muvelOje is sajăt tudomânyânak, emellctt pedig a tarsadalmi munk{1ban is alaposan kiveszi a reszet.
Kutat6munkăjuk felteteleit maguk tercmtcttek mcg, irăsalkat pedig idoszakos kiadvânyokban, szaklapokban es foly6iratokban, kiilOnfele
i1jS<igokban jclentettek mcg, szamos munkajuk konyvkcnt is megjclent.
2.1. Kozlesi lehetOsegeik cgyikc volt a minden tanev vegen megjclcno iskolai evkonyv, amely - az iskola elctere vonatkoz6 adatok melJctt - minden alkalommal pedag6giai vagy szaktudomănyos ertekczeseket is kozolt. Az 5-30 lap terjedelmu ertekczesck tObbsege csak cgy-egy
adalekot jclentett a szaktudom<1nyok vizsgăl6d{1saihoz, erdemi.ik abban
rejlik, hogy tanâr-ir6ik miihelytitkaikra tanitottâk az egyi.ittgondolko<l<isra kesztetett olvas6t.
A kiemelkedobb tanulmânyok kozul cmlitsunk meg nehanyat: Pt'ls<-1ual Antal: A tanuzas elvei es szabcHyai (1859), Sarmasagh Geza: Szciz
tandcs eze1· bajra (Sziil6knek, 1884), Luk{1csi Gyorgy: Matematikai j<itckok (1887), SchOber Emil: Tanitvii.nyaimna k az cisvanygyujtcsr6L cs hatâroz<isrol (1892).
2.2. A korszak jellegzetes jelensegc volt a nevcloi cs a publicisztikai
tevekenyseg osszefon6dăsa. A tanârok napilapokat, hetilapokat alapitottak, szerkesztcttek. A szazadveg negyven eve alatt Szatmaron megjelent 1.4 lap koziil hatot e gimnazium tanărai alapitottak vagy szerkcsztettek.l!1 Tanulmanyunkban nem vallalkozhatunk - s ez nem is celunk .=1 szatmari tanârok e lapokban vagy egyebUtt kozălt publlcisztikai irusainak felterkepezesere, feltarasara.
2.3. Felsorolunk viszont nehany konyvalakban mcgje1ent pedag6giai,
szaktudomănyos, illetoleg szepirodalmi munkat, amellyel hirnevilket oregbHcttek. Dr. Fechtel Janos: Nagy Kâ.roly frank kirâly es csâszar uraLkodâslinalc vilcigtortenelmi fontossciga (Szamosujvâr, 1885), Bagossy BcrtaJan: Palesztina hajdan es most (Szatmar, 1894), Sarmasagh Geza: A szatmari kir. kath. f6gimruizium tortenete (Szatmar, 1896). Ugyano statiszti kai konyvet szerkcsztett: Szatmci.r vannegye nepesscgi, nemzetisegi, vall<isfelekezeti es kulturalis statisztikci.ja (Szatmar, 188,6).
.
Obermayer Andras latin nyelv"U verskotettel (Odae. Becs, 1859), 13odn~tr Gaspar szindarabokkal (Vissza a muhelybe. e.n., A sti.glincek. Szatmăr, 1893) es elbeszelesekkel (Elbeszclesek. Szatmar, 1892), Dr. Lessenyey Ferenc mufordităssal (Doschenbach: November hava. Szatmar, 1881)
jclentkezett.
A tanarok munkăinak tudomănytorteneti es vilâgnezeti elemzeserc
tanulmanyunkban termeszetesen nem vallalkozhatunk. ElkepzelhetO, hogy
aki1r korukban, akar ma vitatott tudomănyos megăllapitasokat, esetlcg
folteveseket kozoltek, viszont munkassagukat, illetoleg muveik erteket
scmmikepp sem ezek hatarozzăk meg, legfeljebb ezek is hozzajuk tartoznak.
21 E lapok me gjel.ene.suk sorrendjeben -: Swtmâr, Szatmăr cs videke, Teii
Estek, Magyn·r Foldmive!O, Kato.Hk:Us Csa1t1cl, Hcti Szcmlc.
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III. Az iskola ban kapott osztonzesek, a neveloi rnunka eredmenyei
a tanitVânyok mcgvalositasaiban, teljcsitmenyeben teljesednek ki. Tanulmanyunk terjedelmet nyilvanval6an meghaladna mindazoknak a
szambavetele, akik a szatmari piisp0k.i lfceum, majd a szazad masodik
feleben a katolikus fogimnăzium tanul6i koziil neves emberekke, lriemclkedo teljesitmenyeket elero, elismert polgarokka valtak. Mindossze cgy,
a liceumban es ket, a gimnaziumban tanult rom::'m anyanyelvu egykori
szatmari diak munk)assagar61 sz6lunk. Roman es magyar nyelvi.i publi dsztikai tevekenysegiik a XIX. szazadi Szatmar mi?gyei roman ertelmiscg
torek-veseire, erdcklc5desi korere vonatkoe6 adalekul szolgal.
1. Ioane Marcu Szatmâr szomszedsagaban, Batizon szi.lletett i813-ban.
A varo.shoz iskolAi s mintegy 15 evi tevekenysege kotik. Tanulmunyai sorim Ioane Marcu nemcsak fi_loz6fiai kerdesekkel foglalkozott, hanem - amint ezt a XIX. szâzad emberetc51 elvârtak - erdeklodott a tortenelem es a nyelvtudomany irânt is. Nyelveket tanult, buvărkodott. Figyelemmcl kiserte a korabeli irodalmat. Fokent azok a kerdesek erdckeltek, amelyek a roman nyclvf1 muvelOdessel kapcsolatosak. !gy kevcredett vitaba Titu Maiorescuval is, aki a roman nyelv helyeslrasi reformja
idejen az uj helyesirâsi tervezetet szerkesztc5 akademiai bizottsag vczet6jc
volt. Ez a teny egyebkent Marcu kozeleti, kozmCtvelOdesi szereplesenek
egyik bizonyiteka.
A nyelvi - mfivelodesi kuzdelmekben tobb frasaval is szerepet vâllalt. Els6 ezek koziil a Dedaratione in cauza limbei romane (Nyilatkozat
a roman nyelv ilgyeben) cimu, mintegy 30 oldalas irasa, amelyet Szatmăron , 1880-ban a Szabad Sajt6 vallalat nyomdajaban nyomtatott ki.
lrăsaban a Szatmnr megyei român ertelmiseg neveben foglalt ,mast, miutăn, mint emlîti, 1880. jtinius 3-an, a megyeben elo, az akademiai helyesfrăs-tervezetet nem helyeslo roman ertelmiseg ezzel ot megbizta.
Val6jaban nem· frăsanak tudomanyos erteke erdemel emlitest, hiszen ez sok kifogasolni val6t tartalmaz. Maga a teny Ii.evczetes: a videki
roman ertelmiseg foglalkozott a nyelv kerdeseivel, nem volt kozoml:.>&.
a kialaku16 ossznepi irodalmi nyelv kerdese irant, volt bătorsaga velemenyt nyilvânitani, megpedig olyanformâ.n, hogy nyomtatasban ÎS terjesztett irassal szcmbeszallt az orszâgos telrintelyu Titu Maiorescuval..
Ioane Marcunak alkalma volt tanulmanyai sonin tobb nyelvet îs megismerni, ezeken olvasni, beszelni, persze nem volt nyelvcsz, nyelvtudos.
olyan ertelemben, ahogyan ezt ma ertelmezzi.ik, fgy aztan nem csodâl1hat6, ha teves alapr61 indul el, ugy veli, ha a nyelvek kiilonboznek is:
egymast61 forrnajukban, alakilag, leteznek olyan egyseges szabalyok, amelyek minden muvelt nyelvre ervenyesek. Filoz6fiai beallitottsaga kovetkezteben teved a nyelv lrialakulăsa, fejlOdese kerdeseben, mâsreszt hajlamos mClvelt nyelvek es primitiv nyelvek kategoriajâban gondolkodni,
ami a nyelvtudomany szempontjab61 nem elfogadhat6 szempont.
.
J:rasa viszopt erdekes olya,n szempontb61, hogy rnegtudjuk belole,
hogyan is kepzeltek el egy meghatarozott foldrajzi, tâjnyelvi videken,
Szatmăr k~rnyeken a roman irodalmi nyelv letrehozasat, mâsreszt irasa
maga emleke a XIX. szazadban Szatmaron beszelt roman nyelvnek.
·
I. Marcu ugy kepzelte el, hogy az irodalmi nyelvben a killonbozo
nyelvjarasok bizonyos szâmu szavat kell bevenni, masreszt olyan nyelvet
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kell kialakitani, amelyik kozeiedik a tobbi latin eredetU nepehez. Nem
ki.ilOnbsegeţ a nyelvhasznalatba kertilt jovevenyszavaki es az îdegen
szavak kozott. Ugy velte, hogy a nem latin eredetu s~avaknak nincs helye
a român nyelvben.
Ami a helyesircist illeti, Ioane Marcu tobbek kozott azcrt hadakozott,
hogy orizzek meg a szovegi, tobbnyire măr nema u-t, azzal ervelve, hogy
a francia irăsban is van nema -e a sz6 vegen, sot, a magyarban is van
olykor nema -h.
I. Marcu kesăi latinista allâspontr61 indit.ott tamadasara Titu Maiorescu a Convorbiri literare hasâbjain (1881., 8. szăm) In contra neologismelor cimf1 cikkeben vâlasz~t a szatmări ertelmisegnek es I. Marcu espeTesnek.
1.2. A magyar es a roman cimu, Szatmâron 1881-ben megjelent tortenelmi tărgyu dolgozataban a Politikai Ujdonsagok cimu ujsag egyik
cikkere valaszol, amelynek szerzdje tevesen ăllitotta be az crdelyi romansag helyzetet.
· 1.3. Ugyancsak a Szabad Sajt6 nyomdajiăban adtak ki Biserica romana22 cfmu 14 oldalnyi dolgozatat (1883-ban). 1răsaban az egyseges
roman egybaz eszmejet hirdeti, azt allitja, hogy a r6maiak egykor a r 6ma'i katolikus szer.tartăst hoziak be Daciăba, politikai okokb61 is a R6maval val6 kapcsolatot siirgeti.

tctt

2. Victor Maroşan az avasi Ccrtezeg3 faluban szliletett 1863-ban. Csaladja anyagi helyzete arra keszteti, hogy megkezdott gimnâziumi tanulmenyait tanît6kepzoben 'fejezze bc. Vamfaluban, majd a mai Negreşti
Oaşban24 elemi iskolai tan!t6. A fiatal tanit6 erdeklodeset lekototte az
avasi nep nyelvenek, nepszokăsainak, hiedelmeinek a tanulmanyozasa.
Megfigyelo, gyujt:-0 munkăjăt fokent a korabeli megyei sajt6ban kozolt
publicisztikai irasaiban gyUmolcsoztette. frt a Szatmăr es Videke, a Szamos, a Heti Szemle cimu lapokban, tobb irasa jelent meg a Neptanit6k
Lapja es az Ungaria cimu foly6iratokban.
2.1. Szămos neprajzi, nepkolteszeti targyu irasâban foglalkozik az
avasi romăn neppel. Ilyenek peldool: Az Avas es az avasi nepszokasok;

Sabaizmus a rQrnan nep vaUaseLemeiben · Szemelvenyek az avasi roman
nepJcolteszetb6i (valamc nnyi 189$-ban). bsszegyujtotte a bixadi kolostor
keletkezesevel kapcsolatos, illetoleg az Avas mwtjaval kapcsolatos monis.
2.2. Az onmagat alland6an kepzo V. Maroşan maganuton clvegezte
a gimnazium felso tagozatâ t, majd a kolozsvari egyetemen tanări kepesitest szerzett magyar nyelv- es irodalomb61, roman nyelv- es irodalomb61
es tortenelembol. Egyetemi tanulmanyai utan kezdett elmelyUltebben
foglalkozni a romăn es a magyar nyelv es irodalom kolcsonhatasâval.
Ekkor frta meg A szatmarmegyei roman nep sz6kincse, illetoleg A magyar hatas a romanra Szatmar-Mciramarosban cimC1, a ket nyelv kălcson
hatâsat vizsgăl6 irasait.
Konyve, a Magyar-roman nyelvtan 1890-ben jelent meg Szatmaron, erdeme: gyakorlatiassaga.
dăkat

22

Egykoru
Certeze

frăsm6dja:

23
neve
24 Negreşti-Oaş

Baserica Romana.

az egykoru kozigazgatâsl eln~vezcs szcrlnt: Avasujfalu.
regi kozigazgatăsl neve: Avasfelsofalu.
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2.3. Az avasiak Cletenek es tortenelmenek tanulmanyozasa soran adatokat gyujtOtt a mi:1lt forradalmi hagyomanyaira vonatkoz6an îs. Az avasi
romanok a Râk6czy forradalomban cimu irăsaban a roman es a magyar
nep XVIII. szâzad eleji kozos harcâr61 emlekezett meg.
3. Cornel Maroşan (C€rteze, 1860) is a megkczdett gimnaziumi ta.nula tanit6kepzo iskoJaval văltja !el. A Szatmar megyei Aranyosmcggyes gărogkatolikus fcl ekezeti iskolâjaban tanit. Igazi neptanit6, aki
nemcsak szellemi ismereteket kăzel tanitvânyaival, hanem sokat foglalkozik gazdasagi nevelesukkel îs.
Megfigyeleseit, tapasztalatait ncmcsak az iskolâban gyumolcsozteti.
hanem - fOkent a megyei napilapokba - meg is 1rja. Pedag6giai, gazdasăgi es kozeleti 'kerdesckrol egyarănt cikkezik.
Cornel Maroşannak tăbb ki::inyve is mcgjelent. Falusi gyermekmenhelJ/
(1888), illetoleg Vezerkonyv a gyermekmenhelyek felâUitascihoz es vezetcsehez (Szatmar, 1888., illetoleg m {1sodik kiadasa : 1892.) cfmu konyvc
a falusi gycrmekek nevelCsevel, az elhanyagolt, gondozatlan vagy eppen
t1rva gyermekek sor~anak iranyitasaval foglalkozik.
A falusi ak gazdalkodasf1t kiv<\nta segfteni Baromfiteleles, okszerii
ăllattakarmânyozcis (Szatmâr, 1899.) cimu munkăjaval, amelyet a Szatmar megyei gazdasagi egyesUlet tâmogatasaval adott ki.
IV. OsszegzesUl meg<\llapithatjuk, hogy a szatmari pilspoki Hceumba
es a XIX. szazad masodik feleben mukodo katolikus fogimnaziumba a
korabeli Szatmar megye es a kornyezo tâjak magyar, roman, ruten es
nemet anyanyelvu lakossaga egyarant szamos foit kiildte, hogy beloli.lk
- az ismeretszerzes megyebeli lcgmagasabb fok(t intezmenyeiben ertclmisegieket neveljen.
·
A tanulas ko.Z.Os gondjai es buktat6i, a kUlonbozo anyanyelvi'.1 tanarok munkassaga, illetOleg a kiilonbozo anyanyclvu diakok kesobbi megva16sitasaiban kiteljesedo tevekenysege a tajainkon elO mas-mas anyanyelvG emberek kozos sorsanak tanusâgai.
Idezesiik elmelyllltebb kutatasra, tudomanyos igenyu val6sagfeltârasra, az c10rcmutat6 jelensegek ertekelO felhasznalasâra oszotnoz.

mănyokat

ATELIERUL DE FORMARE A INTELECTUALILOR DIN SATU MARE.
IN SECOLUL AL XIX-LEA
(Rezumat)

Studiul (scris în anul 1985) se ocupă cu prezentarea Liceului Episcopal diJl'
în anul 1804), şcoala de gradul cel mai superrior al invăţământu!ui
preuniversitar.
Liceul (care a funcţionat până în 1852 - data reformei invăţământului austriac
numit Orgianisations Entwu.rf) a şcolarizat elevii absolvenţi ai secţiei umanisre <l
gimnaziului (şcolii medii) de 6 :mi, şi a avut ca scop desăvârşirea culturii generale
a elevilor, precum şi pregătirea lor la eventuala continuare a studiilor în învăţă
mântul superior (drept, teologie, medicină, etc.).
Liceul a fost susţinut iniţial de episcopul romano catolic de Sătmar (fapt pentru care a fost denumit 'episcopal'), dar pe urmă staliul a preluat rn1arizarea prore.
Sătmar (înfiinţat
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sorilor, a recunoscut diplomele e mise de liceu, a reounooşcu~ dreptul de publicitate

al liceului.

Din documen tele de arhivă ale liceului roiesc că a f05t o instituţie deschiSă
pentru elevi de orice religie şi de orice etnie, a şcolarizat clevi proveniţi atât clin
judeţul Sătmar cât şi din cel.e tnvccinat.e, dar şi din judeţele nordice, respectiv şi
din Galiţia.
Documentele de asemenea dovedesc şi difer~nţierea socială a elevilor.
Studiul se ocupă de o-blcctele de lnvăţământ predate în cursul celor dol ani
de studiu pre<:um şi cu materia predată. In aceşt scop an-aliz.ează şi fondul de cărţi
.:ii bibliotecii liceului.
tn ultima parte a stadiului se reaMzează o privire spre funcţionarea şcolii
(uni tă cu gimna.2'!1u l) după reforma tnvăţământu.lui (amintită mai sus), deci tn de.cenlile din a doua jumătate a secolului.
Se referă la problema înfiinţării oatedrei de limba română, apoi la activitatea
publicistlcă a profesorilor, .iar dintre elevii liceului fa activitatea publicistică şi
.ştiinţifică a lui Ioane Marcu, Victor MaroŞ.m şi Cornel Maroşan.

WERKSTATT FUR DlE AUSBILDUNG DER INTELLEKTUELLEN
IN SATHMAR
(Zusammenfassung)

Das St.udium (goscrieben 1-086) bescbăftigt sich m it der Darstellung des
BischOfiichen Lyzeums von Sathmar (gegrt\ndet ·1804}, eine &Hule von h&hsten
Niveau ln voruniversităren Ausbildung.
Das Lyzeum (!unktionkrle bis 1852 - J ahr des osterrelchischen Schulreforms - genannt Organisations Entwurf) nahm die Absolvcnren der Gymnasien
(1\littelschule von 6 Jahren) an, und pat a Ls Ziel die Ve!'vollkommung ihrer Allgemeinlrenntnissen und ihre Vorbereitung auf dle hoheren Stufen des Unterrlchts
(liecht, Medizin, Theologie}.
Am Anfang wurde die Schu1e clurch den Btschof von Sa.thmar unterstiltzt
(deşwcgen auch bischăflich genannt). Nachher hat dcr Staat die Belohnung der
Professoren Qbernommen, er h:at dlc Diplomen der Schule und i hr Offentlichkeitsrecht armerkannt.
Aus den Archivdokumenten d.er &hule ist festzustellen, da.ss sie ein offenes
Institut war fUr Sc:hiHer verschiede ner Muttersprachen und Reldgionsgemeinschaften.
Dic Schiller stammten sowohl aus dem Landkreis Sathmar, als auch von benachbarten Landkreisen und Regionen, wie Galizien. Von sozialen Herkunf t her waren
<!ie SchUler aueh sehr unterschiedlich.
Das Studium bcschreibt die Unterrichtsfăcher der zwei Lehrjahren und den
Un terrichtsmat.eria.t. Es wird auch die BOchcrfond der Bibliothek analysiert.
Im letzten Teil des Studiurns wird die Funktionierung der Schulc (vereint
mit Gymnasium) nach dem Unterrichtsreform un tersucht.
Es wird auch diie GrOndung des L€Jvstuhle-s f(lr rumănlsche Sprache erwăhnt
und die publiti.stische AktivHăt einiger Professoren dargestel:lt. Von den Schlllern
wird au! die \\-issenschaftliche und publizistische Tătigkeit der SchUlern Ioane
Marcu, Victor und Cornel Maroşan eingegangen.
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DE ISTORIE CULTURALA
EUGEN GLUCK!

Istoria culturii român eşti s-a ocupat doar tangenţial de viaţa şi
activitatea lui Otilia Marchiş (1873-1951) şi în special cu prezenţa ei
In anumite publicaţii Hterare.
Din datele biogoafice pe care le avem reiese că s-a născut în anul
1873 în oraşul Carei, reşedinţa contemporană a comitatului Sătma;rl.
Tatăl el, George Marohiş (1836-1884), a funcţionat ca preot greoo-catolic, fiind succesiv titularul mai multor parohii, iar cariera şi-a
încheiat ca protopop în Carei. Conform obdceiului vremii numele respectiv de familie apare în texte maghiare în forma fonetizată ,;Mărkus".
Membrii familiei bărbaţi timp de mai multe generaţii au servit în biserica
română-unită şi dintre ei s-au ridicat şi câteva feţe eccleziastice. in primul rând s-a remarcat Romulus Machiş arrudiaoon şi apoi vicar de Satu
Mare, mai târziu parlamentar la Bucureşti. El a devenit cun.oscut şi prin
activitatea lui opoziţională faţă de diaceza de Hajdudorog (1912-1919) 1 .
La fel, figura în rândurile rudelor apnopiate episcopul Mihail Pavel
din Oradea (1879-1902). Este caraoteristic că răspum.ând urărilor Otiliei
cu ocazia zilei sale onomastice o numeşte „iubita nepoată" 2 • Cu ocazia
naşterii fiului ei în 1893, atât ea cât şi soţul ei Cornel Kozmutza au
solicitat ca naşi pe Antoniu Sarkadi, canonic greoo--catolic din Oradea3 .
Este neîndoios că asupra Otiliei s-a resfrânt atmosfera culturală promovată de tatăl ei, care a stat în legătură nemijlocită cu Iosif Vulcan,
a susţinut mişcarea pentru creerea unui teatru românesc în Transilvania
şi alte iniţiative culturale. Tot el a fost iniţiatorul asociaţiei învăţătorilor
uniţi din zona Sătmarului•.
Relativ tânăra Otilia Marchjş s-a căsătorit cu Cornel Kozmutza, năs
cut în HomoI1od. El a fost angajat în administraţia austro-ungară din
Bosnia-Herţegovina , la început ca secretar al oficiului poştal cezarocrăiesc din Sarajevo şi apoi, director al întregului sistem poştal provincial. in anii 1901-1902, soţii Kozmutza au făcut o călătorie mai lungă
în Extremul Orient. Fiind observatoare profundă a ceLor văzute Otilia
Kozmutza prin scrierile sale a atras atenţia cercurilor literare privind
Japonia şi China. Desigur evenimentele ulterioare, ca războiul ruso-japo1 Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional
unitar român. Documente 1648-1918, Bucureşti, 1009, pa.ssim.
2 Pet6fl Jrodalmi Muzeum (Muzeul Literar Pet.Ofi), Budapest, lăsământul
BCSlănl (fn cont. Bolond), v. 4132/279, Silvestru Augustin Prundu.5 Augustin
Plaianu: Catolicism şi ortodoxie românească. Scurt istoric al bisericii române
unite, Cluj-Napoca, 1994, p. 100.
8
B(ţH:înl, v. 413·2/740.
' V. nota 1.
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nez (1904-1905) precum şi ridicarea spectaculară a Japoniei au mărit
interesul pentru subiectele respective.
Căsătoria ei însă nu a fost reuşită. In urma divorţului, ea s-a dedicat
cu desăvârşire vieţii literare, începând să publice mai intensiv, adesea
semnând cu pseudonime. O perioadă a îndeplinit şi funcţia de secretară
a lui Anatole France5.
La Paris a stat în legături apropiate cu Constantin Brâncuşi, fiind
adesea oaspetele atelierului acestuia. Tot acolo, l-a cunoscut şi pe scriitorul Băloni Gyorgy, ulterior al doilea soţ al eis.
La începutul lunii iulie 1903, a văzut lurrrina tiparului primul nu măr
al revistei literare „Luceafărul", având redacţia şi administraţia · la BudEpesta până în anul 1906, apoi până în 1920, la Sibiu. Proprietarul şi
totodată editorul revistei a fost Octavian Tăslăuan (1876-1942). In afară
de preocupările sale literare şi publicistice el era secretarul consulatului
general al României din Budapesta. Alexandru Ciura a fost desemnat în
funcţia de re<lactor-ş.ef, iar cel de responsabil Octavian Goga.
Legăturile între Otilia Kozrnutza şi redacţia revistei Luceafărul s-a
conturat în anul 1904. (fig. 1- 12). In acest an, revista a apărut pe
408 pagini şi a beneficiat deoalaborarea unor pcrsonalit.;fţi publicând un
număr de materiale semnate de Octavian Goga (19), Ion Agârbiceanu (3),
Ştefan Octavian Iosif (3) etc. Iniţiativa colaborării cu Otilia Kozmutza
s-a concretizat odată cu scrisoarea lui Octavian TC:islăuanu, datată din
Budapesta la 3/16 iulie 1904. Interesul editorul11i revistei a fost suscitat
de scrierile referitoare la Japonia, în urma recomandării chimistului Filipescu care lucra la Sarajevo, mijlocind redacţiei şi câteva fotografii cu
subiect nipon.
In urma a:mtactelor repetate Otilia Kozmub.a a autorizat redacţia
Luceafărul ca să dea la tradus materialele ei publicate în revista „Uj Id{5k",
în care s-a ocupat <'U specificul artei japone7.e. Mai mult, în unna intervenţiei ei, prin intermediul profesorului Lyka, istoric de artă de migine
macedoromân redacţia a ajuns în posesia fotografiilor aferente, fără să
fie necesară vreo remuneraţie.'
Ca urmare Luceafărul a publicat în cursul anului HI04, trei materiale provenite de la Otilia Kozmutza8 . Dfatre acestea primele două au
fost imprimate în numărul combinat 14-16. Una cuprinde o descriere
a călătoriei efectuată în principala· insulă japone12:ă Hondo ceea ce oglindeşte şi titlul articolului „Iochohama-Tochio". Al doilea material este
intitulat .„Despre arta Japoncză"9.
In perioada următoare, legăturile au fost menţinute, Otilia Kozmut.za a cerut sprijin din partea lui Octavian Tăslăuanu cu privire la
intenţia ei de a oferi Carmen Sylvei nişte tablouri japoneze. De asemenea a insistat pentru prezentarea activităţii renumitei actriţe Agatha
Bârsescu în coloanele Luceafărului.
5

Memoriile salte au fost publicate în volumele ,.Anatole Firance baran~o
1925, „Anatole France setai'•

lăsai" (Peregri nările lu•i Anatole Fran-ce), Budapest,
(Plimbările lui Ana tole France), Budaoest, 1928.
& Nina Stănculescu: BrânctLşi, B+uoureşti. 119811, p.
7

8
9

BISIOni, v. 4132'788/l, 2, 3, 4.
p. 256-259, 265, 268-270.
p. 294-295.
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Redacţia şi personal Octavian Tăsli:iuanu ar fi clorit să familiarizeze
publicul românesc cu activitatea literară a Otiliei l(.:)zmutza. în perioada
respectiv<'.i un portrC>t amplu n apărut în răspânditul „Vasarnapi Ujsag".
Preluarea acestui material însă nu a fost posibilă d eoarece nu a cuprins
toate elementele legate de exigenţele redacţiei. Desigur ei doreau să.
sublinieze originea românii a scriitoarei. în final a apărut portretul sub
semni1tura „T" (Octavian Tăslăuanu), cu titlul „O rornândi .în Japonia.
Doamna Otilia de Cosmuţa".
Intre timp materialele scriitoarei au fost apreciate şi în alte direcţii.
Tocmai Octavian TăsU1uanu i-a atras atenţia asupra faptului că ziarul
bucurcştian „Voinţa Na ţbnal;\•: a republicat materialul referitor la Hinerariul dintre lokohama-Tokio. '°
ln epoca resp€ctivă în viaţa literară bucureştiană un rol de catalizator i-a revenit revistei „Semănătorul", având într-o etapă în frunte pe·
Nicolae Iorga. Pe lângă tendinţa reînnoirii literaturii romfme, redacţia a
manifestat o mare deschide-re spre valorile literare europene şi chiar
mondiale. lntr-o perioadă, anume de la 1 iunie l 905, într e cofaboratorii
permanenţi ui revistei a Jigurat şi ooţia poetului Ştefan Octavian Iosif,
născută Natalia Negru (1882). Plecată tempornr la Tecuci la părinţii ei,
din cauza dificultăţilor financiare ale familiei, împreună cu fiica lor
Corina s-a putut întoarce în capita lă, tocmai datorită faptului că redacţia
. ,Semănătorului' i-a oferit un post de traducătoare, precwn şi un <mumit
spaţiu pentru încercările ei literare_ t 1
Jn cursul activităţii ei a reuşit să contacteze pe Otilia Kozmutza în
vederea colabnrării la revista. Ca urmare în anul 1006 „Semănătorul" a
publicat două scrieri cu titlul „Impresii din Tokio". Prima a apărut în
numărul 9 şi poartii menţiunea că textul respectiv a fost tradus după un
exemplar al manuscrisului francez al autoarei, iar traducE>rea aparţine
Nataliei Iosif. Al doilea articol a fost imprimat în numărul :l2 şi are doar
menţiunea traducerii de către N atali a Iosif, fără altă prerizarc. 12
Desigur activitatea scrHtoarei Otilia Koznutza conţine încă multe
elemente inedite care merită cercetări.

CONTRIBUTIONS D'HISTOJRE CULTURELLE
(Re sume)

CC\t ctu<le-ci c.-:st tme contribution i1 la connaGsance ele la
d'O tilia Marchi-'?. importante Iigure de la litteraturc roum.'line
clu XX-e 5ieclc.
Elle r-st nee en 1S73, dans la Yille Carei, conune fill<' du
lique George Marchiş, qui est dewnu arhipretrc de Carei. Sur

vie et de l'activite-

au cvmmencement
pretrc grcco-cathoOtilia !>'f'st reflechi

BoWni, 41J2 788/4.
Jon Homan: .5t, O. /oRif, ELP, 1966, p. 80-ll9, XI, XXXI\'; Mircen Io::mid
Introducere în oprra lui .')tefan O. To~if, Bucure~ti, 1977, p. 20.
12 Titlul original: „Jmpregii din Toldo".
;t•

11
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ratmosferc culturellc de son pere qui a tenu la liaison avcc JosiC Vulcan. Mariee
rrlati vf'ment jcune â Cornel Ko7.mut1~1. ellc a eu l'occasion de foire un lung voyage
dans l'F.xlrcme Orient, \'oy<Jge reflete dans ses ecrits litteraires.
Aprc-; l'echec de son maringe ellc s'est dedie exclusivcmcnt a la vicliitfralre.
Bllc a ete pour une petiode, la sccrctaire d'Anatol France. Elle a cofabot·e a la
rrv11c literaire „Luceafă rul ", â ln 1'!.'VU'e „Semf.inătorul" qui a cu sa tete Nicolae
Ior;~a.
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STEFAN KERNER EINE PRIESTERPERSt5NLICHKEIT AUS MAITINGEN
ERNS'.r llAULER

St.cian Kerner wurde am J. Aug. 1889 von den Eltern Stefan und
JuJiana Kerner in Gro!3maitingcn geborcn. Bei<le ElJernteile verstarben
1m Alter "W>n 40 Jahren, der Vater am 25.10.1899 und die Mutter, nachdem
sic den Witwen Josef Betiiker (Simachcr) geheiratet hatte, am 21.06.1903.
Der 14j5hrige vollwaise Stcfan Kerner w1.ţchs mit seinen 5 Stiefgcsrhwistern in dcr Rantsegal3 auf. Er war dcr einzige Erbe sciner B1te.rn.
Seine Erbschait verwaltele sein Vormund Stefan Erni (Rocks).
~ Vom .JâhJ"e 1900 bis 1908 besu('hte Kerncr das Gymnasium in
Sathmar und in Kalocsa. Seiner auffallcnden Geistesstiirke kann cr
wohl vcrdanken, daE cr zum Weiterstudium aur die păpsiliche Univcrsitat Collcgium Germanicum-Hungaricum nach Rom geschickt wurde.
Am 15.Aug.l914 wurde er hier zwn Priester gewciht. Im năchsten Jahr
erlangte <'r noch in Rom den Titel Doktor der Theologie und Philosophie
und spiitcr jenen dcr Theologie v!On Budapest.
Er begann seine priesterliche Tătigkeit als Kaplan in Bacskertes.
Ab dem .Jahre 1915 bis 1918 unterrichtele er Rcligion am Gymnasium
zu Szabadka, von 1918-1928 Dogmatik an der Theologie zu K alocsa,
dann wurde er zum Spiritual des Budapester zentrale.n Priester scminariums ernannt, wo cr bis 1!)39 vcrblieb: lnZ\vischen i.ibtc er verschiedene Funktionen aus: 1919 Prosyno<lalexaminalor und Mitglicd der K ommission fUr Pri.ifungen der Mittclschulprofessoren, 1920 Gerichtspromotc1·,
1922 Prosynodalrichter, 1926 Ehrcnkammorer, 1939 Ehrendomherr und
Rektor des Seminariums in Kalocsa, 194.0 Domherr, Koadjutor (Schcmatismus CJeri Archi<l. Colocensis ct Bacsensis 1942.S.265).
Erwăhncnswert ist seine Reisc im Jahre 1926 mit dem spăteren
Bischof Dr. Johann Sc.:heffler nach Nordamerika, um seinc Landsleute
dort zu besuchcn. Auf clie gT1:>l3e 7.ahl der dorthin ausgewandcrten
Sathmarschwabcn weist die Feststcllung Dr. Schefflcrs hin: „Bs ist
falsch, daG es nur 2 Venvaltungskr0isc Sathmar gibt: einen in Ru m~i
nien und einen in Ungarn. Es gibt auch cincn clrilten in Amerikh, und
zwar in C!evelancl mit clem Hauptsitz in cler StraGe Buckey Road."
flleute ki>nnte man von einem vierten Kreis Sathmar sprechen denn
,,von weltwcit 150.000 Satmar (clas sin<l dje Chassidim, -Juden (Judcn)
die aus clem ungarisch-rumanischen Grenzgebiet Sathmar, ung. Szatmar
stammen) drangen sich allein 40.000 în dem New-Yorkcr Viertel Williamsburg", „ci nem Schtetl mit Zjegclstein -Hăusch cn und cngen Treppen,
mit koschercn KrtimerlădC'n, Talmuu-Schulen und viclen Geschiiften
for .Schwangersch1i1fts, mo<lcn". (Der Spiegel Nr. 14/4.4.94.S.156 - Hl4.)J
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Bei cincm Fes tbankett, das in Cleveland am 11.Juli 1926 zu Ehren
von Dr. Stefan Kerner und Dr. Johann Scheffler gegeben wurde,
erschicnen an die 300 Pcrsonen, die meisten aus Maitingcn. Sie machtcn
2- 3 Gassen in Clevcland aus. In dieser Stadt bemerkten die zwei Gaste
folgende Aufschrift: Biserica Româna greco-catolică Sf. Treime sfinţită
în data de 3 august 1919. Die meistcn G!aubigen diescr Kirche stamrnten
a us Kleinmaitingen (Moftinul Mic).
Als Radioprediger bekămpfte .er den Kommunismus in Wort und
Schrift. Nach dem Krieg haben ilm die Kommunisten verhaftet. Nach
seiner Entlassung stand cr unter polizcilicher Aufsicht. Als Chefred.:ikteur der Zeitung „Kalocsai Neplap" (Kalocsacr VolksblatL) strengtcn
regimtreue Agenten einen politischen ProzeB gegen ihn an. Er wurde
rechtzcitig gcwarnt und entkam 1948 einer neuerlichen Verhaftung
durch die Flucht nach Osterreich.
Zwei Jahre lang unterrichtetc er in Graz-Eggen in einer KloslC'rschule Religion. Es soll hier betont werden, da Stefan Kerner ein perfcktes
Deutsch in Wort und Schrift beherrschie. Die madjarische Spraohc hat
cr crst în dcr Schule erlernt. Zu Hausc wurde in seiner Jugendzeit in
Maitingen nur schwăbisch gesprochen. Jm Selbststudium wird er sich
wohl clas Hochdeutsche angeeignet haben. Nachdem ihm mit Hilfe seiner
Stieischwestern 1950 die Ausreisc nach New York gclungcn war, -begann
er im Alter von 60 Jahren die englische Sprache zu crlnrncn. An sdner
Aussprache konnte man es zwar merken, daG er nicht in Amerika
geboren ist, bald ltonnte cr abcr englisch pred igen und unlerri-chten.
Bis zum S:muner 1945 war er im Bistum Albany in der OrtschaftSchenectady zuerst in einer deutschen, dann in ciner itnlienischen Pfarrei
a ls Kaplan tiitig. Er ubersiedelte von hicr nach Kalifornien, in die Diozese
Los Angeles, wo er in Compton als K aplan in einer .Mittelschule Religionsunterricht ertcilte.
Im zehnl:en Jahr seines Exillcbens machte cr eine 15 Llinder-Tour
durch Europa, die er in der Zei tung Daily Brecze von Los Angeles am
30. August 1958 breit sentimental beschrieben hat. Immer wieder verg]eicht er die vorgcfundcnc Lage mit jener nach dem Kriegc. „Was mir
besonders auffiel, war der Ausdruck auf den Gesichtem cler Mcnschen.
Die Bitterkeit war verschwunden, und ihre Seelen waren nicht mehr
von HaG und verzweifeiltem Unmut der Nicderlage erfUllt. Ich habc
i.:iberall die glekhen Reaktioncn erfahren, und iiberall sah ich die
Aufbaustirnmung." Er fand im deutschen Sprachraum cinen fast pathetischen Hunger nich Kameradschaft den Amcrikanern, EngUindern und
Franzosen gegenuber. Dic Europăer habcn ihre Stădte nach cler Tradition im alten Stil \\iederaufgebaut. Sie leben nach alten Sitten, gehen
in Jahrhunderte alte Kirchen, wăhrend die Amerikaner in Jahrzehnten
leben. Der Europăer „will die Demokratie nicht zu seincm Hcrrn u.nd
Meister machen, er Will auch nicht die Zutrăglichkeit cler altcn Lebensart
aufgcben, um den Preis dieses fast hysterischen Gradcs an Dcmokratic,
wie wi.r sie hier in Amerika erlcben". Es ist sinnvoll, das Alte mit dern
Neuen zu verbindcn, das Bestc vom Alten auf clas Besto vom neuen
zu sctzen.
Den vier SpaHen Jan.gen ArLikel von Msgr. Stephen K crner in der
genannten Tagesz0itung von Los Angeles illustrieren rnehrere Fotos.
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Bines zeigt Dr. Kerner mit dem Kardinal Josef Mindszenti und ein
anderes mit dem osterreichischen Kronprinzen Otto von Habsburg.
Im Jahrc 1958 \VUrde Dr. Kerner nach Redondo Beach als Kaplan
vcrsetzt. Er hielt fur die Pricsterschaft des Bistums San Diego Excrzizien,
an denen auch der Bischof teilgenommen hat. Der war v,on der Glaubenstiefe und den Fahigkeiten von Dr. Kerner so uberrascht, daB er ihn
im Sommer 1959 als Spiritual der Theologie nach San Diego bqrief.
Dicse Emennung erfreute dcn lebenscrfahrenen Kerner bcsonders stark,
da sich sC'in Herz immcr nach dem Seminarium gesehnt hatte. Am
8. Dezember ubcrsiedelte er nach San Diego in die Ausbildungsanstalt
fi.ir Priest<.>r. Aber schon am 18. April 1960 hat ihn eine LungenentzUndw1g den Tod gebracht. Er wurde in einem Pontifikalamt in der UnivcrsitătskirchC' zu San Diego vom Bischof selbst in der Gegcnwart von
mehr als 100 Priestern und vielen Bekannten vcrabschiedet.
Der Verstorbene wurde von vielen nicht nur in der alten Heirnat,
s:mdern auch in Arnerika gekannt und wegen scines Lebenswandels
geschătzt. Fi.ir <'l lle, dic sich an ihn gcwandt hatten, fand er ein guies
Wort, e1n Lăcheln oder eine materielle Unterstutzung. Fast jcden Sommer durchreiste er die USA und Kanada, um seine gewesenen Zoglinge,
Vcrwandten und guten Freunde zu besuchen. Hunderte crfreute er
mit Briefen.
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DR.

ŞTEFAN

KERNER - O PERSONALITATE CLERICALA
DIN .MOFTINU MARE
(Rezumat)

Ştefan Kcmer a rămas orfan, dar tutorele şi rudeniile l-au ajutat pe acest
copil talentat să studieze. Kerner a rămas toată viaţa sa recunoscător comunităţii
din satul său nntal. La şcoală a învăţat ungureşte, dar a rămas crcdincio.s limbii
m aterne şi cultiurii germane.
Activit.1tN1 Jul se poate reduce la instruire. El a entuziasmat elevii, studenţii,
Pt'da~~H şi teologii din Kalocsu, la Universitatea din Budapesta ~i San Diego
(C'11Jifornia) la o muncă asiduuă cu scopul dezvoltării personalităţii proprii în folosul omen irii. In vizita sa din 1958 în Europa a văzut realizat visul lui: schimbarea ment.alitătii europenilor. Lumeca "~he '<l irămas nuirn1i de formă Ycche,
Europa s-a decis pentru democr:i\ie.
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DR. ŞTEFAN IIBRNER - UNE PEUSONALITE CLERICALE
DE MOFTINU MARE
(Resume)
Ştefan Kerncr Mt restc orphclin mai<; son tut.cur ct l>CS parentes ont aide
cet cniant talente â etudier. Kerner est J-este tout sa vi~ reconnaiss-ant a ta commun:wte de son village natal A J'<kole il a apprLs l'hon~roise mais il est reste
fidi>le A Sit langue maternelie et t\ la culture allemande. Son activite peut etre
reduite â l'instruction. 11 a cntbousiasme le-s eleves, Ies etudiants, lcs pedagogucs
et f(w; theologicns dc Kru0<:sa, â l'Universit.C du Budapcst et San Diego {Californie)
pai· 11n tr<1vail assiclu ayant comme but l'cpanonisscment de sa personalite pour
le hien de l'umanite. Dans :.a visite de 1'968 en Bw-ope il a vu son reve realise
le changcm<'nl de la mentalite de curopeen'>. L'acien mondc est reste anciun '><'Ulement en .formP, L'Europc s'est decide pow· la democratie.
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NATURALIST ODER MOTURALIST
ERNEST IIAULER

In dcr Grof3.maitinger (Moftinul Mare) Pfarrchronik Seite 5 steht
folgende Eintragung: Im Jahre 1856 hat Anton Merk! „schwă.bischer
Moturalist die Turmuhr filr 900 Wechselgulden erstellt". Drei Generationen der Familie Merk nannten rrtan in Maitingen bis nach dem I.
Weltkrieg einfach nach ihrer Beschăftigung „Urmachcr". Sie waren in
der ganzcn Gegcnd bekannt. So vermerkte Franz Guffart in 200-jăhriges
Jubileum der Kirche von Fienen (Foeni), Leutkirch 1985 auf der Seite
6: „Der Fienemer Uhrmacher Anton Merk baute 1860 einc ncuc Turmuhr (500 Gulden). Die alte kommt nach Schamagosch (Ciumeşti). „Warum
Merk hier als F ienerner verzeichnet wird, soll noch erforscht werden.
Er wie aucb seine Nachfolger werden in der Maitinger historia domus
als „ortsans~issigc Uhrmacher" aufgeftihrt. Der Verfasser vvie auch alle
dwas ălteren Maitinger kannten die Familie unter den Namen „Uhr-

macher'.
Der B ischofsvikar Sipos aus Sathmar verfat3te etwa 1970 eine
Abhandlung iibcr clie Geschichte cier rom.-kath. Kirche von GroGmaitingen . Die Arbeit liegt in rumănischer Sprache im Archiv der Maitinger Pfarrei vor. Da die rumă nis che Sprachc von keinem kath. Kirchenmann freiwillig benutzt vvorden ist, la6t darauf schlieGen, daG Sipos
den A'.'uftrag, die Geschichte dieser Kirche zu beschreiben, vom kommunistischen Kirchenbeauftragten der Partei erhalten hatte.
Sipos entzifferte den oben zitierten Begrifi als „Naturalist'4 • In der
handschriftlichen Eintragung ist nur der erste Buchstabe unklar. E:r
kann als „N" oder „M" gelescn werden. Nach meiner Auffassung kann
hieJ· nicht von der „Natur" die Rede sein, denn die Uhr ist eher ein
Kunst- als ein Naturwerk und scin Schopfer eher ein Kiinstler als ein
„Naturalist", was man auch immer darunter versteht.
Um die Mitte des vergangenen Jahrhundcrts, aber auch schon viel
friiher suchten die Menschen nach KrMten, die filr sie die Arbeit
er.ledigen kănnten. Sie forschten auch naah dem (perpetuum) mobile, dem
(unaufhorlich) Bewegten. Fi.ir bewegen, d.h. in Bewegung setzen wurde
auch das lateinische Wort (moveo) motum benutzt. (Von hier kommt
ansonsten unser Wort cler Muff, Handew~irmer oder Verbindungsstii.ck!
fi.ir zwei Rohrenden: siehe Dr. Alois Walde, La.teinisches Etymologischesi
W0rterbuch, Heidelberg 1910, S . 496).
Wir sind der Meînung, daB der Maitinger Uhrmacher Anton Merk
als ein „Moturalist", ein schwăbischer Antriebshersteller bekannt wurde;
und zwar in cler Zeit als sich noch im Sprachgebrauch kcin bestimmtes
Wort fur den Beweger (Motor, Automobil) herauskristallisiert hatte.

2:: -

Studii

şi cotnu.nică.rt,

XI-XII
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NATURALIST SAU MOTURALIST
( Jilezmnat)

Autorul se referă la o înscriere in cronica bisericii din Moftinul Mare, de
unde reiese că ce<asi!>rrucarul Anton Mark a fos t numit în anul 1856 ca „motu- rcalist", ceea ce în limbajul nostru ar însemna producător de oparate cu acţionare
mecanică, in cazul nostru acţionate cu arc. Din cuvântul (moveo) motus = a mL?ca
s-a format cuvântul motor şi (auto)mobil.

NATURALISTE OR MOTURALISTE

L'auteur se rapport.e â une inscription dans la chronique de l'Eglise de Mo.ftinul Mare et au resulte que l'li'wloger Anton Mark a ete noimne en 1856 ,,motJJrealiste" se qui dans notre langage signifierait producrel.l!r d'appareils a mise a
arc. Du mot (moveo.) motus = mouvoir on a forme le mot mo.teur et (auto)mobi.le.
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IN GRAFICA LUI PAUL ERDOS (1916-1987)
IUOITH ERDOS

Nascut la 2 noiembrie 1916 la Hurezul Mare (jud. Satu Mare) Erdos
foce parte din acea generaţie de artişti care a avut şansa împlinirii artistice, demonstrând în întreaga sa operă va.l oarea şi locul pe care-l ocupă
intre rC'prezentanţii consacraţi ni graficii contemporane.
Intreaga operă a graficianului cuprinde o perioada de peste 50 de
.ani, timp în care a străbătut o cale lungă, bogată în ex perienţe umane
.at{it zguduitoare cât şi înălţă toare, în care ca artist a ac;pirnt mereu spre
perfecţiune cu un elan creator neobosit, fiind pătrun~ până la sfârşi
tul vie ţii de dorinţa comunicări i prin desenul pe care-l cultiva cu o nespusă pasiune. Erdos mărturisea la un moment dat în 1970:
„Grafica este pentru mine clementul vital de C'X presie, de înaltă
1raire şi transpuneri emoţionale, lle legătură cu omul, cu universul său
spiritual. Desenul pe care-l cultiv cu un deosebit respect nu e un exerc:iţiu miniaturlstic, de· meşteşug sau etal.are a talentului, ci pur şi simplu
un modus vivendi, este răspunsul dat unei necesităţi interioare de a
.ajunge la o expresie plastică în stare să exprime şi să comunice într-o
viziune cât mai originală, mai sugestivă, gânduri, sentimente, preocupări".
Provenind dintr- o familie de intelectuali, procesul dezvoltării şi perfecţionării sale artistice îl leagă de Baia Mare (Şcoalş de pictură) apoi
Budapesta şi Paris. Ca tânăr artist se află în societatea intelectualităţii
perioadei interbelice, artişti, ziarişti, scriitori. Deci Erdos prin formaţie
<'ste un orăşan, cu rădăcinile ad;înc înfipte în modul de viaţă urban. Satul,
atmosfera ac<>stufa, ţăranul, sunt departe de preocupările sale' artistice.
După cel de-al doilea război mondial, respectiv după anul 1945, viaţa
pentru mulţi se schimbă, astfel şi condiţia artistului în noua societate
<.lcvi ne alta. !n anul 1952 se stabileşte la Baia Mare, orăşel care în peTioada respectivă trăia viaţa unui mic centru de provincie cu o puternică
atmosferă patriarhală, în care târgurile săptămânale atrăgeau numeroşi
ţărani din satele maramureşen e . întâlnirea lui E1·dos cu figura ţăranului
este r ealmente o descoperire. Este nelipsit în zilele de târg din piaţa
<>răşelului unde execută crochiuri, schiţează cu fervoare. Alături de artiştii
prieteni sculptorul Vida Geza şi gra!icianul Vasile Kazar, îşi petrece
câteva veri în satele din Maramureş şi Oaş, fiind atras în special de
figura robustă şi majestuoasă a ţăranului de pe aceste meleaguri, şi nu
in ultimul rând de portul deosebit de bogat şi colorat al oşenilor mai
cu seamă. Am considerat necesară comunicarea acestor câte informaţii
biogruiice. pentru a defini mai concret substratul creaţiei graficianului
în perioada 1954- 1965.
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Această etapă a creaţiei sale de peste un deceniu, a adus cu sine
o perfecţionare a desenului şi compoziţiei în egală măsură, precum şi
descoperirea şi convingerea definitivă a chemării sale în desen - linia
promiţându-i cucerirea formei şi stăpânirea mişcării. Astfel . ia naştere
o suită întreagă <le lucrări, întitulat „Viaţ.a nouă în Oaş", pentru care
în anul 1963 i se acordă Premiul de Stat şi titlul de laureat al Premiului
de Stat pe anul 1962. Astăzi acest ciclu se păstrează la Cabinetul de
stampe al Muzeului Naţional de Artă Bucureştii .
In anul 1957 deschide prima expo ziţie personală la Bucureşti aceasta
constând momentul afirmăr ii depline în. conştiinţa artistică a perioadei
respective. Lucrări ca Studiu - 1955, Ne cheamă pământul - 1956,
Duminică în sat 1957, Vara - 1957, atrag consideraţiile şi aprecierile
unor personalităţi incontestabile ale criticii vremii ca: Ionel Jianu, Petre
Comarescu, Ion Frunzetti. Imaginea grafică, în acest stadiu este încă
tributară r ealului, nu fă.r-J a se obser va forţa de transfigurare, de explorare
psihologic~ a personajelor reprezentate.
1

re~ti,

Repertoriul graficii romd1leşti din, secolul al XX-Zea, D-K, vol. H, Bucu-

Muzeul de Artă R S.R., 1981, inv. 308'ro/628,1; 32298/"i703 ; 32299/7704; 32&50/7956 :

6B524/907i1; 'J-230/7706; 32530/7-936; 32531/7937; 32532/7938: 32'549/î955 ; 32658/8061;
32659/8065: 32660/8066; 32661/8067; 32801/ 8207; 32836/8242: 3283818244: 332151842.J.
11960/859-1: 33205/ 86 ll ; 68512/2059.
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Considerăm a fi necesară de menţionat aici pentru a sublinia
substratul sentimental al reprezentărilor din această etapă a creaţiei
artistului (1958-1964), aceea latură a operei care se leagă de momentele monstruoase ale vieţii sale, când agresivitatea şi teroarea a
mistuit în flăcări alături de idealuri şi cărţi în egală măsură şi oameni,
părinţi, fraţi ori prieteni. După anii de război Erdos la fel ca şi alţi
câţiva din colegii lui de breaslă, a creat cu o adâncă convingere că arta
sa poate deveni o armă prin care să se strivească răul, având menirea
să înobileze, să aducă în prim plan figura omului bun, curat, frumos.
Aceste intenţii le regăsim în întreaga sa operă, cu o structură lirică incontestabilă, de o mare umanitate, exilând din fiecare desen brutalităţile
cotidiene. Revolta sa împotriva ororilor nu emană ură, ci tristeţe sau melancolie ce planenză asupra tuturor durerilor vieţii.
Pe acest substrat psihologic, Erdos descoperă în lumea satului din
Ţara Oaşului şi Maramureş, acel umanism, acea nobleţe şi frumuseţe
interioară a figurilor redate pe care-l caută, prin intermediul căro1 ·a
doreşte să demonstreze parcă atât sic însuşi cât şi lumii, că omul la
„rădăcină", este bun şi frumos. Ca tehnică, Erdos se stabileşte la desen,
având un rol important mai cu seamă în revalorificarea artei desenului
ca mod de expresie. într-o viziune cu totul personală, inconfundabilă prin
originalitate şi realizare artistică, Erdos se impune cu pregnanţă în viaţa
artistică contemporană.

Lucrările Oameni şi destine, Gorunul, Ţăran, Cosaşui (1958) fac
parte dintr-o suită de desene cu care tânărul grafician expune în 1959
alături de maestrul A. Ciucurencu la expoziţia orgaruzată la Muzeul
Ernst din Budapesta~.
Artistul în aceste desene se apropie cu o deosebită căldură <le figurile robuste de ţărani şi ţărănci de o profundă expresivitate, dând sens
deplin fiecărei linii, notând chiar elem~tele decorative (ce• i se vor
reproşa în critica vremii) reuşind să exprime concis ritmurHe formelor,
reducându-le la esenţă. Marea majoritate a acestor desene sunt portrete,
dar ele depăşesc înţelesul tradiţional al portretului, constituind în cel~
din urmă o tipologie ee câştigă car acter emblematic. Punerea în pagină,
compunerea întregii im...•gini, accentuarea nu odată a unor clemente fie de
peisaj sau arhitectură rustică, fie chiar uneltele muncii dându-lei rang de
simbol .în susţinerea ideatică a imaginii, fac să reflecteze direct şi pregnant universul lăuntric al eroilor; sugerând o energie fizică şi morală
deopotrivă . De la simple portrete artistul trece spre compoziţii în care
omul, unealta şi peisajul formează un ansamblu, cum se înU'lmplă şi în
cazul lucrării intitulat Cosaşul (fig. 5) (1958) unde imaginea este construită
pe cele două paralele verticale formate de om şi coasă, iar în phrnul doi
apare satul. Desenul nervos, ~onvingător şi sigur, cu contururi puternice,
dovedind şi aici cu prisosinţă calităţile sale de desenator remarcabil, linia directă şi vib1·antă sporesc expresivitatea imaginii.
In această perioadt1 artistul recurge tot mai des la metaforă,
in Jucrări c-a Gorunul (fig, 3) Rădăcini, Clop ş-i straiţă, Ţărancă ţl.in
2

Alexandr-u Ciucurencu, Paul Erdos, Muzeul Ernst, Catalog, Budapest, 1%9.
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Lăpuş (fig. 6), Ţăran din Certeze (fig. 7). Cea mai relevantă în acest
sens este Gorwiul (1958) ce identifică forţa ţăranului cu trunchiul viguros al copacului, desen în care liniile curg asemenea scurgerii timpului
într-o ritmică ce pulsează, dând senzaţia de put€re, de vitalitate dinamică.
De asemenea, alături de reprezentările de bărbaţi cu figuri robuste,
chiar monumentale, formând o întreagă galerie de caractere reprezentative, de o mare forţ~ expresivă, apare şi imaginea femeii. tn lucrarea
Ţărancă din Lăpuş figura ţărăncii tratată în aceaşi manieră de robusteţe
şi monumentalitate, emană forţă şi duioşie totodată, claritatea expresiei
plastice, linia de o simplitate grăitoare prin care Erdos demonstrează că
frumuseţea este întotdeauna sim.p1.ă, reuşeşte să ofere imaginea alegorică
a ţărăncii dârze şi puternice în faţa vieţii , a destinului pe care şi-l trăieşte
în lumea căreia ii aparţine.
Prin suita de desene ce iau naştere în aceşti ani Erdăs devine o prezenţă permanentă, ocupând un loc de cinste în generaţia de graficieni
ai ţării. Lucrările sale participă la numeroase expoziţii prestigioase de
.artă de peste hotare ca de exemplu: Expoziţia internaţională de desen
şi gravură „Bianco e nero" Lugano (Elveţia) 19603, cu trei desene,
alături de graficienii Florica Cordescu, Cornelia Daneţ şi Traian Vasai;
Bienala internaţională de artă - Veneţia, 19624, cu 13 desene alături
ele pictorul Brăduţ Covaliu, sculptorul Ion Vlad şi graficianul Vasile
Dobrian. Această participare a fost pentru Erdos una din succesele sale
remarcabile, astfel că în 1973, deci cu 11 ani mai târziu apare in ziarul
La nazionale, din 22 septembrie un articol intitulat „Una vasta rossigne
aprato pittura romena in Italia", semnat de Dino Cariesi, în care autorul
articolului reaminteşte în mod laudativ desenele deosebit de expresive
de ţărani ale graficianului Paul Erdos, expuse la bienala din 1962. Succesul deosebit al unor lucrări ca Gorunul, Cosaşul, Ţăranca din Lăpuş
-şi altele este incontestabilă, provenind din sinceritatea cu care graficianul
se exprimă , intenţia mărturisirii grafice a viziunii sale fiind susţinut de
virtuozitatea desenului, de soluţiile plastice expresive, novatoare, eleganţa liniei, monumentalizarea personajelor, evocând în ansamblul acestor imagini atmosfera de baladă , căutând în mod obsesiv drumul către
oameni.
In anul 1963 graficianul este participant la o altă manifestare prestigioasă de peste hotare şi anume a VII-a Bienală de la Săo Paulo (Brazllia)5, cu un număr de 27 de desene, alături de Eugen Mihăescu, Simona
Vasiliu Chintil ă, Marcel Chirnoagă, Vasile Dobrian şi Gy. Szabo Bela.
In această selecţie de lucrări sunt prezente şi desenele Oameni şi destine,
Gorunul, Ţărancă din Lăpuş, Cosaşul, Ţăran din Certeze, alături de o
3

VI Mostra Internationale din Bianco e Nero -

Catalogo, Lugano, 1960,

p. 74.
4 XXXI Biennale Internationale d'arte, Catalogo, Venezia, 1962, p . 215 (reproducere nr. 177).
6 VII Bienal de Săo Paulo, Cataloga, Sao Paulo, 1963, p, 345.
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cu o tematică diferită de lumea satului, inspirate din
din Italia, imagini cu un profund substrat filozofic, meditativ.
In creaţia unui artist au o importanţă deosebită nu numai prezenţele
expoziţionale (care constituie contactul direct cu marele public) dar şi
a nalizele, comentariile (fie pro sau contra), criticii de artă, ce asigură
în cele din urmă o încadrare valorică în viaţa artistică. Creaţia lui Erdos
î ncă din această perioadă a fost bogat analizată, comentată, interpretată,
chiar artificial şi forţat în. cazul ciclurilor de desene realizate în anii '50,
limitându-i importanţa la cel de „rapsod" al Oaşului. Artistul nu a negat
niciodată atracţia deosebită pe care a simţit-o faţă de această lume aparte,
plină de oameni pe care putea „citi" şi simţi atât greutăţile cât şi frumuseţile vieţii pe care o trăiesc. Dar creaţia lui Erdos din această perioadă
este mult mai complexă şi mai profundă, care astăzi privită retr ospectiv,
arată cu mult dincolo de aprecierile superficiale, unilaterale, propagandistice chiar, în unele cazuri.
'P rintre personalităţile prestigioase ale istoriei şi criticii de artă,
care au apreciat la justa ei valoare creaţia graficianului supunându-l cu
fiecare ocazie unei analize profunde şi obiective lucrările acestei perioade,
întâlnim nwne ca: Petre Comănesc, lonel Jianu, Ion Frunzetti, Mircea
Deac, Eugen Schileru, Radu Bogdan, neamintind aici comentariile critice
de după 1965. Analizele şi interpretările lui Eugen Schileru, unul dintre
cei mai erudiţi esteticieni ai generaţiei sale, cu o neîntâlnită informaţie
şi strălucitoare inteligenţă, aducând aprecieri chiar neiertătoare la adresa
creaţiei artistice contemporane, dar cu o deosebită atenţie şi receptivitate faţă de realele talente şi creaţii artistice, a constituit pentru Erdos
un moment deosebit de important în evoluţia sa artistică. Într-unul din
comentariile sale pe marginea unei expoziţii bucureştene a graficianului
,din anul 1965,0 de la bun început face următoarea apreciere: „Paul
Erdos afirmă şi în noua selecţie de h1crări prezentate publicului marea
sa încredere în om, în frumuseţea umană, al cărei cântăreţ pasionat s-a
vrut a fi întotdeauna". Făcând o analiză riguroasă şi obiectivă a lucră1rilor, atrăgând atenţia şi asupra unor c arenţe, comentează în acelaşi
timp astfel una din lucrări de un real succes al graficianului: „ ... In
schimb Mireasă din Oaş (fig. 8), constituie una dintre cele mai fermecă
toare imagini ale expoziţiei. Portretul mărturiseşte un amestec de vitalitate şi pudoare care te cucereşte prin autenticitate. Celelalte elemente
ale imaginii reconstituie, în esenţa lui, un peisaj specific oşenesc, dar
sunt în acelaşi timp motive figurative ale unei imaginabile trăsături
populare. Faptul că această privelişte este tratată sintetic, partea sugerând aici ansamblul şi că, sub raportul grafiei, ea este realizată într-o
linie mai puţin apăsată, într-o valoare mai deschisă, ne determină să o
interpretăm când ca peisaj rupt din realitate, când ca peisaj figurat pe
o textilă ţărănească. De data aceasta Erdos mânuieşte eficient sinecdoca
şi calculează just diferenţele valorice dintre figura principală, mai accentuată şi restul compoziţiei ţinut în valori mai deschise, mai blonde."
serie de

lucrări

călătoriile

6

149.

Eugen Schileru, Scrisoare de dragoste, Buow-eşti, Ed. Meridiane, HJ71, p. 137-
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urmă criticul concluzionează astfel: „ ... De o admirabilă conîn elogiul pe care îl aduce omului şi vieţii, natură lirică aptă
să treacă de la asprime la tandreţe, portretist elocvent, desenator remarcabil . . . suntem siguri că Erdos va înscrie o nouă etapă pe un drum
mereu ascendent".
Este o realitate faptuJ, că ciclul de desene inspirate din lumea satului oşenesc, a fost o etapă remarcabilă a creaţiei graficianului, Comentariile critice şi de mai târziu când deja preocupăril e tematice ak
artistului au fost total diferite, amintesc această serie de desene de o
r-eală originalitate, evocări metaforice în care forţa şi sensibilitatea se
împletesc armonios în testura mlădioasă a liniei. In aceşti ani numeroşi
artişti şi critici sunt atraşi către această lume, redată de grafician cu
deosebită devoţiune de-a lungul unui deceniu. Pentru Erd0s desenul a
fost realmente un mijloc de comunicare, un dialog continuu între om şi
lumea din jur, între linie şi spaţiu. Regăsim însă în desenele sale din
1964 (Mireasă din Oaş, Aprilie jucăuş) (fig. 9), o necesitate interioară
de reînnoire a interpretă rii artistice la un mod superior, inclinaţia sa
spre sinteza imaginii devine şi mai accentuată, mijloacele de expresie
mai concentrate, păstrând mereu limbajul liric, operând cu motive simbolice ce oferă posibilitatea de asociaţii, prin universalitatea ideilor pe
care le exprimă. Considerăm că aceste lucrări fac parte deja dintr-o perioadă de trecere spre o nouă etapă a creaţiei sate, lumea satului ca tema
de inspiraţie începe să sece, deşi mai apar din când în când câte o imagine, ca cel din Oaş - 1976, fig. 10, ca o amintire a „primei mari iubiri".
Pasiunea sa mare însă rămâne desenul - . .. „o pasiune ca un fluviu
neîntrerupt ce-şi rostogoleşte năvalnic apele". - precum nota criticul
Mircea Deac7 •
Ciclul de desene inspirate din Ţara Caşului, cc.mstituie pentru Erdos
perioada de început al împlinirilor sale artistice, acoperind un deceniu
şi mai bine din creaţia artistului. Desenele acestui ciclu deosebit de sugestive, realiste sau chiar patetice, rămân şi astăzi lucrări de referin ţă,
atât pentru o etapă a creaţiei artis.tului cât şi pentru grafica perioadei
în care au luat naştere. Opera lui s-a arătat totdeauna dominată de figura
omului, element esenţial al imaginilor sale drept pentru care nu odată
arta sa a fost definită ca un model autentic de artă umanistă. în acest
sens credem că este necesară o reconsideoore a judecăţilor şi verdictelor
nu întotdeauna caracterizate de obiectivitate faţă de acest ciclu, în care
Erdoo a demonstrat a fi un spirit umanist, pentru care desenul a însemnat
totdeauna un amestec de afectivitate şi raţiune.

in ce1e din
secvenţă

1

Expoziţie retrospectivă

R.S.R., Complexul muzeal

Paul Erdos, Cata log, Bucureşti, Muzeul de
Satu Mare, 1989, p. 10.

j udeţean
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Ţara OaŞtilui

în grafica lui Paul Erd6s

Fig. 9. Apl'lllc

jucăuş

(1964).
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Judith Erd6s

Fig.

.io.

Oaş

(1976).

LE PAYS DE OAŞ DANS LA GRAPHIQUE DE P. ERDt>S
(1916-1987)
(Resume)

L'ctude prcsente une courte analyse d'une et<lpe de 10 ans de la creation du
graphicien Paul Erd6s (1916-1007) .representant de prcstige de !'art plastique contemporaine romaine. Ne le 2 novembre 1916 â HLurezu Mare (departement Satu
Mare) :iil commencc ses etudes ă l'Ecole de peinture de Baia Mare puis il les
continue a Buda pest et Paris. Provenant d'une fam.ille d'intellectuels par formation et education, Erdos est un citadin, Ies racines profondement enfoncees dans
le mode du vie urbain. Le viJlag>e, le paysan, 'SODt uoin de ses preoccupations
artistiques de oette periode. Apres la deuxieme guerre mondiale, dans une societe
changee ou fo vie de !'artiste devanait d.ifferent.e, la rencon tre de Erdos avec le
paysan a ete vraiment une decouverte. La pays de Oaş (zone ethnographique renommee) attire !'artiste non sculement par la figure robuste et majestueuse du
paysan de cette region mais aussL par ileurs costumes nationaux si riches et cc>lories. Cette etape de sa creation de plus d'un decenuie, en a apporte un pe~
fectionnement du dessin et de k1 composition en meme •temps .ainsi que la decouvcrte ct la conviction definitive de sa vocation pour le dcssin - la ligne lui
permettant Ja conquete da la fo rme et la maît rise du mom·emcn t. Ainsi apparalt
toute une siute d'oeuvres intitulee „Vie nouvelle en Oaş" pour laquelle il est re.
compense du Prix d'Etat et du titre IJaureat du Prix d'Etat en 1962. Ce cycle se
trouve aiujourd'hui: dans la propriete du Mu.5ee National d'Art de Bucarest. Participand aux manifcstations prestigieuscs d'art â l'etranger, par exem ple : l'Expozition interno.tionale de dessin et gravure „B ianco e nero - Lugano (Suisse) 1960,
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Venise (ltalie) 1002 ou la Biennale de Sao
PaU:lo (Bresil) 1963, ce cycle de dessins inspires du Pays de Oaş, constitue pour
le Graphloien la periode de commencement de son ae<:<>mplissement artistique.
Les des.<;ins de ce cycle, corrune par exemple „Le Rouvre" (Gorunul) 1956, „Le
faucheur" (Cosaşul) 1958, „Paysanne de Lăpuş" (Ţărancă din Lăpu..'?) 1960 „La
marlee de Oaş" (Mireasa din Oaş) 1964 etc., particulierement suggestives, r~stent
aujourd-hui aussi des oeuvres remarquables, de reference pour une etape de la
cretion de !'artiste ainsii que pour la graphique d e la perio<le ou elles ont apparu.
L'oeuvre de EFdos a ete toujours dominee par la figw·e de l'homm.e, element
essentlel de ses images, c'est pourquoi son oeuvre a ete non seulement une fois
dHlnie comme un modele authentique d'arthwnaniste.

24 - Studii

Şi comunicări,

Xl-XIl
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BIBLIOGRAFIA PRESEI ROMANEŞTI SATMARENE
!NAE ANTONESCU

Prefaţă

Bibliografia periodicilor sătmărene româneşti urmează inevitabil statutul nestatornic al acestor ziare şi reviste apărute în intervalul interbelk. Principalele dificultăţi sunt în legătură cu profesionalismul modest
al unor redactori, majoritatea improvizaţi şi, mai cu seamă a lipsei de
tradiţie jurnalistică în această parte a ţării înainte de anul 1918. Semnificativ e faptul că până la Unirea Transilvaniei cu România în Satu
Mare a apărut o singură publicaţie periodică, Revista catolică tipărită
începând cu anul 1885, o publicaţie de natură religioasă şi care foarte
repede şi-a mutat sediul redacţional în judeţul vecin.
Faţă de presa maghiară din părţile de nord-vest ale ţării scrisul românesc devenise şi în primul deceniu de după 1918 inferior ca număl'."
şi fără stabilitate economică, fapt ce a influenţat negativ asupra procesului de imprimare. în afara gazetei Satu Mare, care s-a tipărit între
anii 1919-1938 restul publicaţiilor au avut o viaţă grea cu apariţii sporadice luptând îndeosebi cu dificultăţile financiare ale vremii.
Toate aspectele amintite şi altele care se adaugă sunt concretizate
în bibliografia ce urmează . Sunt multe ziare şî reviste cu apariţia în
suferinţă, în sensul că nu şi-au respectat periodicitatea înscrisă în caseta
redacţională care lunare au devenit repede trimestriale, se imprimau
numere duble, unele îşi schimbau tipografia de la o lună la alta, ceea
ce înseamnă clar că nu aveau rezerve financiare sau nu erau sprijinite de
asociaţii economice productive. Abonamentele se schimbau în funcţie
de creşterea preţurilor hârtiei şi procesului tipografic. Nu există o categorie socială anume care să întreţină o revistă sau gazetă; subvenţiile
de la stat erau neîndestulătoare.
De multe ori se schimbau redactorii, unii şi în funcţie de adeziunile·
politice dar şi a faptului că munca lor era slab remunerată. Redactorii
constanţi ai revistelor erau învăţători şi profesori, mai ales pentru reviste. Unele publicaţii şi-au sistat prea repede apariţia din pricina lipsurilor băneşti; sunt şi exemple care s-au oprit doar la numărul iniţiaL
Unele publicaţii purtau polemici care întreţineau o atmosferă nefavorabilă pentru presă, cultivând lipsa de încredere a cititorilor.
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Bibliografia periodicelor

2

sătmărene româneşti

(1918-1940)
1. AFIRMAREA. Satu Mare I 1936 ml (martic)-V, 1940 nr. 6-8 (iunie-august). Apare lunar. Redactori : Const. Sh. Popescu şi Octavian
Ruleanu. Redacţia şi admihistraţia: strada Moldovei 53. Ab6namentul
anual: 100 lei; Exemplarul: 8 lei. Tipografia „Slovia", Satu Mare. Cota
Buc-Cluj „Lucian Blaga": 450 044; 27 X 18,8.
De la II, 1937 nr. 2-4 (aprilie-mai) literară-socială. De la III, 1938
nr. 1-2 (ianuarie-februarie) editată de Astra, despărţământul Satu Mare.
De la acest număr Gruparea revistei: dr. Ştefan Anderca; dr. Augustin
Baciu; dr. Lucian Bretan; farmacist Alexe Nan; ing. Zena Spirchez. De
la V, 1939 nr. 1 ·, (ianuarie) fondatorii: Const. Gh. Popescu şi Octavian
Ruleanu (şi redactori). De la III, 1938 nr. 7-8 (iulie-august) colaborator
artistic: I. Rentea.
De la II, 1937 nr. 1 (martie) Abonamente: particulari: 100 lei; de
sprijin: 300 lei; pentru instituţii: 400 lei; exemplarul: 10 lei. De la IV
1939 nr. 1 (ianuarie) particulari: 150 lei; de sprijin: 300 lei; pentru instituţii: 500 lei; exemplarul: 15 lei.
De la I, 1936 nr. 3 (mai) tipografia Atheneum, Satu Mare. De la II,
1937 nr. 12 (decembrie) tipografia Presa liberă, Satu Mare.
Afirmarea a fost revista literar-culturală cu cea mai îndelungată
apariţie în intervalul interbelic sătmărean. Revista îşi datorează existenţa unui grup de intelectuali care au promovat preocupările literare
şi de cercetare ştiinţifică a trecutului istoric al regiunii. Revista urmărea
să integreze eforturile cărturarilor sătmăreni in ritmul cultural general
al ţării. A organizat numeroase şezători literare, a publicat folclor. local
şi documente istorice cu privire la nord-vestul ţării, ca şi creaţii literare
şi studii de istorie literară .
Colaboratori: Lucian Bretan, Gh. Bulgăr, Gh. Crişan, Victor Ilieşu,
Alexandru Nicorescu, Const. Gh. Popescu, Octavian Ruleanu, Vasile
Scurtu, Radu Stanca, Ion Şingariu, S. Vaida.

2. ASTRA-MESAFON. Revistă program a cinematografului „Astra".
Satu Mare I, 1935 nr. 1 (20 septembrie) - I, 1935 nr. 8 (9 noiembrie).
Apare săptămânal în limbile română şi maghiară, în 16 pagini, 20X14.
Exemplarul: 4 lei. Tipografia „Presa liberă", Satu Mare. Cota B.C.U.,
Cluj „Lucian Blaga": 409 338.
Scopul publicaţiei: anunţarea programului săptămânal al filmelor
<'e rulează la cinematograful: „Astra", după un an de la deschiderea lui.
Text identic în limbile română şi maghiară. Pe baza cuponului din corpul
revistei se acordă premii pentru cititori. Publică ştiri din cinematograful
mondial şi texte despre Greta Garbo, Marlene Dietrich şi Charlie Chaplin.
In interior: caricaturi, reclame comerciale şi ilustraţii.
3. CURIERUL SATMARULUI. Foaie politică, socială şi economică.
I, 1928 nr. 1 (6 aprilie) - III, 1931 nr. 3 (12 aprilie). Apare de două ori
pe lună. Redactor responsabil: Ilie D. Cocea, avocat; redactor: I. C. Şte
fănescu-Gruiu. Redacţia: str. Lucaciu nr. 9. Administraţia: Bul. Regele
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I<'erdinand, nr. 4. Abonamentul anual: 150 lei; exemplarul: 3 lei. Tipografia „Gloria", Satu Mare. Cota B.C.U. „Lucian Blaga" - Cluj: P 2 935.
De la II, 1930 nr. 15 (20 august): Organ politic, social şi economic al
Partidului Naţional Liberal de sub şefia lui G. I. I. C. Brătianu. De la
acest număr apare lunar (fără să indice periodicitatea) sub conducerea
unui comitet. 30,5X14,8. Tipografia „Pallas", Satu Mare. De la III, 1931,
nr. 1 (20 ianuarie) tipografia „Patria", Satu Mare. De la I, 1928 nr. 10
(10 octombrie) redacţia şi administraţia: str. Lucaciu nr. 9.
Programul gazetei: tribuna liberă de manifestare a opiniilor democratice, cultivarea armoniei sociale dintre români şi maghiari şi o cât
mai strânsă legătură dintre oraş şi sat. Politică naţional-liberară.
Colaboratori: Ambroziu Nicoară; I. Grecu; Ştefan Koves; I. N. Niculescu.
4. CUVANTUL POPORULUI - NBPSZAVA. I, 1937, nr. 1 (mai majus 1) Satu Mare. Număr unic. Preţul: 10 lei art); pentru intreprinderi: 50 lei ara. Texte în limbile română şi maghiară. Tipografia: „Presa
liberă", Satu Mare; 22,6X29,5. Cota B.C.U. „Lucian Blaga", Cluj: 489 720.
Ideologie social democrată.
Colaboratori: Tiberiu Bretter Danii Coza; Gergely Janos.

5. ECONOMUL. Foaie oficială a Camerei do agricultură a judeţului
Satu Mare. Satu Mare. I, 1929 nr. 1 (11 octombrie) - III, 1931 număr de
'Crăciun (25 decembrie). Apare de două ori pe lună, sub conducerea unui
<:omitet. Redacţia: strada Părintele Ciurdariu, nr. 7. Gratuit economilor
din judeţ. Tipografia „Presa liberă" Satu Mare; 27X21. Cota B.C.U.
„ Lucian Blaga" Cluj: 279 480.
De la II, 1930 nr. 17 (15 septembrie) apare de două pe lună în
3 OOO de exemplare.
Publicaţie dedicată formării unei atmosfere favorabile ţărănimii săt
mărene: creşterea vitelor, utilitatea maşinilor agricole, cultivarea plantelor de nutreţ, elemente de economie agrară, principii de legumicultură.
Ideologie naţional ţărănistă.
Colaboratori: Ion Mihalache, doctor G. Predescu, Alexandru Şipoş,
directorul Camerei agricole.
6. GAZETA DE LUNI. Organ politic oficial, independent. I, 1922
I, 1922 nr. 31 (25 septembrie). Careii-Mari. Apare
în fiecare luni dimineaţa cu ultimele ştiri din ţară şi străinătate. Proprietar şi redactor responsabil: Gh. Dărăbanth. Redacţia şi administraţia: Calea Regina Maria nr. 32. Abonament anual: 50 lei; numărul: 1 leu. Tipografia „Patria", Careii-Mari; 41X28. Cota B.C.U. „Lucian Blaga": P 3 308.
De la I, 1922 nr. 10 (1 mai) redacţia şi administraţia: Calea Victoriei nr. 21.
Gazeta de luni se tipăreşte în perioada în care capitala judeţului
Sătmar era în Carei. Susţine interesele locale legate de reforma agrară
şi cele privitoare la administraţia românească. Sprijină activitatea şco
lilor primare şi însuşirea limbii române literare.

m. 1 (27 februarie) -
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7. GLASUL HOTARELOR. Contribuţii la munca pentru ridicarea
naţional ă, culturală şi eco nomică a poporului r omân de la hotarele de nord-

vcst. l, rn:rn nr. 1 (1 ianuare) - I, 1936 nr. I) (21 scpt0mbric). Satu Mari;!.
Director: Vasile I. Vior. Apare de două ori pe lună. Redacţia şi administraţia: str. Simion Bărnuţiu nr. 9. Abonamente: funcţionari, particulari:
100 lei anual; autorităţi, societăţi: 500 lei anual; 6 pagini: 3 lei. Tipografia „Presa liberă", Satu Mare; 42X29. Cota B.U.C. „Lucian Blaga"':
P IV 120.
.
De la I, 1936 nr. 2 (20 ianuarie) apare duminica. De la I, 1936 nr. ~
(1 iunie) apare de două ori pe lună.
De la I, 1936 nr. 2 (20 ianuarie). Al:>onamente: funcţionari, particulnri: 150 lei anual. De la I, 1936 nr. 3 (1 iunie) funcţionari: 100 lei anual;
autorităţi, societăţi: 1 OOO lei anual.
De la I, 1936 nr. 3 (1 iunie) redacţia şi administraţia: str. General
I. Sinovi nr. 14.
De la I, 1936 nr. 6 (20 septembrie). Tipografia Diecezană, Oradea.
Glasul hotarelor avea statut de gazetă şi se preocupa de stabilitatea
hotarelor ţării împotriva revizionismului maghiar. Ideologie naţionalistă.
Colaboratori: Valeriu Cîrdu, Ioan Georgescu, Horia I. Gheorghiţă ,
Alex. Nicorescu, Constantin Răutu , Vasile Scurtu, I. Gh. Şerbănescu.
8. GLASUL SATMARULUI. Organ politic, cultural ş i economic. I.
1925 nr. 1 (1 aprilie) - I, 1925 nr. 4 (1 iulie) Satu Mare. Apare sub direcţia unui comitet o dată pe lună. Redacţia şi administraţia: Piaţa
I. C. Brătianu nr. 23. Abonamentul anual: 40 lei; exemplarul: 3 lei. Tipografia „Ion Morvai" , str. Cuza Vodă nr. 8; 50X32. Cota B.U.C. „Lucian
Blaga" Cluj: P II 208.
De la I, 1925 nr. 3 (5 iunie) tipografia M. L. Hirach, str. Cuza-Vodă
nr. 8 (acest număr în formatul 40X 27). De la I, 1925, nr. 4 (1 iulie) revine la formatul iniţial şi se imprimă la tipografia Simon şi Vescan,
str. Gh. Lazăr, nr. 5.
Programul gazetei: ridicarea şi întărirea economică a satelor pe baza
ideologiei ţel.răneşti a lui Ion Mihalachc.
Colaboratori: Ion Florea, Pan Halippa, Ion Mihalache, V. Roca.
Seria a II-a. Organ al Partidului Ţărănesc din judeţul Satu Mare.
II, 1928 nr. 3 (17 octombrie). Apare sub direcţia unui comitet. Abonament
anual: 100 lei, exemplarul: 3 lei. Tipografia „Corvin" Satu Mare; ultimul
nr. II, 1928 nr. 3 (17 octombrie) se imprimă la tipografia „Gloria", Satu
Mare şi are formatul 40X27. De la II, 1928 nr. 2 (13 iunie) redacţia şi
administraţia: str. Moldova nr. 45.
Colaboratori: At. I. Bălănescu, Ion Florea, D. Şuta.

9. GRA...~ŢA. Ziar pentru afirmare românească. I, 1934 nr. 1 (8 aprilie) - II, 1935 nr. 223 (16 ianuarie) Satu Mare. Director: Dariu Pop; redactor r esponsabil: Horea I. Gheorghiţă (până la I, 1934 nr. 15 (27 aprilie).
Redacţia şi administraţia: str. Mihai Viteazul nr. 13. Tipografia „Gloria"
Satu Mare. Abonamentul lunar: 50 lei; exemplarul: 2 lei; 45X 36. Cota
B.C.U. „Lucian Blaga" Cluj: P 2 015.
De la I, 1934, nr. 16 (28 aprilie) redactor responsabil Nicolae V.
Ilieşiu.
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Ultimul număr: II, 1935 nr. 223 (16 ianuarie) în numai două pagini
redactat de Dariu Pop.
De la I, 1934 nr. 113 (28 august) abonamentele pentru instituţii şi
societăţi: 2 OOO lei.
Programul Graniţei: afirmarea românismului în părţile nord-vestice
ale ţării, sprijinirea economică a Ţării Caşului, cultivarea limbii române
literare, informarea conştiincioasă a cititorului în plan politic şi cultural.
Rubrici: literare; culturale; economice; pagina femeii; literatură-artă
redactată de Oct. Ruleanu; reportaje, probleme şcolare.
Colaboratori: Mihai Bălaj; Valeriu Cîrdu; Ion Giurgea; Alex. Olteanu; M. G. Samarineanu; Liviu Seleş; Sever Stoica; Felician M. Zaciu.
Bibliografie
1. R. Furtună, Cine este Dariu Pop şi de ce au demisionat cei trei re<lactort de la. „Graniţa". Rânduri către conştiinţa românească, Satu ·Mare
(1935), tipografia „Patria", 46 pag.
~

10. ICOANE MARAMUREŞENE. Revistă de cultură I, 1923 nr. l
(noiembrie) - 1924 nr. 9-10 (iulie-august) Satu Mare. Apare lunar. Redactor: Lenge Mihail Zamfirescu. Redacţia şi administraţia: str. Nicolae
Bălcescu nr. 22. Redacţia pentru Bucureşti: Ion Mehedinţeanu (din 1 iunie 1924) iar pentru Sighet: C. Ionescu-Olt (din I, 1923 nr. 2 - decembrie). Abonamentul anual: 80 lei; pentru instituţii: 150 lei; pe un an
pentru săteni: 50 lei. Numărul: 6 lei. Tipografia: Simon şi Vescan,
29X21. C.B.U. „Lucian Blaga" Cluj: 279 481.
De la I, 1924 nr. 3 (ianuarie) redacţia şi administraţia: str. Tudor
Vladimirescu nr. 22.
Numărul I, 1924 nr. 4 (februarie) s-a imprimat la tipografia Szabadsajt6 S.A. Satu Mare. De la I, 1924 numărul 5-6 (martie-aprilie) revine
la tipografia Simon şi Vescan. De la I, 1924 nr. 7-8 (mai-iunie) se imprimă la tipografia „Triumful" din Bucureşti.
Icoane maramureşene face un pas înainte pentru culturalizarea păr
ţilor nord-vestice ale ţării, începând cu teatrul şi continuând cu literatura. Un număr a fost închinat teatrului românesc şi revista a comentat
principalele evenimente ale regiunii: reprezentaţii teatrale, expoziţii de
pictură, activitatea bibliotecilor publice. Ideologie umanitaristă cu accentul pe aprqpierea româno-maghiară.
Colaboratori: Savin Constant; Anton Davidescu; Elena Farago; Ion
Mehedinţeanu; S. M. Zamfirescu.
11. MICUL MATEMATICIAN. Revistă de matematici elementare
elevilor liceului „Mihai Eminescu" din Satu Mare I, 1936 nr. 1 (25 ianuarie) - I, 1936 nr. 2 (februarie-martie) Satu Mare. Apare sub patronajul
d-lui dr. Eugen Seleş, directorul liceului „Mihai Eminescu". Director:
Alexandru Pop, profesor la liceul „Mihai Eminescu", fost asistent universitar, redactor pentru şcolile comerciale: Terah Gheiza, profesor la
şcoala comercială. Comitetul de redacţie: Ernest Doboş, Iosif Draser,
Liviu Seleş, Gh. Sima, Margareta Suciu, Cornelia Tămaş .
Redacţia şi administraţia: str. Macedonia nr. 52, prof. Alex. Pop.
Abonament: 100 lei anual. Preţul unui nr.: 10 lei. Tipografia „Gloria" ,
Satu Mare. 22~14,8. Cota B.C.U. „Lucian Blaga" Cluj: 490 062.
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Programul revistei: pregătirea matematică a e levilor din cursul liceal
inferior pentru ca în clasele superioare să devină harnici corespondenţi
ai <:;azetei matematice din Bucureşti şi în perspectivă cercetători în domeniul acestei ştiinţe.
Colaboratori: Cristian Emil, Iordan Iosif, prof. Eugen Pascu.
12. NEAMUL NOSTRU. Gazetă culturală informativă I, 1924 nr. 1
(martie) - IV, 1924 nr. 4 (19 martie) Careii-Mari. Apare în fiecare sâmbătă sub cond~cerea unui comitet. Redactor responsabil: L(udovic) Vida.
Redacţia: str. Pintea Viteazul nr. 15; Administraţia: Palatul Prefecturii.
camera 4, parter. Abonamentul: pe un an: 100 lei, un exemplar: 2 lei.
T)pografia Kolcsey, Careii-Mari. 26 X 38. Cotă B.C.U. „Lucian Blaga"
Cluj: P 1 933.
De la I, 1926 nr. 14 (3 aprilie) redacţia şi administraţia: str. Pintea
Viteazul nr. 15.
Programul gazetei: cultivarea limbii române literare, anuariu cu mi·
norităţile naţionale, sprijinirea culturii, artei şi religiei. Colaboratoare:
cu Astra locală.
Colaboratori: Aurel Coza, Leontin Ghergariu, G. Mocanu, Pavel Pavel, Grigore Pop.

13. NORDUL ARDEALULUI. Ziar politic, economic, social. I, 1927
nr. 1 (24 septembrie) - lll, 1929 nr. 15 (21 noiembrie) Satu Mare. Apare
în fiecare sâmbătă dimineaţa. Director şi redactor responsabil: Ilie D. Mihăilescu. Redacţia şi administraţia: Hotel „Victoria" Satu Mare. Abonamentul anual: 300 lei; pentru instituţii: 500 lei; în străinătate: dublu.
Tipografia şi editura „Presa liberă" Satu Mare. 45 X 27,2. C.B.U. „Lucian
Blaga" Cluj: P 2347.
De la I, 1927 nr. 11 (17 decembrie) ziar politic, social, economic, independent. Apare sub conducerea unui comitet; redactor responsabil:
Ilie D. Mihăilescu-Olt. De la II, 1928 nr. 7 (14 martie) director: Ilie D. Mihăilescu-Olt; redactor: C. D. Delavarona.
De la I, 1927 nr. 11 (17 decembrie) redacţia şi administraţia: str. Vasile Lucaciu nr. 9. De la II, 1928 nr. 2 (21 martie) Hotel „Victoria". De
la III, 1929 nr. 4 (7 aprilie) Piaţa Brătianu nr. 20. De la III, 1929 nr. 11
(2 iunie) str. Ştefan cel Mare nr. 12.
De la I, 1927 nr. 8 (26 ianuarie) tipografia „Pallas". De la II, 1928
nr. 6 (3 martie) tipografia „Corvin". De la II, 1928 nr. 8 (31 martie) tipografia „Presa liberă". De la II, 1928 nr. 9 (15 aprilie) tipografia „Pallas",
toate în Satu Mare.
Programul săptămânalului: întărirea economiei şi culturii naţionale,
sprijinirea ţărănimii şi a şcolii primare rurale. Controverse în gazeta
Satu Mare. ·
·
Colaboratori: Ion Giurgea, A. Grobei, Dir Chioar, Alexandru Nicorescu, D. Psatta.
14. PLUSUL. Organ politic al Partidului Naţional Agrar. I., 1933
nr. 1 (28 ianuarie) - VI, 1938 nr. 1 (21 ianuarie) Satu Mare. Apare lunar (fără să indice periodicitatea) sub conducerea unui comitet. Proprietar de ziar: I. C. Barbtil. . Redacţia şi administraţia: str. Mihai Viteazul
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nr. 34. Abonamente pentru instituţii: 200 lei. Tipografia „Slavia", Satu
Mare. 20,4X40. Cota B.C.U. „Lucian Blaga" - Cluj: P 2158.
De la III, 1935 nr. 5 (1 august) organ al Partidului Naţional Creştin.
De la I, 1934 nr. 8 (24 iunie) tipografia „Patria", str. Ştefan cel
JVIarc nr. 24. De la III, 1935 nr. 5 (1 august) tipografia „Urania"„ str.
Mihai Viteazul nr. 24. De la IV, 1936 nr. 8 (18 octombrie) tipografia „Patria". De la V, 1937 nr. 3- 4 (2 mai) tipografia „Balogh".
Din II, 1934 are o periodicitate neregulată. Nu a apărut în lunile
august şi octombrie. De asemenea în 1937 nu s-a imprimat în exact
.aceleaşi luni: august şi octombrie.
Programul gazetei: ideologie naţionalistă influenţată de . gândirea politică a lui Octavian Goga. Are pagini economice, agricole şi culturale.
Colaboratori: Eugen Barbu, I. C. Barbul, dr. C. Băicoianu, N. Bîrsan,
Ion Croma, Victor Petreanu.
15. REVISTA TEHNICA. Foaie oficială a Asociaţiei proprietarilor de
maşini, a mecanicilor şi a oamenHor spec:ialişti. I, 1925 nr. 1 (noiembrie)
- II, 1926 nr. 19- 20 (mai) Satu Mare. Redactor responsabil: Vasile
.Tuhasz. Redacţia şi administra ţia: str. Gcner<ll Olteanu nr. 8. Abonamente: pe un an: 200 lei; pe 6 luni: 120 lei; particulari: pe un an:
300 lei, pe 6 luni: 170 lei. Preţul unui exemplar: 8 lei. Tipografia: Weisz
Scîndor, 30X42. Cota B.C.U. „Lucian Blaga" Cluj: P 3 642.
De la I, 1925 nr. 3 (29 mai) revistă săptă7nânală. Apare în fiecare

<luminică.

De la II, 1926 nr. 11-12 (28 martie) redactor responsabil:

Vasile' Juhasz-Laszl6 şi Alexandru Weghoffer-Sc'.m dor. De la II, 1926
nr. 7-8 (25 februarie) redacţia şi administraţia: Piaţa Brătianu nr. 9 .
.De la II, 1926 nr. 1- 2 (18 februarie) tipografia „Corvin" Satu Mare.
Publicaţie de cunoştinţe folositoare pentru fabrici şi ateliere, comerţ
în ţextile, articole de industrie, iluminatul electric, invenţii şi funcţiona
rea cazanelor. Texte paralele în limbile română şi maghiară.
16. ROMANIA DE NORD. I, 1925 nr. 1 (1 deC€mbrie) - V, 1929
m·. 10 (14 iunie) Satu Marc. Apare în fiecare duminică. Redactor respon:sabil: Traian Burcuş. Redacţia şi administraţia: str. Vasile Lucaciu nr. 4.
Abonamente: pe un an: 100 lei, un exemplar: 2 lei. 29,5X46. Cota B.C.U.
„Lucian Blaga" - Cluj: P 2 303.
De la II, 1927 nr. 1 (1 decembrie) organ al Legiunii române. De la
IV, 19, 1929 nr. 1 (16 ianuarie) organ de propagandă naţională. De la II,
1927 nr. 1
decembrie) apaTe de două ori pe lună. De la III, 1928 nr. 12
{30 septembrie) redactor responsabil: doc. Ştefa,n Cherecheş; de la IV,
1929 nr. 1 (16 ianuarie) redac.tor responsabil: doc. Lucian Br~tan.
De la II, 1927 nr. 1 (1 decembrie) redacţia şi administraţia: Piaţa
Brătianu nr. 7; de la III, 1928 nr. 12 (30 septembrie) str. Părintele Mureşanu m·. 6.
De la II, 19~7 nr. 1 (1 decembrie) abonament anual: 150 lei. De la
III, 1928 nr. 12 (30 septembrie) abonament anual: 200 lei.
De la I , 1925 nr. 3 (13 decembrie) tipografia „Globus" Satu MM-e;
·de la II, 1926 nr. 2 (10 ianuarie) tipografia „Corvin" Satu Mare; de la
II, 1927 nr. 1 (1 decembrie) t ipografia „Pallas", Satu Mare; de la III,
1928 nr. 5 (2 martie) tipografia „Corvin"; de la III, 1928 nr. 12 (30 sep-

n
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tembric) tipografia „Gloria"; de la III, 1928 nr. 13 (14 octombrie) tipografia „Corvin"; de la III, 1928 nr. 14 (31 octombrie) tipografia „Gloria" ;
de la V, 1929 nr. 2 (31 ianuarie) tipografia „Patria" Satu Mare.
România de nord încerca realizarea unei armonii sociale între intelectuali şi ţărani în cadrul instabilităţii economice, lupta pentru progresul economic şi întărirea conştiinţei naţionale.
Colaboratori: Gh. Dragoş, Ioan Grecu, Luca Ilieş, Eftimie Pandrea,
I. Roman, A. Sîntin, dr. Eugen Seleş, ing. Flaviu Suluţiu.
17. RENAŞTEREA NAŢIONALA. Foaia P artidului Naţional din jud.
Satu Mare. I, 1928 nr. 1 (15 martie) Satu Mare. Apare o dată pe lună .
S-a impr imat un singur număr. Director: pr. Ioan C. Puşcaşiu, redactor
responsabil: dr. Trainn Burcuş. Red acţia şi administraţia : Piaţa Brătianu
nr. 7 (etaj). Tipografia .,Corvin" Satu Mare. 48X31. Cota B.C.U. „Lucian
Blaga": P III 345. Ideologie iorghistă.
18. ROMANIA MARE. I, 1932 nr. 1 (1 decembrie). Număr mic, ediţif
Organ de propagandă naţională. Satu Mare. Două pagini. Tipografia „Presa liberă". 46X62. Cota B.C.U. „Lucian Blaga": PI 178.
Articole despre lumea din 1918 remarcând vitejia ostaşilor români;
se propune un monument dr. Vasile Lucaciu în Satu Mare. Colaborator
principal: protopop M. Răutu.
specială.

19. SENTINELA DE NORD. Organul Societăţii culturale „Sentinelll'
de nord" a studenţilor din Sanislău-Slitmar. I , 1925 nr. I (iunie) - I, 192 ~
m·. 7 (decembrie) Sanislău. Apare lunar sub conducerea unui comitet.
P entru redactare răspunde preşedintele Societăţii. Redactor şef: GrigorcPop: Redacţia: Carei - Sanislău . Abonamente' pe un an: 60 lei; un
exemplar: 5 Jei. Tipografia „Patria", Carei. 24X17. Cota B.C.U. „Lucian
Blaga" - Cluj: 493 694.
De la I, 1925 nr. 7 (decembr ie) se tipăreşte de către institutul de arte
grafice „Convorbiri literare", Bucw·eşti . Programul revistei: dragostea
pentru Jimba română şi cultivarea ei. Articole de sprijinirea culturii .
despre educaţie, economie agrară, albinărit şi îndeletniciri practic-e.
Colaboratori : Ion Anghel, I. Maghiaru, Gh. Mocanu, George A. Petre,
dr. G. V . Văleanu.
20. ŢARA DE SUS. Revistă pentru toţi. I, 1921 nr. 1 (februariP) - L.
1921 nr. 5 (iunie) Satu Mare. Apare o dată pe lună. Dir ector: Dariu Pop.
Abonamentul 48 lei anual. Tipografia „Astr a", Baia Mare. 22 X15. Cota
B.C.U. „Lucian Blaga" Cluj: 489 483.
De la I, 1921 nr. 2 (martie-aprilie) tipografia „Institutul de arte grafice şi editură Satu Mare".
Ţara de sus a fost o publicaţie de familie în tradiţia revistelor transilvane din veacul trecut adaptată la n evoile veacului contemporan. O
revistă regională susţinută de cărturarii locali.
Colaboratori: G. V. Botez, Anton Davidescu, Dariu Pop, I. Radu
(pseudonim al lui Dariu Pop), J.;ugen Seleş.
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21. VIITOUUL SATMARULUI. Ziar politic, economic, social. I, 1927
I, 1927 nr. 15 (21 septembrie) Satu Mare. Apare în
fiecare miercuri (în afara numărului 12 din 1 septembrie care a apărut
joi). Director: Nic. Cristofor. Redacţia şi administraţia: Piaţa Brătianu
nr. 26. Abonamente: 200 lei anual, instiluţii şi autorităţi: 500 lei anual.
Tipografia „Corvin" Satu Mare. 29~54,6. Cota B.C.U. „Lucian Blaga"
'Cluj: P III 424.
De la I, 1927 nr. 12 (1 septembrie) redacţia şi administraţia: Hotel
Victoria, Satu Mare.
De la I, 1927 nr. 13 (7 septembrie) pagina a treia este redactată în
Jimba maghiară.
Gazeta propune reforme economice, lupta împotriva şomajului şi o
kge pentru unificarea legislativă.
Colaboratori: At. I. Bălănaşcu, I. D. Crocea (avocat), I. D. Mihăi-
lcscu.
nr. 1 (16 august) -

Cu toate aceste inerente dificultăţi ale începutului presa periodică
din intervalul interbelic a înregistrat rc7.ultate lăudabile indC'osebi revistele, între care c de amintit Afirmarea, principala zestre
l.t erară, apărută între anii 1936-1940 iar în ceea ce priveşte presa cotldiană săptămânală Satu Mare, ocupă primul loc urmat de Graniţa,
Conştiinţa română, Frontul iar dintre gazetele careiene putem aminti
Neamul nostru, Graiul neamului şi Solidaritatea. O serie de publicaţii
au fost redactate în limbile română şi maghiară servind apropierii celor
două naţionalităţi. Ceea ce publicăm acum este doar o parte a bibliografiei publicaţiilor periodice româneşti urmând ca în viitor ea să vadă
lumina tiparului în întregime.
.sittmăreanu
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ETNOGRAFIE
COORDONATE IN CERCETAREA ETNOBOTANICII
ROMANEŞTI : VECHIME, CONTINUITATE,
APLICABILITATE
MARIA

BOCŞE

Ştiinţa populară, aparent o a1ăturare de termeni improprii a constituit în fond, conform concepţiei istoricilor, sociologilor şi etnologilor un
domeniu distinct al culturii şi civilizaţiei unui popor.
Acest domeniu subsumează toate cunoştinţele dobândite de om prin
empirismul multimilenar, prin observarea mediului înconjurător, a naturii, prin „ştiinţa de a se adapta mediului ambiant, de a-l schimba,
ori de a decanta ceea ce poate f_i folositor vieţii, faţă de ceea ~i poate
dăuna. Acest raport dintre om şi natură, mediul înconjurător şi puterea
raţiunii, In efortul permanent de adaptare şi transformare sunt surprinse
cu inegalabilă forţă de . Pascal: „Ce este :0mul în natură: Un neant ,f aµ
de infinit, un infinit faţă de neant, lrt mijloc între nimic şi tot. Forţa sa
supremă stă in raţiune; este fragil ca o trestie, dar o trestie gânditoare" 1 •
Munca, satisfacerea multiplelor nevoi materiale, intense au generat
nu numai condiţia existentă a ornului2 ci şi „atitudinea culturală a om ului faţă de realitate"'3, pe primele trepte ale istoriei.
Prin transmiterea experienţelor şi transformă rii lor în acţiune, datorită cunoaşterii mediului natural, a timpului şi a dimensiunii spaţiului,
omul şi-a creat nu numai trecutul şi prezentul, ci a pus bazele viitorului,
trecând de la „timpul fizic şi biologic ireversibil la timpul social-istorl<'
şi chiar la timpul subiectiv"•.
Lucian Blaga sublinia această „mutaţi e onlologică"5 de trecere a
omultfi de la starea de supunere faţă de mediu, la starea culturală, prin
care omul conştient de puterea şi valoarea sa !şi construieşte propriul
său univers, lume, îşi impune legi, norme, principii comportamentale,
în raport cu experienţa sa milenară, dar şi cu necesităţile sale.
Odată cu munca şi dobândirea experienţelor prin activitatea laborioasă, fondul de cunoştinţe empirice &-a dezvoltat necontenit. Printre
primele cunoştinţe de acest fel, cele mai proI unde au fost cele alimentare, legate de obţinerea şi producerea hranei, cele medicale, pentru apă
rarea vieţii, C'ele tehnice, legate de confecţionarea şi perfecţionarea uncl1

Alexandru

Tănase,

Todea GeorgC'la -

Omul -

creator de cultură şi cip. 7.

vilizaţ~, Editura ştiinţifkă şi cnciclopedi\::ă, Bucureşti, 1979,
~

lbîdem, p. 26- 29.
lbidem, p. 29.
'lbidem.
& lbidem„
3
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telor şi a instalaţiilor, de construirea caselor etc., cele biologice, privind
cunoaşterea faunei şi a florei, precum şi a proprietăţilor lor, !n fine, cele
astronomice, matematice, geograiicer, etc.
Varietatea cunoştinţelor empirice este extrem de mare de la o regiune la alta de pe glob, la diferite civilizaţii umane şi chiar la acelaşi
popor, pe diferite trepte ale istoriei. Mileniile de cunoaştere a naturii şi
de folosire a ei pentru dezvoltarea . civilizaţiei umane au generat o reală
„ştiinţă" a poporului, un cuantum al spiritualităţii populare, care poate
constitui încă odată argumentul vechimii, continuităţii, perenităţii unei
civ ilizaţii. Acolo unde vestigiile arheplogice doveditoare ale evoluţiei civilizaţiei unui popor n-au fost scoase încă la lumină, sau sunt sărace,
iar dooumentele scrise sunt laconice, ~ri n-au fost încă scuturate de colbul vremii, cunoştinţel e populare, concepţiile despre cosmogonie , despre
mi"isurarea timpului şi a spaţiului, despre astronomie, etnoiatria pozitivei,
practîcă prin fitoterapie şi opoterapie (cu remedii de origine animală. sau
minera lă), profilaxia populară, cunoaşterea cultivării plantelor, ori folosirea florei spontane în alimentaţie, obţinerea coloranţilor . a tan,anţi 
lor etc., demonstreqză alături de civilizaţia tehnică populară - etnogeneza, vechimea şi treptele de dezvoltare ale complexului cultural al poporului nostru.
Pe de altă parte, aceste cunoştinţe empirice s-au dezvoltat şi manifestat în strânsă coreiaţie cu ocupaţiile de bază, agric;ultura, creşterea
animalelor, meşteşugurile. 1n al treilea rând, se impune să amintim că
bazele ştiinţelor culte se află îri cunoştinţele empirice- ale poporulur, iar
istoria oricărei ştiinţe, ca şi istoria umanităţii însăşi trebuie să înceapă
cu a cest capitol al ştiinţei şi civilizaţiei tehnice populare. Dar ·,.odţseea"
c unoaşterii nu se opreşte la acest stadiu, ci trece prin ipostaze mereu
noi, în raport cu nivelul cultural şi eoncepţia nouă despre univerş şi 'viaţă .
Cercetar ea ştiinţei populare, cu cele mai importante capitole ale sale
(e tnobotanică, etnoiatrie, astronomie, meteorologie, sisteme· tradiţ10nalc
de măsurat etc.) ·nu se poate realiza fără apelul sau studiul interdisciplinar de antropologie, arheologie, istorie, antropogeografie, demografie,
istoria medicinii, sociologie, filosofia culturii, mitologie, psihologie .s ocială, folcloristică, istoria artei, estetică etc. Numai în acest mod, inţelc
gerea inestimabilului tezaur al ştiinţei populare poate fi cuprinză'toare,
r ezultatele dobândite de cercetarea etnologică împletindu-se înlr-un tot
cu succesele celorlalte şti inţe umaniste.
Aducerea în lumină, analiza şi explicarea, apoi generalizarea vastei
experienţe a mileniilor de existenţă a p0porului nostru înseamnă· în contex t dialectic implicit urm ărirea ascensiunii civilizaţiei şi culturii populare.

Etnobotanica
Cercetările actuale de etnologie europeană comparată au demonstrat
cu argumente de netăgă duit legăturile complexe care un~c ştiinţele· na6 Vu.lcănescu

ţ i fică, Buc ureşti,

Romulu$ 1966, p. 8.2.

Etnografia: ştiinţa ciiltur'ii populara, Editura ştiin
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turii de ştiinţele umane 1 , această întrepătrundere şi cunoaştere reciprocă
tinzând spre o autonomie a ramurilor acestor ştiinţe: etnobotanica, etnoiatria, etnozoologia, etnometeorologia, astronomia etc. Datele ştiinţelor
naturii pot fi îmbogăţite cu datele etnologice, care, de multe ori. reflectit
rolul. şi funcţiile diferitelor elemente (arbori, plant;c etc.) fără· de care
însăşi identificarea speciilor, spre exemplu, n-ar Ii absolută.
Pe oricare treaptă a istoriei civilizaţiei W11ane, omul s-a aflat in
dependenţă directă de produsele naturale din care împrumută de la elemente şi remedii pentru vindecare, la îmbrăcăminte, decor, coloranţi ,
insecticide etc. ln afara datelor de ordin economig, singurele capabile
de a aduce precizii indispensabile în cercetarea ştiinţelor umaniste, botanica, mai nou dendrocronologia spre exemplu, aplicată la stabilirea
vârstei copacilor (după inelele transversale de creştere) contribuie la cunoaşterea vegetaţiei unei regiuni, putându-se determina chiar un calendar dimatic a diferitelor ţinuturi, de-a lungul mileniilor.
Etnobotanica este azi deopotrivă sprijinită de analizele fizico-chimice-carbon 14, metodele sale adresându-se tuturor substanţelor organice, de altfel. Fără îndoială, omul, cunoscând natura şi învăţând ceea
ee-i poate ajuta vieţii, alimentaţiei, sănătăţii se simte direct înserat într-o
realitate cosmologică în care universul uman reprezintă o „legătură" in
ordinea şi echilibrul absolut al cosmosului. Din această conştiinţă a
integrării sale „în" şi nu „înafara" sistemului ecologic natural decurge
şi gama largă a iniţiativelor, descoperirilor, chiar a riturilor şi practicilor, care justifică intervenţia omului pe multiple planuri asupra n aturii. De aceea, „etnobotanica poate fi definită ca ştiinţa raporturilor
reciproce ale omului şi a lumii vegetalee12, ea studiind legăturile dintre
societăţile umane şi lumea plantelor. Cu alte C'UVinte, etnologii au numit
etnobotanica - ,,o urzeală vegetală a istoriei umanităţii''3 . Etnobotanica
asociază rezultatele botanice, cu anchetele sociologiro şi etnologice, in ventariind farmacopeea unui ţinut sau a altuia, studiind plantele alimentare la o populaţie determinată, descriind instrumentele sau metodele
de cultivare pe o arie sau pe alta geografică, urmărind, comparând riturile de fertilitate şi de cultivare a plantelor cerealiere, analizând locul
diferitelor plante în sistemul limbajului tradiţional (în obiceiuri, vestimentaţie, folclor, în gândire) urmărind tehnicile de folosire a plantelor
în cadrul ocupaţional (prepararea tananţilor, a coloranţilor etc.), analizând
concepţia estetică a unui popor, prin cultivarea florilor, împodobirea caselor, a costumului, prin transpunerea universului vegetal in arta plastică tradiţională (în arhitectură, arta cioplirii lemnuluiJ pe ceramică, pe
ţesături şi cusă turi, în pictura pe iticlă sau la .înconaeerea ouălor etc.
Analizând importanţa etnobotanicii în legătură cu istoria omenirii,
<'ercet.ă torul francez J. Millot releva dovezile incontestabile ale schimbă rilor şi fenomenelor evolutive prin suma, diversitatea plantelor, fondul lexical legat de acestea, întrepătrunderea cu cele mai variate domen'ii ale culturii materiale. Aşa spre exemplu, cercetând în perioada de
1 Theodore Monoei Sciences naturelles et etimologi<', i n voi. ,,Elhnologie
generole" (sub rect lui JEX1n Poiriet), Gallimard, 1968.
2 .Ja-cquei; MiJlot Uethnobotanique, în vol. „l!:thnologie gen~rale", p. 1740.
3 lbidt'm.
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trecere de la economia culesului din natură la cultura sistematică a pă
mântului se pot stabili etapele de evoluţie pe baza unor adevărate „calendare'' pe baza diferenţierilor de vegetaţie. Devine limpede faptul că,
aşa cum preciza Millot „lumea vegetală ne aduce un ajutor preţios,
nu numai pentru a stabili cu diverse grade de precizie astfel de calendare, dar şi pentru a pune în evidenţă şi, într-o oarecare măsură, de a
caracteriza modificările suferite prin intermediul omului de-a lungul
epocilor. Cronologia aplicată la reconstituirea trecutului nostru este unul
din capitolele cele mai captivante ale etnobotanicii"·1. Astfel, arată mai
departe acelaşi autor, listele vegetale figurează în picturile rupestre preistorice, sau în operele artei vechi~ se pot 0bserva de asemenea lichenii
crescuţi foarte lent deasupra mormintelor, fenomenul biologic permiţând
să se atribuie o vârstă acestora. Staţiunile arheologice dezvăluie flora
din diferite epoci, nu totdeauna aceeaşi, specii dispărute sau ·existente
şi azi folosite în alimentaţie (cereale) , chiar schimbările de climă se pot
deduce.
Analizele prin carbon 14 sau prin metodele palinologiei (studiul
sporilor şi a polenului descoperit în sedimentele de cărbune etc.) .au demonstrat posibilitatea de a descifra prin cunoaşterea vegetaţiei stră
vechi, structura zăcămintelor, dar şi modul de viaţă şi elementele cunoscute şi folosite de om în diferite epocP, precum şi succesiune"' dispariţia sau evoluţia principalelor specii (pinul în perioada glaciară, apoi
pinul alături de mesteacăn şi salcie, păduri de stejar, apoi de brad. Prin
dendrocronologie s-a putut stabili de asemenea vechimea construcţiilor
din diferite ţinuturi, evoluţia aşezărilor (după inelele de creştere din
tă ietura transversală a grinzilor caselor, după varietatea lemnului .folosit in construcţie etc). Aceste metode aplicate ln cercetarea european ă
au pus în lumină legătura indisolubilă care există între arheologic, istorie, etnografie, sociologie şi etnobotanică. P e drept cuv11n t se poate spune
că „istoria civilizaţiilor este istoria folosirii vegetalelor"&.
Azi, când dezvoltarea extraordinară a tehnologiei şi industrializarea
pe plan mondial a meninţă cu poluarea naturii tot mai mult, e tnobotanica
este chemată să sublinieze că echilibrul ecologic, care a existat va dăinui
numai prin păstrarea şi folosirea ei cu grijă,.. cu economie. Insăşi dezvoltarea civilizaţiei pe noi trepte va fi posibilă numai prin păstrarea şi
continuarea acestui patrimoniu ancestral, de neînlocuit, pc care-l formează lumea vegetală.
Cercetările sistematice de etnobotanică au incepub la noi încă )a
sfârşitul ·veacului trecut, când în 1874, Simion Mangiuca, în articolul
„De însemnătatea botanicei rom â neşti" (publicat în revista Familia)
releva importanţa tezaurului de cunoştinţe etnobotanice ale poporului
• Ibidem, p. 1760: ,.Le m onde vegetal nous apporte une alde precieuse, ·non
\eulemcnt pour etab1ir, avec divers degr~ de p1~ision. de tels calendriers mais
<tussi pour mettre en cvidence et, dans unc certaine mesurc, caracteri.ser les modificat.ions subies par l'en";ronnement humain au rours de notre passe est un des
c1 1apitres Ies p1us captivants de J'ethnobotanique".
• Metodele amintite au contribuit la formarea certitudinii c-ă in Sah.a.ra actualul deşert era acoperit altădată cu vegetaţie bogată de tip mediteranean.
6 J. MillO't L'Ethnobotanique", tn vol. „Ethnol(}g"ie generale"; Ed.· Gallimard, 1968, p. 1763.
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român. O remarcabilă activitate în această direcţie a avut şi B. P. Haş
deu - personalitate remarcabilă a culturii româneşti de la sfârşitul
sec. XIX începând cu lansarea „Programei pentru adunarea datelor privitoare la limba română" - 1884, chestionar lansat In peste 700 de localităţi, ale căror răspunsuri conţineau numeroase date despre cunoştin
ţele de etnobotanică ale poporului. Bogăţia acestui material a sugerat
poate ideea oelor două concursuri instituite de Societatea de ştiinţe din
România, lansate în 1892, respectiv în 1897, pe temele „Botanica populară română din punctul de vedere al credinţelor, datinelor şi literaturii
populare" şi „Cromatica poporului român". Ca urmare acestora, au fost
publicate lucrări de etnobotanică, iar altele au abordat problematica legată de obiceiurile tradiţionale, în cadrul cărora au fost incluse şi elemente de cunoştinţe ctnobotanice, cum sunt, cele elaborate de S. FI. Marian, T. Pamfile, A Gorovei, S. Mangiuca7 etc. In ultimele două pecenii ale veacului nostru au apărut numeroase lucrăris axate pe relevarea tezaurului etnobotanic ş'i botanic românesc, ·o etapă importantă marcând-o AL Borza cu al său „Dicţionar etnobotanic" (1908), amplă culegere de denumiri de plante, din regiunile ţării noastre. In anul 1979,
etnograful Valeriu Butură înmănunchea într-o sinteză sistematică cunoştinţele de etnobotanică ale poporului român, privitoare la numeroasele
plante alimentare, plante textile care au favorizat dezvoltarea unor meşte
şuguri; plante colorante, plante folosite în farmacopeea populară, legate
de obiceiuri, rituri, credinţe, mituri, punând la îndemâna cercetării etnobotanice din ţară şi străinătate un vast material pentru studiul comparativ, sau jalonând posibile piste noi de cercetare.
Toate lucrările amintite relevă preocupările constante din ţara noastră
penlru dezvăluirea bogatului fond de cunoştinţe etnobotanice, de a demonstra vechimea acestora şi importanţa lor în studierea treptelor de
civilizaţie a poporului.
Vechimea

cunoştinţelor

etnobotanice la poporul român

Cunoştinţele etnobotanice, ca important domeniu al ştiinţei populare devin argumente peremptorii alături de alte dovezi de natură isto7

Sărbătorile la români,

Simion Florea Marian -

vol. I-III, Bucureşti, 1698-

1001'.
Simion Florea Marian - Nunta la români, Bucureşti , Hl90.
Simion Florea Marian - Naşterea la români, Bucureşti, 1892.
Simion Flonea Marian - lmn.ormântarea la români, Bucureşti, 1002.
Tudor Pam.file - Cerul şi podoabele lui după credinţele poporului român,
Bucureşti, 1915.
Tudor Pam.file - Văzduh.ul după credinţele popOl'ului român, Buc„ 1916.
Tudor Pamfile - Sărbătorile de vară la români, Bucureşti, 19'10.
Tudor Pamfile - Agricultura la romdni, Buoureşti, 19l(l.
Tudor Pamfile - Pământul după crediniele poporului rotnân, Buc„ 1924.
Artur Gorovei - Credinţe şi superstiţii ale poporului roman, Buc., 19.15.
P.amfile Tudor, Mihail Lupcsou - Cromatica poporu.lui român, Bucureşti,
1914.

Simion Mangiuca 1874.

De însemnătatea botanicei. româneşti, in rev. „Familia",

a Vezi Valeriu Butură -

Enciclopedie de botanică 1·omânească, Editura ştiln
11979 şi bibliografia.

ţifică ş i enciclopedkă, Bucureşti,

2G - SLUdll

şi comunicări,

XI-XIl
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sau spirituală ' - a etnogenezei şi continuităţii
sale principale.
Nechimea multimilenară a acestor cunoştinţe ale poporului român
este atestat.ă de fondul lexical (denumirile fiind autohtone în parte, multe
însă fiind împrumutate din lexicul greco-roman, atât pentru plantele cultivate, cereale, pomi fructiferi, arbori, plante textile şi oleaginoase, cât
şi pentru speciile din flora spontană). De altfel, cultivarea plantelor cerealiere şi textile, a pomilor fructiferi. şi a viţei de vie a constituit ocupaţia principală a autohtonilor, din cele mai vechi timpuri, în strânsă
interdependenţă cu creşterea animalelor. Practica cultivării pământului
era însoţită de obiceiuri, rituri, cr:edinţe despre plante şi viaţa lor, despre ciclul vegetal, ori pentru invocarea:· fertilităţii şi a fecundităţii, pentru: înlăturarea forţelor malefice. Fondul spiritual, deosebit de complex
dovedeşte deopotrivă vechimea lor precreştină şi în acelaşi timp vechimea şi permanenţa populaţiei pe aceste meleaguri. Originea acestora se
află, fără îndoială , în fondul spiritual al vechilor locuitori ai Daciei,
peste care s-au suprapus elemente din cultura romană, succedate de
unele împrumuturi de la °alte popoare cu care au avut contacte sau vecinătate de-a lungul veacurilor.
Mai târziu, s-a încercat grefarea unor practici cultice pe riturile
tradiţionale de invocarea ·ploilor, ori de alungare a forţelor distrugătoare
(grit?dină, secetă, uragane), fără ca acestea să aibă însă puterea de gener.alizare şi extindere în cultura · spirituală pe măsura celor străvechi, autohtone.
Geto-dacii, cullivatori de cer eale, plante textile, pomi fructiferi, credeau că Zalmoxis9, zeitate cu semnificaţie chtoniană era generator al
vieţii, vegetaţiei, îertilităţii, iar Gebcleizis, zeu al luminii, fulgerului şi
tunetului era forţa celestă , ameninţătoare, deseori distrugătoare. Unele
credinţe populare în legătură cu forţa regenera toare a pământului, cu
forţele celeste etc., păstrate până azi, mai păstrează unele elemente care
demonstrează că şi-au tras „seva" din filonul cultural al vechilor autohtoni (corespunzător ramurii tracilor dunăreni, de la nord de Haemus10) •
. Textele antice aduc dovezi grăitoare asupra bogatelor şi diversificatel©r cunoştinţe etnobotanice ale geto-dacilor. Astfel, medicul botanist
grec, Pedakios Dioscorides din Anazarba în lucrarea „De materia medica" făcea o adevărată sinteză a cunoştinţelor botanice şi medicale din
sec. I e.n:, în luinea bazinului mediteranean şi a ţinuturilor carpato-balcanice. între cele 704 plante înregistrate în lucrare, Dioscorides includea 40 (după unii cercetători, 42) denumiri dacice, care completau lista
celor greceşti, romane, sau provenind din limba altor popoare pe care
le va fi cunoscut în calitatea sa de medic militar. Lucrarea sa, adresată
atât vindecătorilor empirici, medicilor, deopotrivă culegătorilor, negustorilor, vânzătorilor de plânte medicinale arc o valoare deosebită şi în cercetarea ' relaţiilor populaţiei dacice din nordul Dunării, cu popoarele sudnea, de

cultură materială

populaţiei şi ocupaţiilor

9 IstorLcul I. I. Russu susţine semnificaţia semantică a numehti de Zamolxis,
ili! Ia „z.amol" = pământ, zeitate a pământului, personificarea izvorului Yieţii, fertilităţii, vegetaţiei (apud. I. I. Russu „Religia traco-dacilor". Zei. credinţe, practici
religioase, CJuj, 1'947); vezL şi „Istoria Româniici", vol. I, 1960, p. 330-331; H. Daicoviciu - „Dacia de la -Burebista la cucerirea romană", Cluj, 1972.
10
Idem, ibidem, p. 180, 10&'.-110.
.
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dunărene,

în acea vreme, fiind in acelaşi timp dovada răspândirii cuempirice ale dacilor privind „proprietăţile ierburilor şi arbuştilor". Dintre nenumăratele copii care au circulat, cel mai vechi manuscris copie (şi cel mai reuşit) după lucrarea lui Dioscorides a fost
„Codex Constantinopolitanus", numit şi „Vindobonensis", realizat în
.anul 51211 •
„De materia medica" cuprindea descrierea proprietăţilor plantelor,
întrebuinţarea lor, fazele şi modul de a fi cukse Ne (se-recomanda_C1Jlegerea plantelor pe timp uscat, cu cer senin şi nu ploios, de preferinţă
din zonele de munte şi de la mare altitudine, din locuri bătute de vânt).
De asemenea, se contura principiul valabil şi azi în legătură cu necesitatea urmăririi stadiilor de dezvoltare a plantelor, de la încolţirea lor
şi până la coacerea îructului pentru a nu cădea în eroarea acelora care
au afirmat că „unele plante nu aduc nici flori, n-au nici tulpini şi nici
fructe" 12 • Lucrarea a fost structurată în 5 capitole:Cartea I - plante ierboase, răşini, balsamuri, arbori şi arbuşti, in~
dicatc pentru prepararea uleiurilor şi a unguentelor;
Cartea II - materii medicale de origine animală, plante cerealiere,
leguminoase, crucifere, composite, liliacee, unele fiind aromatice;
Cartea III - majoritatea compositelor, umbelifere, labiate etc.
Cartea IV - restul plantelor din familii cu mai puţine specii, dar
s.i unele composite, labiate, ferigi, ciuperci etc.
Cartea V - vinurile şi materiile anorganicet3.
O altă lucrare a antichit8ţii, „De medicaminibus herbarum" sau „De
herbarum virtutibus" a lui Pseudo-Apuleius menţiona din nou denumi.ţi
de plante dacice, între cele 131, 32 nume de plante (după unii 26) dacico.
Cele două lucrări amintite cuprindeau pe . de o :parte numeroaşe specii:
comune, cu multiple întrebuinţări medicale, pe de altă parte, plantele
cu întrebuinţări mai restrânse, dar fiind din abundc~ţă în flora zonelq,r
indicate.
Pentru a facilita studiul comparativ al denumirii plantelor, etnograft.Il
Valeriu Butură a alăturat denumirile româneşti actuale ale plantelor la
denumirile ştiinţifice, la cele dacice (cf. lui Dioscorides şi Pseudo-Apleiuş),
denumirile greceşti şi latine fiind deosebit de grăitoare14. Mai intereşante
pentru urmărirea schimbărilor produse în evoluţia denumirilor de atunci
şi până acum, în limba română sunt câtev,a denumiri: brustur (Arctium
lappa L.), riborasta (Pseudo-Apuleius), arkeion ·cgr.) lappa (lat.) cinci-degete (Potenilla reptans L.), propedila (Dioscoride, Pseudo-Apuleius), pentaphillon (gr.), quinquefolium (lat.), rosmarinul (Rosm'1rinus officinalis L.),
drakontos (Pseudo-Apuleius), libanotis (gr.), rosmarinum (lat); ştir .Amaranthus angustifolius Lam.), ştir (Amaranthus angusticolius lam.), blis
noştinţelor

.

.

11 Vezi Vaczy C. Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides şi PseudoApuleius, în vol. V-VI al anuarului „Acta Musei Napocensis'4, Cluj, Muzeul de is-

torie, 1968, 1969.
12 Idem, ibidem, partea I, vol. V al anuarului „Acta Musei Napocensis", 1968,
p. 64.
.
13 Idem, ibidem, p. 65.
14 Idem, ibidem, în vol. VI al anuarului „Acta Musei Napocensis", 1969,
p. '11'5-129; idem, ibidem, vol. VUI, 1971, p. •103~li3>3; vezi şi V. Butuc, op. cit.,
p. 14.
25•
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(Dioscorides), bliton (gr.), blitum (lat) etc. în limba română nu s-au
denumirile dacice, dar se observă că s-au moştenit de la romani
numele principalelor plante (mai puţin din greacă) pentru specii cultivate sau din flora spontană . Odată cu ele, se vor fi moştenit şi cunoştinţe,
credinţe cu o continuitate neîntreruptă până azi, în viaţa poporului.

păstrat

Terminologia plantelor cunoscute pe teritoriul carpato-danubian
Dicţionarul etnobotanic al lui Al. Borza, (cel mai complet de acest
fel din câte au fost publicate) menţionează cca 2 100 specii, din care
876 sunt atestate de către cercetătorii botanişti, etnologi etc. - ca utilizate de populaţia ţării pentru prepar area remediilor terapeutice, a coloranţilor şi în alimentaţie. Valer iu Butură, urmărind etimologia denumirilor de plante le situează pe trei categorii: denumiri din fondul ctilturai originar, cuprinzând denumiri dacice (brânduşă, gorun, curpen, mazăre, spânz, copac, ghimpe, mugure, păstaie, sâmbure, strugure, bradt 5 ,
de această ultimă specie legându-se şi străvechi obiceiuri, semnificaţii,
cântece care pot avea de asemenea o origine autohtonă (şi denumiri latine) pentru plante cultivate: grâu (granum), mei (millium), orz (hordeum),
secară (secale), ai (alium), usturoi (ustulare) linte (lens, lentis), ceapă
(caepa), varză (vir(i)dia), legumă (legumen); pomi: cireş (cercsius), măr
(malum), pom (pomus), prun (prunus); viţa (vitea), vie (vinea), coardă
(chorda); plante textile: inul (linum), cânepa (canepa); copaci şi plante
din flora spontană: carpen (carpinus), fag (fagus), alună (abcllona), arţar (arciarium), salcie (salix), urzica (urtica), patlagina (plautago) etc.
De origine latină sunt şi denumirile părţilor plantelor : iarbă, rădăcină,
frunză, foaie, floare, tufă, lemn, floare, fruct, sămânţă.
Unitatea limbii române şi implicit şi cea a contextului cultural este
dovedită însăşi de răspândirea în toate ţinuturile ţării a denumirilor speciilor care au avut o importanţă mare în viaţa locuitorilor, fără sinonime
regionale. Aceste denumiri s-au păstrat datorită modului de trai, sedentar, al poporului, datorită locuirii şi cultivării sau folosirii permanente
a resurselor naturale oferite de vegetaţia ţării.
A doua mare categode luată în considerare de botanişti şi etnologi 1''
a fost cea a denumirilor româneşti, extrem de numeroase, date după
particularităţile morfologice ale plantei, sau după culoare: albăstrele, vinete, roşioare, mahonie, iarba cu spini, iarba mare etc.; după analogii
morfologice: foarfeca bălţii, floare de vioară, furculiţă, fumul pământu
lui, coleşă, guleraş etc; după gustul lor: fierea pământului, iarba amară,
mierea ursului, feriga dulce, cumlău, amărală etc; prin analogie cu părţi
anatomice, din regnul animal: cornul caprei, colţul lupului, fieruşa şo15

Cf. I. I. Russu - Limba traco-dacilor, Bucureşti, 1967.
I. Simionescu - „Flora României", Buoureşti, 1939; Al. Borza - „Dicţionar etnobotanic", Editura Academiei R.S.R, Buc„ 1968; V. Butură, op. cit.; Elena
Stratul - „Contribuţii etnobotanice (zona Văii Bistrei)" în „Tibiscus", II, TimiŞO'ara, 1072, p. 269-2171; Marfa Boeşe, Ana Marossy, Virgil G1urcă „Cercetări
etnobotanice în bazinul superior al Cri.Şu.lui Negru", in vol. „Tibiscus", Hl74, p. 2i3281; Stahl H. H. (sub redacţia) - „Nerej, un village d'une region archaique", II „Les m.:inifestations spirituellcs", Bucarest, f.a.
16 Vc~i
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dinţi, iarba bărboasă etc. Numeroase plante îşi iau denumirea
după afecţiunile pentru care sunt folosite: iarba de vătămătură, iarba
de gălbează, iarba de orbalţ, iarba mărinului, iarba tăietnrii, floarea
somnului, iarba zgăibii, iarba de junghiuri, gălbinare etc. Alte plante au
fost denumite după categoriile sociale sau etnice: flori boiereşti, flori co-

pârlelor,

jocăreşti,

flori armeneşti, liliac nemţesc, lemn tătărăsc (nume care au la
origine şi legendele despre locul de provenienţă a plantelor).
Alte plante au primit denumirea populară după semnificaţia lor mitică sau magică: lingura zânelor, lingura zmeilor, iarba fiarelor, iarba
de iubit, buruiană de nouă daturi. Unele s-au denumit după locul ,unde
creştea u: iarba Boiului, buruiana de pe hotar, buruiana de la dunga apei,
iarba de pe stean etc.
Desigur, încă multe categorii s-ar putea grupa, mai ales, aşa cum
s-a văzut, din floarea spontană. Câteva denumiri constituie împrumuturi
slave sau de la populaţiile aşezate ulterior pe teritoriul ţării: macriş,
mac, roiniţă, hamei, sovârf, samfireag, hodolean etc.
Valoarea

şi semnificaţia

plantelor în cultura

tradiţională

Cercetările de etnobotanică intreprinse pe teritoriul ţării noastre au
scos la lumină obiceiuri, cunoştinţe şi practici străvechi, conservate şi
perpetuate până în zilele noastre, în pofida schimbă rilor ce s-au produs
în viaţa social-economică a aşezărilor rurale de-a lungul istorici. Credinţele şi obiceiurile, riturile şi practicile în care plantele au o semnificaţie majoră, generată de valoarea acestora în cadrul ocupaţiilor, a alimentaţiei, a terapeuticii populare etc. sunt legate de marele circuit
cosmic, de ciclul anotimpurilor, al vegetaţiei şi revitalizării întregii naturi. Riturile agrare care străbat în toate domeniile manifestărilor spirituale: în cadrul practicilor agricole pentru cultivarea pământului, în
obiceiurile calandaristice, în riturile de fertilitate, în obiceiurile de familie - dovedesc strânsa legătură dintre mediul natural, vegetaţie şi
activităţile umane, precum şi vechimea agriculturii, ca ocupaţie preponderentă a locuitorilor ţării, din timpuri străvechi.
Concepţia populară despre puterea plantelor asupra vieţii omului,
asupra tuturor acţiunilor sale este izvorâtă din simbioza om-natură, din
experienţele şi cunoştin ţele empirice ale omului. Dar aceeaşi gândire
tradiţională cuprinde şi ideea puterii de transformare sau de îndepărtare
a forţelor malefice ce ar influenţa ritmul, echilibrul existenţei, prin puterea omului, prin ştiinţa de a folosi plantele, forţa lor vitală, energia
potenţială. În cultura populară există nenumărate exemple de acest fel:
obiceiul scuturatului pomilor pentru stimularea rodirii, primăvara, într-un dialog intre om şi pom17 (în Bihor), încercarea „puterii sămânţei",
prin punerea la încolţit a boabelor de grâu, în timpul sărbătorilor din
martie, agăţarea cununilor de sânziene la capătul holdelor18 etc. Dar
17
Maria Bocşe Călugăru - „Obiceiuri agtare pe valea Crişului Negru", 'Ul
vot „Zilele folclorului bihorean", OracLca, 1'9<74; cf. şi Gh. Pavelesou - „Cercetări
folclorice în sudul jud. Bihor", Sibiu. 1945.

18

Ibidem.
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împletirea vieţii omului cu 1 a vegetaţiei, invccarea parti<J:ularităţilor plantelor (vigurozitate, frumuseţe, echilibru, parfum, armonie) şi răsfrânge
rea acestor atribute asupira exis tenţei umane, prin relaţie simpatetică - sunu idei ce stau la baza mai tuturor obiceiurilor de familie. Astfel, apa în care erau scăldaţi copiii nou-născuţi (şi în care se introdusese hod0lean, usturoi, slăbănog, rostopască, Ga plante considerate cu puteri ma-· gice) era întrebuinţată pentru stropirea- florilor din grădină, sau a pomilor fructiferi. Regăsim această invocare.. a norocului, sănătăţii şi virtuţilor copiilor în l egătură cu acelea ale plantelor şi în fragmentul de
cântec popular cules de Miron Pompiliu, la sfârşitul secolului al XIX-lea,
în BihoF:
„Eu, murgule nu-s de vină
maica m-o dupăit·,
·
In şuştariu cu lapte dulce,
Să fiu mii.ndră ca Şi -o - cruce ,

Şi

maica ciupa . o ţâpaf-o
cu flori,
Să fiu dragă la feciori
Şi lângă grădina verde,
Lângă grădina

Că

Să · fiu dragă

cui

mă

vede" to

Interdependenţa dintre om şi · ·lumea veget'ală este evidentă, însă ·
mai ales în procesul activităţilor agricole, propriu-zise, înglobate în sfera
mare a culturii materiale, căci „cultură înseamnă în acelaşi timp o ac- ·
ţiune ·asupra mediului fizic, pănă la formarea unui ecosistem în care
~ste integrată şi natura, dar ~i un nou mediu de viaţă, cel cultural, până
la constituirea unor ecosisteme în care omul se· ·găseşte în interdependenţă· şi interacţiune cu propriile creaţii, activi tăţi sau produse"~o. R olul
jucat - de lumea vegetală în gândirea şi concepţia·· t.iinană merită · să suscite interesul;
Conform '·g-;fodirii" tradiţionale, plantele, arborii erau principalii in.:. ·
termediari intre ; cosmos şi om. Ele contribuiau la asigurarea echilibr-uluf '
individului, legându-l prin relaţiile biopsihice de natură, de universul·
vegetal, căruia f se simţea perfect integrat; Folclorul popoarelor, basmele ,
mai-ales vor be-se despre originea vegetală a un or croi sau zeităţi cu puteri Şi : calităţi deosebite (născuţi din--dafih, ·-stejar, salcie, ori din petalele·
de trandafir, lalea etc21).
·
·
Marile etape ale vieţii, ale familiei aveau drept simboluri apotro-·
paiee florile, plantele, arfuorii. Primăvara, în martie, „în noaptea de 23,
<J.a -Sf.. Toader", :fetele din zonele Munţilor Apuseni, Bihor, Câmpia Transilvaniei, Ţara Oaşului , etc. îşi spălau părul in apa în care au pus mlă
diţe de salcie (Salix babylonica L.), popivnic (Asarum europaeum L.),
folofiu (Vinca minor ·Le}, lemn de corn (Ligustrum vulgare), iederiţă (He-·
•

• : ..:

•~

••

~ <,

•

'I

'

,

Miron Pompmu '-„„Folcl_Qristică. Limbă, literatură şi obiceiuri la romdnii di 1~ Bihâria", în Arhiva Sectorului de etnologie şi sociologie al Centrului de ştiinţe
sociale din Cluj,- mscr. nr. 135.
.
20 Barnea · M.., Al. Calciu „Ecologie umană", Editura medicală, · Bucureşti;
1979.
.
-.
.
21 Acesle liasmc · populare a·u inspirat şi creaţia literară cultă. Putem cita ca
e ~mplu poezia lui M. Eminescu „Fata din dafinu, dar literatura română, -ca şi cea
universală abundă în astfel de motive mitologice.
i9
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dera helix), busuioc (Ocimum basilicum) şi flori de fân (Poalpina), „ca
lung părul şi să miroase ca iarba fâneţelor, sub stropul ploilor''22. Apa era .apoi deşertată la rădăcina pomilor, pentru a stimula
„roada şi vlaga".
Căsătoria implica de asemenea rituri în cadr ul cărora, sistemul limbajului semiotic cu prindea simboluri esenţiale, vegetale. Steagul de nunt'1
se făcea din lemn verde · (ca vitalitatea plantei şi puterea ei de adaptare
să se răsfrângă asupra noii familii), cununa miresei se făcea din mlădiţe
verzi de salcie. După un străvechi obicei, cununia se făcea sub pomi
roditori, în timpul ritualwui ambii miri ţinându-se de ramurile unui pom,
acest gest având 1>emnificaţia invocării răşfrângerii fertilităţii clin lumea
vegetală, asupra· existenţei noii familii. In acelaşi timp, acest eveniment
de importanţă · fundamentală în viaţa şi perpetuarea comunităţii tradiţionale era anunţat întregii colectivităţi prin împodobirea casei miresei
cu crengi de brad, sau cu tulpini întregi puse la poartă 23 ; ca semn al
triiiniciei, al vitalităţii. O străveche reminiscenţă a dendrolatriei o semnifica punerea bradului împodobit pc m ormântul' tinerilor (în Transilva'...
nia) 24 , ca şi punerea „pomului de pomană" la mort {brad sau prun hnpodobit cu batiste, basmale, fructe, - turtă dulce, covrigi, ori ulcioare,
asociate ideii şi obiceiului „trasului izvorului'', constând din purtatul apei
la rudenii sau prieteni timp de 40 de zile ca pomană după cel decedat)
în Banat, Bihor, Moldova 2:> etc. De altfel, credinţele- despre arborele geniu protector erau foarte răspândite şi în antichitatea greco-romană
să crească

ca

şi

în cea

orientală2ş.

Nenumărate

rituri legate· de ticlul {!alendaristic agrar implicau simbolurlle plantelor, arborilor, în invocarea fertilităţii, a pluvialităţii. P entru paza caselor şi a gospodăriei, pentru înlăturarea forţelor malefice,
distrugătoare (îmbolnăvirea vitelor sau · a membrilor. familiei, grin.tlina,
trăznetul etc), în cadrul s ărbătorilor de primăvară (la 23 aprilie) se pU;neaa ramuri de rug (Rosa canina L.), de salcâm (Robinia pseudacacia L.).,
busuioc (Ocimum 'tasilicum L.), usturoi (Allium sativum L.), la porţi,
la uşile locuinţelor, la construcţiile gospodăreştF 7 .
In toate zonele ţării, la 1 Mai se punea „armindeni", ramuri sau tul,..
pini întregi de mesteacăn, salcie, fag, tei sau brad (în raport cu vegetaţia
specifică unei zone sau alteia), lăsându-se la poartă până în anul urmă
tor, când se aprindea focul în cuptor, pentru coacerea primei pâini <lin
grâu noul< 8 . Numeroasele rituri şi credinţe au pătruns şi în folclorul ro22 P;ivelescu, op·. cit.; Gh. Pavelescu· - . „Cercetări asupra magici la romch1ii
din Mun~ii Apuseni", Bucureşti, 1045, editată de Institutul Social Român.
2J

Apud Ion

Muşlea.

Ov. Bârlca -

„Tipologia folclorului", din

răspunsurile

la chestio1iarele lui B. P. Haşdeu", Editura- Minerva, Bucureşti, 1970, p. 438.
24 Ibidem, p. 451.
25 Ibidem, p. 452'"'--453.
26 Cf.
Miltot, op. cit„ p. 1755: ar,dtând că arborele era văzut „puisant scs

..r.

forces dans la terre pour monter a l'a.ssaut du ciel".
Z7 Gh. Pavelescu, op . .cit., S. Fl. Mari·a n „Sărbătorile la români", YOl. I-II,
Bucureşti, 1800- 1901.
.
2s Apud Muşlea - Bârlca, op. cit„ Gh. Pavelesou, op. dt.; l\l:aria Booşc Grcîul - finaMtate· şi ·simbol în obiceiurile cu caracter agrar din Valea Barcăului"-,
În Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, 1977, vol. IX, Cluj-Napoca.
~I

'
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mânesc, în mitologia botanică, plantele fiind considerate ca elemente benefice, protectoare împotriva forţelor distrugătoare, care distrug, răpesc
„mana", puterea germinativă a grânelor, a pomilor, chlar a vitelor 29 .
Cele mai numeroase credinţe şi practici rituale care însoţesc muncile
agricole sunt cele în kgătură cu plantele cultivate, cerealiere :;au textile.
Plantele cultivate
Numeroase dovezi arheologice descoperite în toate regiunile prospectate au atestat cli agricultura pe teritoriul ţării noastre are tradiţii milenare. Depozitele de grâu carbonizat dezvăluie odată cu aşezările şi locuinţele populaţiei străvechi, nu atestat vechimea multimilenară a cultivării
grâului pe teritoriul patriei noastre10.
Deopotrivă, însemnările scriitorilor antici despre lumea geto-dacă,
uneltele agricole (săpăligi, hârleţe, seceri, brăzdare de plug, râşniţe etc.)
au demonstrat cu prisosinţă acest lucru. Alături de cereale (grâu, orz,
mei), pomi fructiferi şi viţă de vie se cultivau plantele textile, inul şi cânepa sunt amintite încă din antichitate. Herodot spunea „tracii îşi fac
di.n cânepă, haine care seamănă foarte mult cu cele din in, cine nu e
prea obişnuit cu ea nici nu o poate deosebi dacă e vorba de in sau cânepă ... " 31 • Importantă nu este numai informaţia despre cultivarea celor
două plante textile, ci la fel de însemnată pentru istoria civilizaţiei populare este afirmaţia în legătură cu tehnicile de prelucrare a cânepii,
in aşa fel încât textura pânzei de cânepă să se confunde cu aceea de in.
Acest fapt trebuie să fi fost rezultatul unei îndelungate cultivări şi prelucrări a acestor plante de către geto-daci.
Fertilitatea pământului (în puterea lui Zalmoxis) şi ameninţarea
care planta asupra holdelor (după vrerea lui Gebcleizis) de-a lungul întregului ciclu agrar trebuie să fi constituit izvorul atâtor credinţe şi practici de ordin magic-religios la geto-daci. De altfel, la toate popoarele,
cultul divinităţilor chionienc le înfăţişa ca pe nişte puteri creatoare, cosmice la început, apoi, pământul având reprezentarea maternă, hrăni
toare a celor ce-a îngrijesc şi o adoră32.
De altfel, cultul fecundităţii şi al fertilităţii era atestat încă mai
timpuriu în spaţiul carpato-danubian şi de mulţimea figurinelor feminine din lut (descoperite la Cârma Dolj, Otomani, Hamangia etc.), vă
.dind legături cu lumea mediteraneană şi a Asiei Mici33 (regiuni prin
intermediul cărora s-au răspândit în Europa cerealele, de origine din
Asia Centrală), în legătură cu aceleaşi culturi agrare, de o similitudine
Ibidem.
Cf. „Istoria României", vol. I, 1960, Editura Academiei R.P.R.
31 Apud Herodot „Istorii", IV, p. 75 în „lzvoar.c privind istoria Rcml.ânlei",
voI. 1, Editura Academie1 R.P.R., Bucure~pti , li91614, p. 43.
32 Cf. Mircea E.liiade „Histoire des croyances et des ·idees religieuses", II,
l'ayot, 1978, p. 17; Idem - „Mythes, revcs et mysteres", Gallinmrd, 1-95,7, Paris,
,P. 212r7.
aJ Apud Vladimir Dumitrescu „Arta preistorică în România", Bucureşti,
2'J
30

1974.
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izbitoare3·1 (cultul lui Ceres-Demeter, Dionysos, Pomona, Flora). Chiar
riturile de înmormântare erau asociate celor de fertilitate, ca şi celor
ale cultului soarelui.
In credinţele celor vechi, arăta arheologul francez Andre Varagnac
„pământul era mort după cc da recoltele, trebuia deci să regenereze_
Grăuntele de grâu era clementul fecund pus în pântecul pământului.
Acest foetus trebuia hrănit: sufletelor morţilor îngropaţi în acest pământ
şi fiinţelor binefăcătoare li se cereau să ajute la creşterea acestuia" 35Calendarul celţilor, de exemplu, începea la 1 noiembrie (prima zi a anului şi începutul ciclului agrar), sărbătorit în mod deosebit, ulterior această.
dată fiind asociată şi cultului morţilor36 .
Obiceiurile agrare ale poporului romun exprimă însăşi concepţia
unei populaţii s~dentare, de agricultori, iur cercetarea etnobotanică reflectă în acelaşi timp viaţa comunităţilor rurale de pe teritoriul ţării ca
unităţi sociale bine închegate, în care tradiţia, obiceiul, îndeplinirea întocmai a gesturilor, a practicilor transmise şi moştenite peste generaţii
concurau la optima desfăşurare a vieţii şi a activităţii.
Empirismul multimilenar l-a dus pe om la concluzia legăturii dintre
ciclul temporal, mişcarea aştrilor şi ciclul vegetaţiei. Fiecare etapă este
însoţită de obiceiuri corespunză toare, referitoare la fertilitate, prosperitate, mană. 1n gândirea tradiţională, înfăptuirea deplină a obiceiului
completează practicile agrare propriu-zise, dând omului speranţe reuşitei muncii sale.
Cele mai variate rituri de fertilitate erau asodate culturii grâului.
şi a cânepii, plante cultivate din vechime, pe teritoriul carpato-dună
rean37.
Legate de cultura grâului, obiceiurile agrare se întrepătrund cu etap ele muncii şi ale vieţii. In cultura tradiţională românească au fost
evidenţiate în primul rând riturile care însoţesc fazele de cultivare a
pământului, riturile din cadrul obiceiurilor calendaristice în cadrul obiceiurilor de familie, grâul având valoare de simbol în invocarea fertilităţii, a fecundităţii, a manei. Empirismul a condus în conştiinţa poporului
la ideea solidarităţii între diversele modalităţi ale fertilităţii biocosmice„
la ideea legăturii dintre lună, soare, pluvialitate şi vegetaţie. „Luna dă
colţ grâului, iar soarele creşte şi coace boboul" definesc credinţele popu34
Vezi Jerome Careopino - „Viaţa cotidiană în Roma la apogeul imperiului", Editura ştiinţifică şi encidopedică, Bucureşti, IQ79, p. 162.; Paul Faure ,,Viaţa de fiecare zi în Creta lui Minos", 1500 î.e.n.", Bucureşti, 1•977, Editura Eminescu, vezi şi Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Lucian Roşu - „Dicţionar enciclopedic de artă veche a României", Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 95, p. 134.
35 Andre Varagnac Marthe Chollot Varagnac - „Les traditions popu.laire"„
P aris, 1978, p. ~9; vezi şi Min." ea Eliade - „Traite d'hisloire d es religions", Paris, ed. Payot, 1976.

Idem, ibidem.
:n Cf. Valeriu Butură - „Credinţe în legătură cu cultura grâu.lui la românii:
din T11ansilvania", tn rev. „Sociologi.ie româneas.că", an IT, nr. 7-8, iulie, 1937„
p. 358-359, Muşlea - Bârlea, op. cit.; Adrian Fochi - „Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-Zea. Răspumu.rile la chestionarele lui NicolaeDensu~ianu", Editura Minerva, Bucureşti, 19î6.
:G

https://biblioteca-digitala.ro

Maria

Bocşe

14

lare însăşi dichotomia ontologică universală38 . Aratul şi semănatul mar:..
cau momente importante, decisive iar pentru reuşita lor se adăugau o
serie de gesturi rituale, interdicţii sau „sacrificii", cum le numea Mircea
Eliade. Mai ales în prima zi a acestor munci, oamenii trebuiau să poarte
haine noi, curate, „ca să nu se facă tăciune în grâu". Vitele erau îndemnate la drum cu o nuia verde de răchită, ca pe unde trec „să înverzească
brazda". La coarnele vitelor se lega năframă în care se înnodau boabe
de. grâu de la „cununa" secerişului din anul anterior, fire de hodolean,
mlădiţe de leuştean, rămurele de rostopască, pentru a atrage fertilitatea şi prote'Cţia magică a holdelor39 • Chiar instrumentarul avea un sens
analog: lanţul încopciat peste care trec vitele la ieşirea din gospodă
rire, potcoava care se leagă la grindeiul plugului, legătura cu plantele.
Aceste credinţe întăresc ideea că în gândirea populară tradiţională „magia insrumentelor face parte integrantă din marea magie a muncii prin
care omul îşi începe existenţa istorică'C40. Nenumărate elemente sau instrumente, simboluri cu polivalenţa :funcţională se leagă şi de etapa
semănatului grâului. Sămânţa se păstra în oale de lut, sau coşuri lipite
cu pământ, în care se pun boabe din cununa ~de la seceriş, busuioc, ustoroi41 etc. Semănătorul reţine 'in aceste cazuri doar calităţile simbolice
dorite în acea etapă: fecunditatea pământului, fertilitatea, menite să se
răsfrângă prin continuitat~ asupra substanţei purtătoare de masă .
Intre riturile agrare legate de cultivarea grâului, un loc important
îl ocupau cele pentru provocarea sau stăvilirea fenomenelor cosmice. Ele
se manifestau pentru asigurarea fertilităţii câmpurilor, pentru obţinerea
tecoltelor, pentru provocarea ploii · binefăcătoare. între nenumărate rituri
pentru invocarea ploii strâns legate de funcţiile magice ale vegetaţiei şi
de ciclul cosmic este paparuda (caraderistică zonelor etnografice din Transilvania, Banat, Crişana, Bistriţa, Maramureş), un tânăr sau un copil
imbrăcându-se în frunzar verde şi trecând cu alai, pe ulişele satului, în
timp ce rostesc un cântec ritual de invocare a ploii, iar oamenii îi stropesc cu apă şi le dau daruri, ca să înceteze seceta şi să se „deslege
ploile". Păpăruda („băbărugă", „dodoloaie", „hodoloaie") implica rituri
manuale (jocul, gestica, udatul), însoţite de cele orale, care redau finalitatea însăşi a obiceiului: Cântecul paparudei, altădată o lungă oraţie ale
cărei versuri erau punctate de ritmica mişcărilor, pe măsură ce obiceiul
intră în desuetudine devine tot mai sintetic, mai simplu. Iată o variantă
auzită pe Crişul Negru, în Bihor:
Dă-ne, nană, cinste
Păpăruga ruga
Adă-ne ploiuţa,

Ouă şi plăcinte

Ploiţă curată,

Dă-ne şi clisuţă
Să chemăm ploiuţa"12

Fără

vânt

şi piatră

as Cf. informaţiilor orale de pe ter<-n, în toate zonele etnografice ale ţării.
Vezi şi :Mircea Eliade - „Traite d'histoire des religions" chrnpitre „La lune et
la mystique lunaire", Paris, Ed. Payot, 1964.
39 Vezi Gh. Pavelcscu, op. cit.; M. Bocşe „Grâul ...",pag. 266.
40 Anghel Paul ,.O istorie posibilă a literaturii 1·omâne", în rev. Familia,
nr. 8, august, i.972.
4 1 Cf. rclatăr:l1or informatorilor din zonele Munţilor Apuseni. Vezi Gh. Pavelescu, op. cit.
t2 Vezi lVfaria BOC!ie Călugăru „Obiceiuri agrare pe valea Crişului Negru",
în vol. „Zilele folclorului bihorean", Oradea, 1974.
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In Transilv~ni'a, ·obiceiul a fost cunoscut şi într-o văriantă mai ve=
che, „păpălugăra" sau „sângeorzul", integrată în practica cultică drept
simbol"al primăverii şi ·al fertilităţii, Şi· organ,iza~ii-la- dată fixă - (23 aprilie).
în Câmpia Română, pe timp secetos, exista tradiţia unei alte invocări a· ploii, prin ducerea şi udarea in gârlă a „mumuliţei ploii", şi a „tatălui soare" reprezentaţi <le două figurine din lut, duse de un copil (o fe.:·
tiţă) condusă de un alai de fete_.
· - -·
Numeroase erau de ·asemene.ii riturile de masă„· peritru rodnicia holdelor ·de grâu, mariifestate în cadrul diferitelor sărbători calendaristice
(punerea grâului la încolţit, î~ blide, la Sf: Toader, împletitul cununilor
.de sânziene pentru pusul la - „capul holdei'~, "<;:CI- şi a mănunchiurilor de
Chelidonium, Allium sativum, Valeriana officinalis L.) plante ,cfirora ere~
dinţele tradiţi<ma~e le atribuiau o -valoare· magică roştirea d~Scforr~celq;
pentru întD.rirea sau .readucerea manei43 etc. Punctul_culrp.i.nant al marei
„drame agricole" îl consţituia· secerişul. Ritualurile. si!_rlple sau elaborate
ca într-un adevărat scena-riu .-dramatic 44 aveau dJ.1~..Ph scop stabilirea
unor raporturi favorabile între om si rod, asigurând ·ît;hacest-fel regenerarea periodică a grâului. Forţa înt;egii vegetaţii - se "credea :._:.··reiddă
în ultimele spice de grâu, după o concepţ~e de. largă circulaţie în folcloruJ
românesc. De această credinţă se; leagă .şi cununa la seceriş, obicei stră
vechi, cu similitudini în toate satele- de pe Crişuri, ca în întreaga Transilvanie54, Ceremonialul i;cununii") cu numeroase secvenţe asemă~ătoasţ
ritualului nupţial, s-a dezvoltat pe măsura acumulării unor ~:x:perienţe
individuale, sau colective, care s-au folănţuit într-un cpmplex „d~ manifestări, căpătând în sânul -colectivităţii respective, imperative . cu drept
de norme fixe. Cununa secerişului se împlet-ea .din ultimele ·spice de grâu
răma se în urma clăcii la seceriş, organizată- între rudenii sau vecinătăţi ,
era purtată de o fecioară, care împreună cu alaiul ce o însoţea de-a lungul satului era stropită ·CU apă din fiecare gospodărie. Udarea cununii
(care era păstrată ·apoi în casă tot timpul anului, cu semnificaţie simbolică, dar şi pentru a folosi spicele în practicile terapeutice sau magice)
implica similitudinea, invocar-ea ploii. „Fenomenul real (ploaia) este substituit printr-un gest omenesc (stropitul), cu funcţie semantică şi magic?
fel în acelaşi timp" 46 • Cântecul cununii, rostit de alaiul „cununii" nara
la fel cu oraţiile şi colindele de ·Ia Anul Nou (Pluguşorul, „Mulţămita co:lacului", în Bihor, Sălaj, Banat) muncile efectuate la câmp, pentru obţi
nerea grâului. Această repetare ritmică (integrată obiceiului· de îertili::tatc) a tuturor activităţilor agricultorului pentru obţinerea rodultiţ im:plica în sine un real rit de -întărire, de împlinire a practicilor pozitive·
agricole, p1in forţa ansamblului sincretic: ges.tică, c_ânt~.c. ~oraţie; dal'l.s et~.
43
Mircea E.liade - · „Traite ...", cap. „Puissa.nce de. ·Ia recolte", Par.is, Ed.
Payot, 1970.
H Cf. Pop Mihai, Ruxăndoiu Pavel „Folclor literar românesc", ~ditura <l~

dactică şi pedagogică, Bucureşti, 1976.
45 Valer.i·u Butură „Credinţe

în legătură cu cultura grâului . .. "; Moldovanu-Nestor Elisabeta - „Cununa - sărbătoare a secerişului", in „Revista de
etnografie şi folclor", tom 9, 1964, nr. 6, p. 615~5; Taloş Ion - „Obiceiuri privitoare la seceriş", in Anuarul Muzeului et.nografic al Transilvaniei pe anul 196.81970, Cluj, 1971, p. 261- 278 etc.
"
4n Pop-Ruxăndoiu, op, cit„ p. 147.
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Trebuie să se facă sublinierea că grâul avea o semnificaţie majoră
în r iturile de familie. Apropierea a două ceremonialuri diferite, nunta
şi cununa secerişului e posibilă, dacă avem în vedere că la temelia ambelor ritualuri stă un fond vital, al experienţelor multimilenare şi
credinţe în oportunitatea riturilor de fertilitate şi fecunditate, pentru
perpetuarea pe plan biologic şi social-economic. Existenţa obiceiului cununii pe o arie largă, exprimă viziunea comună asupra muncii, asupra
cosmosului, bazată pe experienţe umane şi sociale comune. Iată, aşa dar,
încă o expresie a unităţii fondului spiritual al culturii populare româneşti, cristalizat din mulţimea valorilor locale, cu caracter specific.
1n obiceiurile la naştere, semnificaţia grâului era în relaţie cu destinul viitor al copilului. Pentru a fi harnic şi norocos, copilului nou-născut
i se punea în scutece fire zburătoare (Chamaenerion angustifolium L.)
usturoi (Allium sativum L.) şi boabe de grâu, din cununa de la seceri.ş.
In cadrul nunţii, grâul avea o valoare simbolică deosebită, se puneau spice de grâu de la cununa secerişului, în steagul de nuntă, în cununa miresei. Peste miri se arunca grâu, invocându-se prin analogic,
fertilitatea, fecunditatea.
In sfârşit, grâul intra şi în componenţa rituală a înmormântării . Se
puneau lumânări aprinse, în blide cu grâu, în urma mortului se aruncau
boabe de grâu („ca mortul să nu ducă cu sine vlaga boilor roada şi puterea pământului" 47 • Ceremonialul funerar este alcătuit dintr-o mulţime
de secvenţe pregătitoare, din trepte succesive) din care am amintit doar
succint câteva doar cu intenţia de a releva funcţiile şi semnificaţiile grâului în viaţa tradiţională.
O altă categorie de practici, în care grâul are o semnificaţie magico-terapeutică o putem sesiza în etnoiatria satelor. Pâinea de grâu
constituie baza alimentaţiei poporului. Dar grâul intră şi în componenţa
substanţelor vegetale preparate cu „ţintorie" (centaurium umbelatum),
cu „iarba secerii" (Betonica officinalis 1.), pentru tratarea bolilor de ochi,
friguri, dureri de stomac etc.
Fără pretenţia epuizfirii exemplificărilor în care grâul are o valoare
simbolică, am dorit doar semnalarea celor mai semnificative obiceiuri.
Din toate riturile transpare ideea generală şi generatoare că „omul are
conştiinţa vocaţiei sale de spărător al existenţei , de virtual protector la
luminii" 4 R; de agent care asigură normalitatea existenţei, naştere, creş
tere, înflorirea, rod, deci integrare desăvârşită în marele ciclu al ferşi

tilităţii49.

Cultivarea cânepii implica de asemenea numeroase obiceiuri, rituri,
lor explicându-se prin vechimea prezenţei acesteia
între plantele cultivate în ţara noastră, prin rosturile ei practice în economia rurală, în alimentaţia poporului, în practicile terapeutice. Apreciată încă din antichitate în Asia, India, Arabia, Africa, pentru virtuţile
ei ca plantă textilă, alimentară (seminţele), narcotică, cânepa este
atestată de Herodot, la sciţi (sec. VI-VII î.e.n.), de la care au învăţat
s-o cultive tracii, folosind-o pentru fibra textilă, dar şi pentru vindecarea
credinţe, bogăţia

" Cf. informaţiilor orale din zonele etnografice ale Transilvaniei.
A nghel Paul, op. cit.

48

•9

Idem, ibidem.
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rănilor,

arsurilorso inflorescenţa cânepii fiind folosită conform tradiţiei
empirice, şi azi, pentru vindecarea arsurilor.
în cultura materială a poporului român, cânepa deţin ea un loc important, fii nd cultivată pentru confecţionarea îmbrăcămintei, pentru ţe
sutul textilelor de uz gospodăres c şi de împodobit interioarele locuinţe
lor tradiţionale. Anterior cultivării florii-soarelui, ca plantă oleaginoasă,
din seminţele de cânepă se storcea un ulei întrebuinţat în alimentaţie.
DJin aceleaşi seminţe de cânepă, zdrobite cu ajutorul pivelor de ulei se
obţinea un fel de făină, folosită pentru prepararea unei paste comestibile (în amestec cu apă , sau lapte), „jufla" 51 (cum se numea în părţile
Moldovei), sau „târba 1452 (numită in zonele din vestul ţării, Munţii Apuseni, Bihor etc.). Acesta va fi fost modul iniţial de întrebuinţare a plantelor oleaginoase, mai târziu, folosirea juflci, târbei în alimentaţie păs
trându-se doar în câteva enclave etnografice (nordul Moldovei, Bihor,
Oaş).

din cânepă se în trebuinţa la prepararea vopselelor,
se întrebuinţau şi ca hrană pentru păsări.
In medicina populară, cânepa era întrebuinţată ca narcotic, având
compuşi cu efect sedativ, diuretic, emolient, era recomandată în tratarea
bolilor de plămâni, a nevralgiilor diferite, a bolilor de stomac, ca antidot împotriva otrăvurilor, pentru vindecarea a rsurilor, rănilor, pentru
durerile de urechi 5 3 etc.
Numeroasele rituri vizau semănatul cânepii (indicată de tradiţie să
se facă sâmbăta) cu impunerea aceloraşi restricţii şi norme ca în cazul
cultivării grâului (abstinenţă, post, curăţenie rituală , la trup şi la h aine
etc.). În unele zone se spunea că in ziua semănatului e bine să se consume ouă, unt „ca să devină şi cânepa moale şi înaltă "5 1 • Alte rituri
vizau optima creştere, dezvoltare a cânepii (la Bobotează se făcea „pă
puşa" din mlădiţe de specii diferite de arbori împreună cu două lumânări aprinse, care se stingeau după stropirea rituală, în sămânţa de grâu
şi în cea de cânepă, după care, mănunchiul se păstra în casă 5:;, ca invocare a fertilităţii celor două plante importante în agri cultură). Tot pentru creşterea optimă a cânepii se săvârşeau şi alte rituri; jucatul furcii
şi fusului Ja Anul NouG6 , de către femei, tragerea clopotelor de către fete ,
în vinerea Paştilor57 , aprinderea torţelor la „lăsatul secului":;s, aruncarea
ţărânei în sus la vederea primei rândunele, primăvara „ca aşa să crească
Uleiul

iar

obţinut

seminţele

50
N. Ceapoiu - „Cânepa", 11958, p. 19-:n; N. Zamfirescu, V. Velican şi colab.
- „Fitotehnie", II, ed. II-a, p. 132-1135; z. C. Panţu - „Plantele cunoscute de
poporul român", 1912'9, p. 45; N. Bot - „Cânepa în credinţele şi practicile magice
româneşti", în Anuar. Muz. etn. al Transilv., Cluj, 11971, p. 279--280.
51 Tudor PamfiJe fodustria casnică la români, WlO, p. 241.
52 Valeriu Vutură ,,Pivele de ulei din Transilvania", în „Revista muzeelor",

II (1965), nr. 2, p. 125-126.
SJ V. Butură „Plantele cunoscute şi intrebuinţate de românii din Ardeal",
în „Bul. Grădinii Botanice şi al Muzeului botanic al un ivcrs i'tăţii <lin Cluj.
5·t Muşlca-Bârlea, op. cit., p. 463; N. Bot, op. cit., p. 218'2-283.
55 Elena Nicul·i tă-Voronca „Datinile şi credinţel'e poporului român", vol. I,
Cernăuţi, 1903, p. 1057.
ss Ibidem, pag. 1059.
s7 I. A. Candrea - „Folclorul medical român comparat", 1944, p. 289.
58 Ibidem.
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cânepa"59 etc. Alte rituri erau legate de prelucrarea cânepii, de torsul
:fibrei, asociate cu străvechi cutume de ordin social, să nu vorbeşti în
timpul meliţatului, să nu mănânci cu furca în brâu, să nu torci când
ai un bolnav sau un mort în casă, ori în vecini, să se termine torsul cânepii din toamnă până în primăvară, să se arunce firul de pe primul fus
tors, la roata morii „ca să-i meargă fusul repede" 60• Numeroase credinţe
erau asociate etapelor ţesutului pânzei, sau uneltelor pentru prelucrarea
textilelor, a câncpiiG1 • Alte multe rituri erau legate de mana cânepii, sau
de îndepartarea maleficului care ar putea dăuna creşterii plantei, în toate
zonele putându-se remarca împletirea, convergenţa riturilor de fertilitate, cu cele calendaristice, sau cu cele de familie.
Un obicei de muncă răspândit în toate ţinuturile ţării în legătură
cu cultivarea cânepii şi prelucrarea ei îl constituia claca la smulsul cânepii, apoi la torsul fuiorului, în aceste ocazii mlontuindu-se sincretic
diferite manifestări ale culturii spirituale populare (munca era îmbinată
cu dansul, cântecul, transmiterea unor credinţe, a unor cunoştinţe terapeutice, a unor legende, basme, descântece, odată cu diferitele experienţe
de muncă). Unul din cele mai frumoase descântece narează etapele munCii grele pentru prelucrarea cânepii) descântec rostit în cazul bolii cu
junghiuri). Folcloritul Nicolae 'Bot62 releva analogiile existente între descântecul cc cuprindea „chinul cânepii" cu „Pluguşorul" sau cu colinda
de „mulţămita colacului" la Anul Nou, care descriau activităţile agrare,
de la arat şi până la coptul pâinii. Am sesizat de asemenea nararea muncilor agricole în cadrul cântecului „ctlnunii secerişului". Dacă aceste analogii şi comparaţii au o incontestabilă valoare etnografică folclorică, so· Ciologică, semnificând însăşi importanţa pe care o acorda poporul cultivării celor două plante, grâul şi cânepa, se cuvine să subliniem că diversitatea practicilor pozitive, ori împletirea acestora cu rituri magice, analogiile existente în cultivarea plantelor şi varietatea de aplicabilitate
empirică, sau
concordanţele de ordin magic nu sunt altceva decât
concludente dove:.d materiale şi spirituale asupra vechimii şi evoluţiei
cunoştinţelor de etnobotanică a poporului român.
Cunoştinţele

etnobotanico despre flora spontană

Pădurea, cu arborii şi vegetaţia ci a constituit din vremuri îndepăr
tate adăpost, cetate în vremuri de restrişte, a dăruit omului lemne pentrtt
construirea locuinţelor, a monumentelor, morilor şi pivelor, joagărelor şi
şt<?ampurilor, cu ajutorul cărora s-a putut trece pe trepte superioare de
civilizaţie- termică. Lemnul s-a .folosit pentru construirea luntrelor şi a
căruţelor, ori a catargelor, pentru împodobirea caselor şi confecţiona rea
uneltelor, ori a mobilierului. Nu există domeniu al vieţii în care lemnul,
plantele, vegetaţia în general să nu-şi fi găsit utilizarea.

w Apud N. Rot, op. cit., p. 2&i.

i;o Ştefania Cristescu-Golopenţla „Gospodăria în credinţele şi ritur-lle magice ale femeilor din Drăguş (Făgăraş)", Bucureşti, 1940, p. 87; Elena Niculiţă Vo-

ronca, op. cit., p. 1078, 1060-6.J, 1084; S. Fl Marian J.898, p. 253-2'54; Muşlca-Bârlea, op. cit„ p. 463.
61 Vezi N. Bot, op. cit.
E2 Idem. ibidem.
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Pădurile de nepătruns odinioară, de pe teritoriul ţării noastre au
oferit stavile şi fortificaţii de apărare împotriva potrivnicilor dinafară.
Aşa au rezistat veacuri de-a rândul cetăţile dacice carpatiene, înconjurate de scutul natural al pădurilor uriaşe.
După statornicirea vieţii în făgaşuri mai liniştite, sporul demografic
;de la începutul celui de al doilea mileniu a dus la creşterea şi extin<ierea aşezărilor şi în acelaşi ritm, la creşterea culturilor, a terenurilor
defrişate, pentru agricultură şi pentru fâneţe. Pădurea culcată la pământ
şi mărăcinişurHe cu vegetaţia lor au adus noi foloase omului, cenuşa
rezultată din ardere, ca prim îngrăşământ al soluluiG3 ; Pădurile uriaşe
dăinuiră însă multă vreme, cu toate acestea. Transilvania, „terra Ultrasilvana" cum o nota în „Gesta Hungarorum" cronicarul Anonim, la începutul sec. XII avea păduri-~tavile aproape de nepătruns. Pădurile carpatine închideau ca într-un inel bogatul ţinut al Transilvaniei, continuându-se spre nord cu vestiţii codri al Maramureşului şi- Bucovinei, iar
spre sud-vest străjuind ţinutul Banatului, până jos la Dunăre. în Ţara
Românească 6 ~, până în veacul trecut a dăinuit încă faima pădurilor de
nepătruns din ţinutul Vlaşcăi, din Mehedinţi etc.
Fiind atât de strâns legată de viaţa poporului, era firesc ca legendele, credinţele, basmele, obiceiurile legate de pădure şi de vegetaţia -ei
să străbată toate compartimentele culturii spirituale tradiţionale. Legenda despre „vâlva pădurii" („Muma pădurii), despre iele, „zinele relei",
care pedepseau pe cei ce tăiau arborii vor fi fost asimilate în conştiinţa

poporului cu fenomenul de zdruncinare a echilibrului ecologic, ca urmare
a distrugerii, tăierii pădurilor, o consecinţă tragică a exploatării „aurului verde" odată cu pătrunderea capitalismului la sate. .
.
Cunoştinţele empirice etnobotanice ale poporului l-au învăţat să
cunoască ciclul biologic şi fiziologia plantelor şi arborilor, existând un
adevărat „calendar" al perioadelor optime pentru tăierea lemnului ne-cesar la construcţii, sau la confecţionarea mobilierului. Astfel, lemnele
tăiate în lunile de iarnă, când aveau· o cantitate redusă d,.E;? sevă („mâzgă") erau mai bune. Anterior tciicrii se observa cu atenţie tulpina, alegându-se copacii mai bătrâni, cu coaja netedă, fărcă torsiU!lÎ .epidermice
şi nodozităţi interne. în unele locuri se despica o mică porţiune din coaja
<:opacului (operaţiune asemănătoare cu rezinajul pentru obţinerea răşinii
din conifere). Dacă sub scoarţa copacului, fibra apărea roşiatică, însemna
că lemnul conţine o marc cantitate de apă, deci nu era bun pentru construcţii. Lemnul tăiat pe „lună nouă", primăvara, sau în epoca fructelor
când arborii erau plini de sevă, nu era bun pentru construcţii. în schimb,
vasele dintr-un astfel de lemn deveneau recipiante foarte bune, „seva
ţinând apa, cu gust bun, proaspăt". De altfel, empirismul i-a învăţat pe
oameni că un lemn tăiat în perioada de amplitudine metobolică va putrezi mai repede, se va umple de cari.
Referitor la răspândirea acestor cunoştinţe pe un -vast teritoriu în
ţara noastră fiind proprii tuturor ţinuturilor, Gh. T. Chirileanu studiind
61
64

p. 10.

Muşlea-Bârlea, op. cit.; Gh. Pavelescu, op. cit.
Ştefan Pascu „Voievoatul Transilvaniei",

vol. I, 19i1, Cluj, Ed. Dacia,
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un vechi calendar clin Moldova (manuscris) din 178565, sublinia aceleaşi
cunoştinţe importante: tăierea lemnului, când luna descreşte, fiindcă nu
va putrezi, nici cari nu va face. Acelaşi calendar indica perioada optimă
de tăiere, în februarie.
Vechimea acestor cunoştinţe şi răspândirea lor o atestă şi textele lui
Macrobius, în „Saturnalia", fireşte referindu-se la un alt context cultu\r.al. Iată ce nota: „însuşirile lunii se vădesc în egală măsură şi faţă de
obiectele neînsufleţite. De pildă, copacii doborâţi când luna e plină sau
în creştere de asemenea nu sunt buni pentru construcţii deoarece lemnul
lor este jilav ... "06.
Alte cunoştinţe se refereau Ja densitatea şi rezistenţa lemnului în
raport cu necesităţile. Lemnele „tari", de stejar, jugastru se întrebuinţau pentru construcţii. Unele bârne pentru case se ciopleau din lemn de
brad. Din lemn de fag, tei, plop se făcea mobilieri etc. În Ţara Bârsei,
lemnul pentru construcţii se alegea de la munte, dinspre sud, iar cele
de la câmpie, din loc umed , sau situat spre nord nu erau considerate
corespunzătoare pentru lucrări import.ante, durabile. Pentru împletiturile necesare în construcţii gospodăreşti, ori la căruţe, coşuri, mobilier
etc. se foloseau nuielele de răchită sau de alun, tăiate în luna octombrie,
când cad frunzele, şi ramurile devin elastice. Observaţia empirică l-a învăţat pe om să ştie că tăierea nuielelor de răchită nu dăunează arborelui
ci îi favorizează creşterea, pc când tăierea altora (brad, stejar, fag etc.)
aduce prejudicii dezvoltării pădurii, climei, solului. Multe rituri erau
destinate tocmai invocării regenerării şi revitalizării pădurii. În Ţara
Oltului, la Drăguş existe credinţa ca înainte de a fasona grinzile pentru
construcţie să se taie trei bucăţi de lemne, „nefolositoare" „pentru foc",
„pentru apă'', „pentru tră7.net" 6 i. In realitate, astfel de credinţe erau
generate de experienţa empirică datorită căreia poporul ştia că tăierea
nesăbuită a pădurilor este o ameninţare pentru echilibrul ecologic. Era
aceeaşi îngrijorare care apare ca un spectru azi, în lumea ţărilor cu economie dezvoltată 68 , care taie şi folosesc masiv lemnul. Eforturile ţării
'noastre se reunesc cu acelea ale altor ţări de pe mapamond !Pentru
ameliorarea pădurilor, prin plantarea unor noi păduri, prin protecţia pă
durilor, declarând chiar rezervaţii naturale (în Retezat, M-ţii Călimăneşti,
Bucegi etc.).
Uniunea Internaţională pentru Ocrotirea Naturii, la care a aderat
şi ţara noastră prin organizaţiile sale, prin activitatea biologilor a institutelor de cercetare, a muzeelor - a deschis o mişcare de anvergură
mondială, ale cărei idealuri se afirmă în mod esenţial ca ştiinţifice, economice, realiste, tinzând să facă din „Protecţia Naturii" o adevărată ştiinţă,
în care etnobotanica arc un rol deosebit şi un cuvânt greu. Cercetătorul
francez J. Millot sublinia cuvintele biologului Mihailov, referitor la aspectul că protecţia naturii este în fond „o salvare a omului faţă de omM9•
Ibidem, p. 19; C. C. Giurăscu - „Istoria pădurii româneşti".
Macrobius - Sat:urnalia, VII, Editura Acad. R.P.R., Bucureşti, 1961, p. 29- 30..
7
t
Ştefani a Cristescu Golopenţia, op. cit., p. 29.
oo Vezi J. Millot, op. cit., p. 1755.
c;s

66

~n

Idem, ibidem.
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Congresul al XXVI-lea de cerce tări biologice din iulie 1980, la Paris
a relevat cu hotărâre noile sarcini care revin oamenilor de ştiinţă şi statelor, pentru protecţia mediului înconjurător, pentru ameliorarea naturii
pe glob.

Plantele alimentare din flora

spontană

Numeroase plante, din flora spontană au fost întrebuinţate în alicomponentele lor vitaminoase, pentru virAfinul (Vaccinium myrtillus L.), măcieş·ul
(Rosa canina L.), zmeurul (Rubus idaeus L.), murul (Rubus caesius L.)
se foloseau pentru ceaiuri (mlădiţele şi frunzele), pentru prepararea siropurilor, marmeladei, sau fructele se consumau crude.
In alimentaţie se folosea urzica (Urtica dioica L.), pentru fierturi,.
ciorbe: loboda (Atriplex hortensis L.), sălăţica (Ficaria verna L.) ştevia
(Rumex patientia L.), pentru fierturi, ciorbe. Leurda (Allium ursinum L) ,.
măcrişul (Rumcx acetosella L.), măcrişul iepurelui (Oxalis acetosella L.)
se foloseau primăvara, pentru gustul lor iute, acrişor, drept condimente
in ciorbe. - Copiii le mâncau pentru gustul lor plăcut, acestea conţinând
şi o diversitate de vitamine necesare organismului. Baraboiul (Helianthus»
t uberosus L.) şi fereguţa duice (Polypodium vulgare L.) se consumau
pentru rizomii lor dulci„ plini de amidon. Informaţiile orale culese în.
părţile vestice ale Transilvaniei, ca şi în ţinutul Bacăului, ori în Banat
ne-au confirmat consumul fereguţei dulci mai ale în perioadele de crize·
postbelice, ca înlocuitor al zahărului. Chimenul, cămimocul (Carum
carvi L.) era întrebuinţat pentru ceaiuri, fierturi, aromarea băuturilor..
1n alimentaţie se consumau şi ceaiuri din flori de tei (Tilia tomentosa L.), de muşeţel (Matricaria chamomilla L.), de flori de soc (Sambucus nigra L.), din frunze de mentă (Mentha piperita L.) . Copiii mâncau cu
multă plăcere fructele de pădure, fragile de câmp (Fragaria viridis Duch) ~
merele pădureţe (Malus silvestris L. Mill), din care se prepara şi oţetul,
sau cidrul (băutură acrişoară mult întâlnită în alimentaţia satelor din
Transilvania). Între fructele de pădure, mult căutate erau alunele„ cireşele, dar mai ales bureţii cu toate varietăţile lui comestibile, cunoscute
sub denumiri extrem de variate, de la o regiune la alta: albioare, vineţele, oiene, pitoance, gălbiori, crăiţe.
mentaţia tradiţională pentru
tuţile lor chiar terapeutice.

Plante colorante
Necesităţile casnice, dezvoltarea industriei casnice textile, bogăţia
ţesăturilor din lână, in, cânepă, bumbac şi diferenţierile local zonale, ca
şi portul popular, de o mare varietate în cadrul unităţii stilistice româneşti, funcţiile diferite ale costumului ca marcă a diferenţierilor de·
vârstă, statut social, stare ceremonială, rituală
s-au constituit tot atâtea motive care au determinat dLn vechime căutarea unei palete cromatice. AceJor determinante li se poate adăuga şi criteriul practic de
asemenea C€l estetic. Faţă de bicromia sau tricromia (alb-negru, albnegru- roşu)

26 - Studii

care

caracterizează

şi comunicări,

ţesăturile

tradi~ionale,

XI-XII
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bumbac, ca şi piesele de port, o mai marc diferenţă cromatică se remarcă la ţesăturile de lână, scoarţe, covoare cergi etc.
Necesităţile de ordin cromatic au impus o cunoaştere timpurie a
plantelor din care se pot obţine coloranţi. Existau în cadrul satului tradiţional femei pricepute, specializate în alegerea acestor plante culese
în perioada de dezvoltare sau de înflorire1 uscate la umbră, pentru a nu-şi

pierde substanţa colorantă. Pe baza vechilor cunoştinţe populare, încă
în sec. XVI-XVII, în ţările române se deschideau numeroase ateliere
meşteşugăreşti pentru prepararea şi vopsirea firelor cu coloranţi vegetali.
Coloranţii vegetali au fost întrebuinţaţi până târziu, în dec. 4-5 al
veacului nostru, cei chimici fiind acceptaţi mai greu. Natw·a, vegetaţia
punea la îndemâna oricui bogăţia culorilor obţinute din plante, care erau
I"ezistente la apă, la lumină, păstrându-şi tonalităţile, fără să se decoloreze cu scurgerea timpului. În 1866, Ion Ionescu de la Brad arăta că femeile clin jud. Dorohoi „se duc de culeg de pe câmp plantele tinctoriale
şi apoi cu dânsele vopsesc lâna, dându-i feluri de feluri de culori"70 • În
1882, folcloristul S. Fl. Marian dovedea o preocupare sistematică în studierea acestui domeniu al culturii populare, publicând „Chromatica poporului român" (Bucureşti, 1884).
!n 1897, C. Istrati atrăgea atenţia Societăţii de ştiinţe din România asupra acestei importante ramuri a etnobotanicii în economia dezvoltarea simţului estetic şi a ingeniozităţii populare în mediul sătesc, cu
răsfrângeri pozitive asupra economiei şi evoluţiei meşteşugurilor orăşe
neşti. De aceea, Istrati propunea instituirea unui concurs privitor la
cromatica poporului român. Urmarea acestei iniţiative a însemnat elaborarea lucrării lui T. Pamfile şi M. Lupescu - „Cromatica poporului român" (Bucureşti, 1914). In cele două lucrări dedicate acestui domeniu
sunt indicate reţetele de obţinere a culorilor) S. FI. Marian indicând 251
reţete, folosite numai în Bucovina, iar Pamfile şi Lupescu indicau de asemenea peste 200 de reţete de obţinerea coloranţilor, cunoscute în diferite zone ale ţării. Studiile tematice, monografiile zonale, lucrările artă
populară apărute ulterior, în deceniile 5-8 ale veacului nostru analizează
şi acest compartiment al etnobotanicii, obţinerea coloranţilor vegetali.
Coroborarea tuturor datelor obtinute în urma cercetării acestui domeniu
îndreptăţesc concluzia că a existat o reală „ştiinţă" tradiţională, empirică de a folosi plantele şi în această direcţie, pentru satisfacerea necesităţilor vieţii şi societăţii.

In lucrările apărute predomină desigur reţetele de obţinere a culorilor primare, a elementelor de negru şi roşu, vânăt, galben, mult soli<:itate în arta textilelor.
Culoarea neagră se obţinea din coajă de arin (Alnus glutinosa L.).
O reţetă culeasă în Bihor (Criştior de Jos, 1975) indice pentru acest lucru: „Se fierbe coajă de arinde în apă, în care s-a adăugat sau urină de
capră (considerată bun fixativ n.n.) timp de 1-2 ore, apoi se încearcă
tăria vopselei cu o bucată de pânză albă, după care se introduce jirebiile
şi drugalăii (canuri de cânepă)". înafara scoarţei de arin, în general fo[osită în toate zonele ţării pentru obţinerea acestui colorant, s-au mai
semnalat peste 50 de alte reţete (49 fiind notate şi de T. Pamfile şi
70

Ion Ionescu de la Brad -

„Agricultura românească din jud. Dorohoi", 1866.
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Lupescu) pentru prepararea culorii negre din: zeamă de corn, scoarţă de
stejar, ştevie, boabe de soc, cojile verzi ale nucilor, scoarţă de arţar, de
măr pădureţ, zârnă (Rhinanthus minor L.), zarzăr (Armenica vulgaris L.„
sovârf (Origanum vulgare L.), mălin (Artemisia annua L.), scoruş,
(Sorbus aucuparia L.) - preparate separat, sau în amestec 2-3 specii
combinate cu fixative diferite: sare de lămâie, alaun, spirt, sare, piatră vilnătli, rachiu, cositor, oţet, zăr, „huşte") tărâţe puse la fermentat), „praJl
de tocilă", borş, leşie de cenuşă, zeamă de varză acră etc. La prepararea
coloranţilor se foloseau diferite părţi ale plantelor: tulpina, scoarţa, frunzele, cojile verzi ale fructului, fructele fierte (cornul, bozul)71 etc.
Tananţii şi colorantul negru-maroniu întrebuinţaţi pentru tăbăcirea
şi vopsirea pieilor în vederea confecţionării cojoacelor şi a cizmelor din
portul popular tradiţional se preparau din scoarţă de arin, de brad, mesteacăn, coajă de măr pădureţ, scoarţă de stejar, metodă străveche, general răspândită în ţară mai ales în zonele· montane şi piemontane. În
Munţii Apuseni (pe Arieş, în Munţii Gilăului) Ţara Bflrsci, Valea Bistriţei cojirea stejarilor de\l'enise o adevărată îndeletnicire adiacenă pădu
răritul11i. La Buru, pe Valea Arieşului, la Răcătă u (jud. Cluj) această
îndeletnicire s-a păstrat până în zilele noastre.
in Transilvania (zonele Bihor, Sălaj, Bistriţa, Cluj) s-a păstrat până
în deceniile 2-4 ale secolului XX o metodă străveche de colorare a firului de cânepă, într-o nuanţă gri-negrie. F..ste vorba în realitate de o procedură de „topire" a cânepii lăsată să fie udată de rouă, apoi stivuită
pentru ca putrezirea tulpinelor să se facă „înăbuşit". Printr-o astfel de
topire a cânepii, fibra se înnegrea, iar fuiorul obţinut avea o culoare
cenuşie, potrivită pentru ţesutul cuverturilor de pat, pentru urzeala
covoarelor de lână, pentru unele piese de uz gospodăresc (strecurători,
şte·rgarc alese cu negriu etc.).
Culoarea galbenă se obţinea dintr-o diversitate d0 plante: droghiţa
(Genista tinct.oria L.), scoarţă de măr pădureţ, vârfuri tinere de salcie şi
muguri, flori de siminoc (Antennaria dioica L.), frunză şi scoarţă de
mesteacăn, sovârf, ramuri de mălin, coajă de lemnul câinelui (Ligustrum
vulgare L.), tutun, agud (Morus alba L.), şi zarzăr, rapiţă sălbatică, coajă
de păr sălbatic, alior (Euphorbia splendens L.), scoarţă de soc, coji de
ceapă uscată, rădăcină de ştevie, flori de sunătoare (Hypericum maculatum L.), săpunel (Saponaria officinalis L.), frunze de vie, rădăcini de
urzică, scumpie (Syringa vulgaris L.), bumbişor (Tanacentum balsamita L.)„
şofran, burete de nuc, şoldeală (Anthemis tinctoria L.), păpădie (Taraxacum officinale L.), brânduşă (Crocus mocs.iacus Ker.), paie de ovăs,
sdreviţ (Lemna gibba L.), şcrpet (Thymus serpyllum L.) etc. preparate separat sau combinate,_ în peste 52 de reţete.
Outoarea roşie se obţinea din coajă sau fructe de lemnul câinelui
(Ligustrum vulgare L.), flori şi scoarţă de măr pădureş, frunze de sovârf.
frunze de corn, cimbrişor de câmp (Thymus serpyllum L.), coajă de
porumbel (Prunus spinosa L.), coajă de măcieş rădăcinile de coada cocoşului (Polygonatum latifolium L.), fructele de călin (Acorus calamus) L.), scumpie etc„ - în total peste 46 reţete cunoscute şi semnalate·
de etnobotanişti.
71
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Nuanţele diferite de galben, roşu, cenuşiu, verde, albastru se obţi
neau prin combinarea culorilor primare. Renumitele scoarţe olteneşti,
cergile maramure~ene şi covoarefo aceluiaşi ţinut, chilimurile bănăţene,
scoarţele înflorate, bucovinene aveau ooloritul cald, sensibil nuanţat,
datorită coloranţilor vegetali. Pătrunderea tot mai accentuată a coloranţilor chimici a dus la părăsirea definitivă a vechilor cunoştinţe şi practici de preparare• a „vopselelor de iarbă", cum le mai nume•aui informatorii din nordul Transilvaniei.

Plantele utilizate în practicile magice
Un loc deosebit între planteJc cunoscute şi întrebuinţatei de popor
au ocupat cele cărnra li se atribuiau funcţii magice, fiind legate de mitologia ţinuturilor româneşti . Acestora li se> atribuiau rolul apotropaic,
protector împotriva forţelor naturii, care ar fi dăunat recoltelor, manei,
fertilităţii (seceta, grindina, furtunile}, cum se credea despre rostopască,
hodo.lean, busuioc, usturoi, creanga de rug etc'. - pusei la porţi, în casă,
la construcţiile gospodăreşti.
Puteri deosebite se atribuiau „ierbii fiarelor" (Cynanchum vincetoxicum L.} sau „iarba voinicilor", „iarba haiducilor", despre care se
credea că va da puteri nebănuite•, de a des.chido orice• poartă ferecată
dacă o va culege1 pc o• noapte CU' lună, în noapte de Sângoorz. Aceeaşi
plantă dacă ar fi fost cosită din nebăgare de seamă „va dezlega tăriile
cerului şi vor cădea ploi grele zile în şir" (se spunea în Bihor). „Puhoiul de ploaie, tunetul se pu1iea opri după credinţa locală , aruncând afară,
în ploaie „frunZ'C apriruH~· de pe, creanga de1 la Armindeni" (Oaş).
Semnificaţii
deosebite so atribuiau mătrăgunei (Atropa belladonna L.) în cultura populară românească , plantă cunoscută cu numeroase
sinonime, poate tocmai pentru a evita dezlănţuirea forţei sale magice,
prin rostirea numelui ei. De aceea era supranumită: împărăteasa icrbii72 ,
cinstita, cireaşa codrului, cireaşa lupului, doamna codrului, floarea codrului, floarea cucului, nădrăgulă, papalău 73 etc. Culegerea acestei plante
comporta gesturi rituale, elemente „dramatice" deosebite. Puterii ei
toxice şi terapeutice (fiind folosită pentru dureri de picioare, friguri} i se
adăuga funcţia dei a influenţa îorţe1le vitale< ale omului sau a.le> naturii:
„ca are puterea de a mărita fetele, de a aduce noroc în dragoste şi fecunditate în căsătorie, ea poate spori cantitatea de lapte a vacilor; ea acţio
nează în chip favorabil asupra progresului afacerilor, ea aduce în avere
şi In general în toate împrejurările, prosperitate, armonie etc." enunţa
M. Eliade esenţa credinţei şi ritului asociat culegerii şi folo sirii mătră
gunei74.
Culesul mătrăgunei se făcea pe lună plină (fiind obligatorii cură
ţenia, puritatea sexuală, liniştea, culesul din locuri îndepărtate de sat,

z. Paniu. op. cit„ p. 1n~rn2.
Cf. Borza, op. cit., p. 27.
Mircea Eliade - „Le culte de la mandragore en Roumanie", p. 198, în voi.
„Do Zamolxis a Gengis-Khanp. 198-217, Paris, Payot, 1970; V. Butură - „Cultul
mătrăgunei în Mun~ii Apuseni", în rev. „Grădina mea", nr. 10-11, oct.-nov„ 19·36,
p. 2; I. Muşlca - Cercetări folclorice în ţara Oaşului, în Anua.rW Arhivei de fol~
.clor, vol. I, Cluj, 1932, l. 117-12'7; Pavelescu, op. cit.
72
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se executau gesturi, se• rostea descântecu magic dansându-se etc.), apoi
se lega în mănunchiuri de1 câte 5-7-9 mlădiţei prinse laoolaltă, oredinţa
în numărul fatidic impar fiind prezentă în diverse rituri dcndrolatrice.
Descântecul cei se rostea în timpul culesului mătrăgunei exprima cau2alitatea şi efectul aşteptat (vindecarea, reuşita în dragoste, măritişul;
.alteori ritul urmărea efecte ·inv.ersate). Riturile legate de semnifi~ţia
mătrăgunei sunt generalizate în întreaga ţară, avand multei convergenţe
-cu C€1e cunos:oute în sud-estul Europei, ori în nordul şi centrul Eur'ope;,
.dar cu diferenţied proprii fondului străvechi al culturii spirituale româneşti, şi în legătură cu semnificaţiile altor plante magice, cunoscute de
])Qpocrul român. 75
şi concepţia estetică

Etnobotanica

a poporului român

După concepţia populară despre simbioza sa cu natura, plantele,
:florile deţin un loc important în viaţa, în gospodăria, în universul spiritual tradiţional. Această lume pedectă a plante.lor, culorile1 lor nuanţate,
forme1le perfecrb armonizate sunt r e' produse în arta populară, străbat
g1ândivea estetică tradiţională. Lucian Blaga definea această forţă de
_reproducere şi repetare a naturii în arta croată dei om: „observaţie, că
Teia nu-i scapă nici o nuanţă a realităţii, interpretare adeseori divinatorie
.a existenţei, spirit ce se joacă cu relativitatea valorilor, imaginaţie care
fixează pentru eterrnitate- o icoan ă grăitoare, găseşti din plin în înţeilep~
ciunca acumulată în acea miraculoasă memorie a poporului numită
1

tradiţie" 76.

în toate ţinuturi.le ţării, în 210ne'1e de câmpie, colinare şi pe piemoniuri (până la 1 200-1 400 m altitudine) se cultivau plante decorative şi
aromate, pentru podoaba caselor, a costumului popular. Trandafirul,
bujorul, macul de grădină, garoafele de câmp, busuiocul, cărujele galbene, muşcate•le smălţuiau cu nuanţe.le lor aprinse de roşu grădinile de
zarzavat, dunga holdelor, ori pervazul ferestrelor. Nevoia de a le cultiva,
de a le avea meir eu în preajmă. era izvorâtă însăşi din concepţia despre
viaţă, despre1 frumuseţe, armonie şi relaţie permanentă a omului cu natura. Din flora spontană se culegeau, de asemenea diverse specii decorative: druştele1 (Leuooyum vernum L.), reprezentate şi pe cusăturile
·<leicorative de1 pe• cămăşile femeilor din zona Bis.triţei, spre exemplu; clopoţeii sau ghioceii (Galanthus nivalis L.) a căror imagine este atât de des
figurată în decornrl?a ce'famicii din centrele de olari de la Horezu, Oboga,
Turda, Iara, Vama - Maramureş. Pentru împodobirea caselor se culegeau brânduşele de toamnă şi primăvară (Colchicum autumnale L. şi
Crocus vernus L.), anglicei (Primula acaulis L.), călugări (Erythronium
dens-canis), brebenei (Corydalis sp.), floare•a paştc•lui (Anemone ncmo.rosa L.), siminic (Antenaria dioica L.), rugul (Rosa canina L.).
Plantele odorante ca: busuiocul (Ocimum basilicum L.), dumbravni.cul (Mellitis m€lissophyllum L.), calapărul (Taracetum balsamita L.),
1

75
76

Mircea Eliacf.e, op. cit„ p. 2.16.
Lucian Blaga - „Trilogia culturii" Eddtura pentru literatură universală,
Bucureşti, 1969, p. 200.
'
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(Mentha piperita L.) se păstrau în casă , în lăzile cu haine, pentru
parfumul lor discret, dar persistent.
Etnobotanica se întrepătrunde• în mod firesc cu arta popularii. De
altfel, nu există civilizaţie în care motivele decorative de origine vegetală să nu fi avut o vastă reprezentare şi semnificaţie. Capiteluriletemplelor egiptene„ ale Persiei, Indiei, Greciei eraUJ împodobite cu sculpturi şi picturi reprezentând frunze de acant, palmieri, lotuşi. ' Decoraţia
florală şi vegetală se păstra şi- în arta gotică europeană, ca „veritabilă
sinteză a cunoştinţe.lor botanice ale cpocii"n.
Cunoştinţele despre plante, valoarea lor estetică în natură -şi viaţa:
omului, transpunerea lor în arta plastică sunt prezente la geto-dacL
Fragment.ele de ceramică dacică pictată, descoperite la Sarmizegetusa relevă arta pictatului pe vasele de lut, cu frunza de viţă de vie, cu flori
de câmp, cu bradul78 . Cunoscuta metopă de pe Monumentul de la Adamclisi, r eprezentând prizonierul geto-dac are pe fundalul sculpturii coroana:
unui arbore (stejar?). Numeroasele stele funerare, descoperite la Apulum, Ampelum, Alburnus Major, Napoca etc., din perioada daco-romană
relevă aceeaşi figurare a vegetaţiei ţinuturilor dacice: frunza de stejar.
viţa de vie cu vrej şi ciorchine, bradul.
Arta reprezentării florale s-a perpetuat în cultura populară românească până în contemporaneitate, atingând forme de realizare, stilizare,
sintetizare, armonie şi ritmicitate fără egal. Elementul fitomorf care revine cel mai adesea este cel al „pomului vieţii", simbol al mitului str?vechi despre „tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte", revenind
constant în legendele, credinţele şi arta popoarelor europene şi ale Asiei7 9 •
Tiparul traco-dacic tratează motivul sub forma bradului, sau a crengii de
brad, figurat în arhitectură, pe frontonul caselor (Oltenia, Bihor, Vâlcea,
Argeş, Ilfov, Sălaj) bradul apare ca motiv semnificativ în inciziile decorative do pe lăz'ile de zestre din Bihor, Mţii. Apuseni, Maramureş, Moldova etc., asociindu-se simbolul de pe această piesă de mobilier cu ritualul nupţial, cu bradul ca „pom al nunţii", aşezat la poarta miresei. Bradul este prezent şi în motivistica scoarţelor din Maramureş, alteori fiind
substituit de „vasul cu flori", sau de -buchetul de trandafiri sau bujori
(în Oltenia, nordul Moldovei, Bistriţa-Năsăud). Bradul, frunza gorunului.
viţa de vie, păstăile de salcâm, mărul, ruja - sunt motive• de o frecvenţă
extraordinară în decorul pics!:'!lor de port popoular.
Pe vasele, cofele, doniţele do lemn ale moţilor din Munţii Apuseni,
ori ale vrâncenilor, bradul apare cioplit, ori incizat. Pe ceramica de Târnăviţa (Zărand), pe cea de la Marginea ·Moldova, Horezu, Oboga, Bihor etc. - bradul apare ca element central, alteori luc1nd o dispunere
stelară pe marginea farfuriilor, sau pe ulcioareiSo. 1n fine, trebuie amintită reprezentarea bradului şi pe ouăle încondeiate, ori -pc pictura ţără
nească pe sticlă.
Pe broderiile săseşti, pe1mobilierul pictat din satele s<iseşti din ţinu
tul Bistriţei, ori al Braşovului, „pomul vieţii" pictat policrom este redat
77

Apud Millot, op. cit., I?· 1759.
Vezi „Istoria României", pag. 270.
' 9 Paul Petrescu „Motive decorative celebre", Editura Meridiane, Bucureşti.
1971, p. 39-65.
~0 Idem, ibidem.
78
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ca o ghirlandă de flori, ca o glastră cu buchet de garoafe, trandafiri, ori
flori de câmp. De asemenea, mobilierul maghiar pictat (de la Trascău ,
Izvorul Crişului, lara) reda motivul „pomului vieţii" într-o înlănţuire de
jerbe, buche-te, ramuri înflorite, cu nuanţe diferite de culoare81 .
În arta populară românească deseo1i motivelie llorale apar stilizate,
.dovedind înalta ştiinţă şi talent de abstractizare şi armonizare a motivelor, ca o culme a îndelungatei practicări a arte'i decorului în toate compartimentele culturii iTadiţionale, pe baza observării sensibile şi a cunoaşterii perfecţiunii plantelor, a naturii.
Plantele medicinale
După grupa plantelor alimentare, cca mai importantă este aceea a
,plantelor înLrebuinţate în fitoterapia empirică. Valeriu Butură preciza că
din cele 876 specii utile (cf. Dicţionarului etnobotanic al lui Borza)
aproape toate erau folosite în medicina populară82 .
Herboriştii, vindecătoarele din mediul rural, moştenind din generaţie în generaţie fondul de cunoştinţe etnoiatrice, preparau din plante,
'Cataplasme, iruri şi unsori, decocturi, siropuri, ceaiuri, fierturi; făceau
fumigaţii din amestecul de plante, cunoscând o paletă largă de< reţete
pentru vindecarea celor mai variate. boli.
Cuno~tinţele empiricei, reflectate şi transmise prin mesajul credin"ţelor străvechi se referă la perioada optimă de, colectare a plantelor în
timpul anului, (primăvara, în luna aprilie, în iunie, sau în septembr ie),
la anumite sărbători calendaristice. Aceste credinţe aveau temeiul lor
"Ştiinţific, atunci când se. preciza culesul în anumite anotimpuri, urmă
rindu-se metabolismul plantelor, şi existenţa substanţelor curative la
amplitudine maximă. Peste datele, perioadele cunoscute din vechime ca
optime pentru culesul plante.lor de leac, s-au suprapuSi credinţele reli-gioase cal:'\e asociau străvechile practici la diferite sărbători de peste an
(Sf. Toader, Sîngeor~, Ziua Crucii etc.). Herbori ştii cunoşteau şi recomandau chiar ora optimă pentru cules.: „înainte de răsăritul soarelui e
.b ine să culegi, dar şi mai bine este după amiazi, când se întoarce ziua
(la apus), ca şi boala să se întoarcă de la om. Buruiana de leac nu e bine
să vadă soarele când o culegi83 , această credinţă se poate pune, în legă
tură cu ac·elaş'i fenomen de modificare a metabolismului plantei, în decursul zilei.
Priceperea poporului de a vindeca pe baza fitoterapiei ai dus la o
reală specializare a unor herborişti (Poienii de Jos, Bihor). Aceeaşi extraordinară cunoaştere a universuJui vege,t al a dus la cristalizarea etnoiatriei, o ramură a ştiinţei populare, de o complexitate rar întâlnită, care
a stat la baza multor succese ale iatrosofiei, biotlogiei, etnologiei.
Bogăţia mărturiilor tradiţionale despre practicile empirice medicale
a stimulat un oportun şi nou domeniu de cercetare - etnoiatria. Adevărat capitol al istoriei umanităţii, vag delimitat şi destul de imprecis
1

1

81

82
Sa

V. Butură -

„Enciclopedie ...", p. 22.
general răspândită în ţară, în toate zonele etnografice.

Credinţă populară,
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la debutul său, şi-a văzut afirmarea individualităţii doar spre- sfârşitul
secolului al XIX-lea şi îndeosebi în secolul XX.
Pc întregul mapamond, bazele medicinii raţionale (iatrosofia) se află
în medicina poporului (e•tnoiatria). Cunoştinţele vindecătoare, populare,..
practicate sau transmise oral în forma lor simplă, „crudă", ori învclide
în crisalida credinţelor şi a tradiţiilor se împletesc mereu în structura medicinii savante. Eruditul istoric al mcdicin'ii, Valeriu L. Bologa releva că
„etnoiatiia este ca o apă carstică: dispare pentru câtva timp, dar ieseiarăşi Ja iveală pentru a se amesteca cu marele fluviu al iatrosofiei" 84 •
Cercetarea noastră în toate ţinuturile Transilvaniei, ca şi în Bihor„
Banat sau Maramureş a avut ca finalitate nu numai surprinderea practicilor medicale în forma lor genuină, ci şi analiza fondului patrimonial
pozitiv, aplicabil şi aplicat in medicina cultă, căci - spunea acelaşi regretat savant, Bologa în terapeutica populară mai putem găsi şi azi „c-d.teo pietricică preţioasă pe care şlefuind-o cu înţelegere o (putem n.n.)
transforma în nestemată"8ă.
Literatura românească privind acest domeniu cuprinde ca într-un
şuvoi uriaş rezultate ale unor investigaţii şi eforturi continuie, situate pe
diferite nive1c de cercetare: medicina populară practicată de1 locuitorii
ţării în diferite etape mari oglindită de lucrări cu caracter istoric, arheologic ori antropologic; cunoştinţele profilactice şi terapeutice surprinse
o<lată cu studierea etnobotanicii în general, a obiceiurilor, tradiţiilor, credinţelor şi legendelor populare; în fine, relevarea etnoiatriei în studii
mari, de sinteză, medicale, farmacologice, etnologice, lingvistice, sociologice-86.
Toate studiile remarC'ă viabilitatea şi continuitatea din timpuri stră-
vechi a medicinii poporului român „ale cărei rădăcini se întind până în
perioada dacilor vestiţi cunoscători de plante medicinale"87 •
Primele menţiuni scrise carei atestă cunoştinţele medicale ale stră
vechilor locuitori ai Carpaţilor au fost înserate în lucrările medicilorgreci Pedakios Dioscorides din Anazarba, cu a sa „De mtiteria medica",
datând din secolul I e.n. şi Pseudo-Apule·ius, cu lucrarea „Herbarius".
Adăugând la mai vechile relatări ale lui Hero<lot şi Strabon despre cunoştinţele extraordinare ale dacilor despre natură, arbori, astrologie, propriile informaţii directe, despre plantele1 medicinale utiliz<ate în terapeutica empirică dacică, cei doi medici greci făceau în lucrările lor sinteza
cunoştinţelor şi practicilor empirice pozitive din ţările europene cucerite
de forţa romană ca şi din Asia şi nordul Africii. Lucrarea lui Diosrorides
din Anazarba înserează 44 numiri de plante atribuite dacilor, cu faimă.
recunoscută în acea epocă. Plantele enumerate atunci, utilizate şi azi
C'Onstituie un fond natural de mare preţ pentru ţinuturile carpatice: ArteBologa L. Valeriu - „Etnoiatrie - iatrosofie", in vol. „Despre medicina
1970, p. 19.
bo Idem, .ibidem.
es Vezi Boqc Maria - „Ccrcetăl'i de etnoiat„ie în Munţii Apuseni", în „Anuarul Muzeului etnografic al Tran!>ilvaniei" pe anul 1976, Cluj-Xapoca, 1976 şi bibliografia.
h7 Văczy Colomian „Nomenclatura dacică a plantP.lor la Dioscorides şi Pseudo-Apuleius", „Acta Musei Napocensis", Cluj, val. V, 19-08.
84
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misia, Arum, Chelidonium, Hedera, Helleborus, Cynoglos:sum, Hyposcyamus, Matricaria, Plantago, Ranunculus, Rubus, Thymus, Ver})ascum.
Luorariea „De medicaminibus herbarum'' a lui Apuleius, scrisă în
veacul al II-lea cuprindo numirile• dacice de plante care au fost adunate
_probabil direct pe• teritoriul Daciei Traiane88.
Cercetările arheologilor au pus' în evidenţă aceeaşi preocupare a' lo·cuitorilor din habitatul carpatic pentru apărarea sănătăţii. La Apulum
-(Alba Iulia), la Herculane au fost des,c operite altare şi stele funerare cu
inscripţ.ii care le dedicau divinităţilor sănătăţii, Hyg:ea şi Esculap.
O re·ţetă ştampilă descoperită la Apulum89 atesta folosirea unui
amesteo de substanţe vegetale cu minffi'ale, pentru vindecarea bolilor de
.ochi. La pTepararca medicamentelor respective se foloseau ca „vehicole",
vinul, seva difer'itelor plante·, albuşul de ou (aşa cum recomanda şi azi
·medi_cina populară tradiţională).
In mileniul nostru, nume·r oase relatări ale călătorilor străini, diploînaţi, prelaţi, negustori care au s.trăhătutJ ţinuturile carpatice cuprind
elogiul şi uimir·ea• acestora faţă de· bogăţia şi varietatea vegetală, dar şi
.faţă de1 practicile medicale popularei întâlnite. Străbătând Transilvania
veneţianul Francesco Massaro releva, la jumătatea mileniului nostru: „Cât
·despre ie•r burile de leac, aci se află clin belşug oele mai frumoase pe care
11u le găseşti în Italia't. 90
Antonio Possevino amintea în aceeaşi epocă de „leacurile răcoritoare"
·extrasei din plante şi folosite în TransHvania91 . Celebrul astronom pado-van, Gfovanni Antonio Magini aducea elogiul vegetaţiei luxuriante a
'Transilvaniei, r emarcând: „Nu lipsieso ierburile cele mai alesie cum ar
fi ... centaurea mare, de două feluri: genţiana maxima, cu flori galbene
~şi purpurii, „rădădna Rodia (cui miros. de trandafir) assiato pontico perfetissimo", „glii Apii di Bellonio", „Zibanotida prima, a .lui Teofrast şi
.'Şofranul (il craco) care răsarn peste tot" 92 •
În secolul XVII, cunoscutul scriitor din Tatra, David F'ro1ich, apoi
·Conrad Iacob Hiltebrandt93 porneneaUi în scrierile lor despre diversitatea
plantelor medicinale.
In secolele XVII şi XVIII, menţiunile scrise se înmulţesc, aparând
,chiar manuscrise ale unor învăţaţi, care îşi fundamentează lucrările pe
foodul dei cuno*ltinţe tradiţionalei ale populaţiei localnice. Una din cele
mai vechi manuscrise de acest fel este „Ars Medica", atribuită lui Gyorgi
1

88
89

şi

Idem, ibidem.
Tudor Dumitl"'u -

„Oraşe şi

sate în Dacia Romana", Bucureşti, 1!9&8, p. 160

urm.
90

Maissuro Francesco -

dogelui", în vol.

„Scrisoare

„Călători străini

despre

către Juan Batista Ramusio, secretarul
ţările române", vol. I, Bucureşti, 11008,

;p. 1691.

Possevino Antonio - „Transilvania", în vol. ,,Călători ...", I , 11968, p. 541.
Magini Gfovanni Antonio - „Geografia sau descrierea universală .a păniân
,tului", în vol. „Călători ...", Buicureşti, 1972, p. :584.
93 FroUch David Med:ulla Geographie priacticae P.eregrinantium i.tnprirnls
usui deinde Historiarium et rerum hoc tempore belicosi:ssimo gestarum gerendaru,
que cognitioni accomodata ... anno 1639, in vol. „Că:l.ători ...", vol. V, 19·73, Buc.,
p. 5,10.Hiltebran.dt Conrad Iacob - „ I ntreita
. so z·ie s1~e d eza- in
• T ransi·zvama
. ", u craina
.
.şi la Constantinopol", 1656- 1658, in vol. „Călători ...", vol. V, 1973, p. 570, Bucu9l

92

i·eşti.
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Lencses94 (în prezent fiind în fondul de manuscrise al bibliotecii Tcleki~
din Tg. Mureş).
La 1572, parohul Di.irr, din Apoldul de Jos relata despre practicile
terapeuticei populare din ţinutul Sibiului şi al Braşovului95 •
Din multitudinea preocupărilor similare din secolele XVII- XVIII se
cuvine amintit măcar şi în treacăt lucrarea „Pax corporis", a medicului
ardelean Păpai Pariz Ferenc6 sau lucrarea „Dietetica veche şi nouă'( a
medicului iluminist Matyus Istvanll7 •
Folclorul şi cunoştinţele populare devin în secolul al XIX-lea o preocupare din ce în ce mai largă a oamenilor de cultură din Transilvania.
Calendarul lui Barit, pc anul 1847 însera numiri de plante medicinale„
iar Timotei Cipariu releva bogăţia cuno~tinţelor etnobotanice în.ţinuturile
carpatice 98 . La sfârşitul veacului trecut, doctorul Leon încerca cuprinder ea acestor cunoştinţe populare în a sa „Istorie naturală a poporului român"99.
O formă interesantă de transmitere din generaţie în generaţie a unui.
reţetar bogat, fitoterapeutic l-a constituit „herbarul" atribuit lui Pintea
Viteazul, care circula în nordul Transilvaniei de peste 200 de ani. Mit
sau adevăr? Important este faptul, însă, că acest compendiu popular circula, se transmitea, căpăta valabilitate prin experiment, prin aplicare ,şi
repetare până în zilele noastre.
Studierea etnobotanicii româneşti şi în special a etnoiatriei a căpă
tat amploare în secolele XIX-XX. Medici, botanişti, etnografi - în numeroase şi elaborate lucrări generale, teoretice sau relev~ntc pentru
existenţa unui fond patrimonial de excepţie în zoncile1 carpatice - au demons.trat importanţa cunoştinţelor populare pentru dezvoltarea iatrosofiei (medicina cultă) şi valoarea lor pentru un prim capitol al istoriei
culturii româneşti.
în cercetările personale. din zonele Transilvaniei şi ale ţinuturilor din
ves tul ţării am urmărit coroborarea datelor bibliografice cu informaţiile
de teren. O primă constatare a fost aceea a prezenţei în fiecare localitate a unor herborişti vindecători, buni cunoscători ai florei spontane şi
ai remediilor oferite de natură. Treptat, din grupul mare al herboriştilor
care culegeau sau foloseau plantele pentru boUle oamenilor şi ale animalelor s-au desprins unii, care ieşind' din anonimat devin „doftori" preferaţi pentru ştiinţa lor de a folosi plantele şi de a-şi alcătui un adevărat
reţetar profilactic şi terapeutic. Aşa s-au desprins în ultima jumătate do
veac personalităţi ca aceea a lui Vasile Coţan, de la Sălciua, Vasile Rus
de• la Marişel (jud. Cluj), Agripina F odorean (din Maieru, jud. Bistriţa
91 Vezi Bocşe Marila Elemente de ştiinţă populară românească", în -vol.
Ştefan Pascu (sub redacţia) Istoria gândirii şi a creaţiei tehnice şi ~tiinţifice
român eşti", Editura Academiei, Bucureşti, 1982 şi bibliografia.

93 Diurr Damasus „Predi'Ca am schwarzen Sonntag 1572", ms. p. 555, cf.
Amlacher Albert - „D'amasus Durr. Ein evanghelischer Pfarrer und Decharlt des
Unterwălder Kapitels aus dem Jahrhundert der Reformation'·, Hermannstadt, 1883.
9ti Pâpai Pâriz Ferenc „Pax corporis", Cluj, 1774.
91 Mathyus Istvân „Dietetica veche şi nouă", vol. II, et. IV, Bratislava.
1787-1989.
os Vezi Maria Booşe, „Cercetări de etnoiatrie ...", p. 235.
99 Leon N. op. cit.
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Bistriţa Năsăud) şi mulţi

alţii.

Anton Popârţac, octogenar, reprezintă pe acei vindecători care au
·combinat cunoştinţele populare oulese în zona de baştină cu altele1culese
în alte ţinuturi, sau având origine livrescă. Reţetarul sau copiat mereu
pe caiete circulă din mână în mână, constituind adevărata „carte de să
nătate" pentru localnici. Iată, spre exemplu, tabelul sinoptic ali reţetaru
lui acestui herborist:
Un grup aparte 1-aui constituit în satele cercetate în vestul ţării, în
Bihor, herboriştii care au manifestat o formă mai înaltă de specializare:
tratarea unui mare număr de boli, folosind o gamă mare de remedii vegetale, în mixturi, tincturi, fumigaţii, cataplasme etc., toate plantele şi
modalităţile de întrebuinţare concurând la vindecare şi la întărirea sănă
tăţii. Aşa sunt, spre exemplu, herboriştii de la Poienii de Jos, pe Valea
Crişului Negru, care, de sutei de ani cunosc, culeg, prepară şi comercializează plante,l e medicinale din bogata floră a Munţilor Bihor.
Din acelaşi bogat fond patrimonial făceau parte şi cunoştinţele legate nu numai de ştiinţa ce să culegi din natură, ci şi de perioadele optime
de culegere şi de întrebuinţare, de preparare' etc. - toate avându-şi sorgintea în empirismul multimilenar,

COORDONNEES DANS LA RECHERCHE DE L'ETHNOBOTANIQUE
ROUMAINE
(Resume)

La science populaire conformement aux h;i.storlens, sociologucs et ethnologues,
.a constitue un domaine distinct de la culture et de la civiLis,ation d'un peuple.
L'ethnobotanique associe Ies rcsultats botaniques aux enquetes sociologiques
.et ethnologlques en inventoriant la pharmacopee d'un pays en d'un autre, etudiant
les plantes alimentaires â une population determinee, decrivant les instrument.s
•OU Ies methodes de culture sur une aire ou une autre, geographiquc, sulvant, comparant les rites de fertilite et de culture des plantes cerealîeres, analysant la place
des diverses plantes dans Ies sistemes du langage traditionnel, dans les coutwnes,
Ies vetements, le folklore, la pensee, suivant Ies techniques d'utilisation des plantes
clans le cadre des actlvites.
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Tabel I
P~ante

Nr.
crt.

Denumirea

folosite în practicile de fitoterapie

populară I

Denumirea
ştiinţifică

I

tradiţională

Partea
folosită

I

în localitatea

l\1od de preparare

Şanţ, .judeţul Bistriţa-Năsăud

Mod de
întrebuinţare

pentru dureri de
urechi

ceai în amestec

cataplas mă

ulcer varicos

se

componentă

in ir

dermatoză

lichidă, caldă

·componentă

în ir

dermatoză

bulbul

macerare în spirt
medicinal

frecţie

bulbul

3 bulbi fierţi cu
sare şi cimbrişor

ceai

Arnka

Arnica montana L.

floarea

2.

Boz

Sambucus ebulus L.

floarea

3.

Busuioc

Ocimum basilicum L.

plant<i

4.

Brad

Abies alba Mill.

răşina

5.

Ceapă albă

Allium cepa L.

6.

Ceapa de câmp

Allium fistulosum L.

ceai. în comb. cu
muşeţelul

întreagă

usucă şi

se

sfarmă

contra

Ci chorium intybus L.

floarea

1

10-12 flori la

200 g upă,
se fierbe ceai

căderii

părului

bucale
pentru dureri de

spălături
I

dinţi

I

Cicoare

se bea de 2 ori
Ia zi

~

-;

p"
to

o
...,

pentru V>edere
pentru boli de

""'

(1)

inimă

8.

Cimbrişor

Thymus vulgaris L.

floarea

ceai, in co mbinaţie
cu ceapa de câmp

ceai pentru spălă turi bucale

pentru dureri de

9. I

Coacăz

negru

Ribes nigrum L.

frunza

m acerare in ames•tec cu „limba
vecinii" şi liliac
alb

ceai, de 2/zi

ulcer stomacal

10.

Cooean

căpresc

Nedeberminat

planta

cataplasmă

din

catapLas mă

pentru

11.

Hribe

Burete pucios

buretele

se

se

componentă

12.

Liliac alb

Syringa vulgaris L .

floarea

macerată tn petrol,
în~ropată în v;:is,

1

~

Finalitate
dermatoze

cataplasmă

1.

7.

I

~

.......

dinţi

răni

plantă macerată
usucă şi

in ir

dermatoză

1sfarmă
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frecţii

pentru

reumati~m

w

~

6

săptămâni,

in

pământ

1:3.

I Llmba vecinii

14. I

Măr pădureţ

16. l
17. ,I

Mentă

Nalbă albă

18. 1 Ochiul
19. .I

sil vestris

I Mentha piperita L.

Muşeţel

şarpelui

Pătlăgină

pent1.1u ulcer sto.mac al

cea.1, în a.mestec cu
-coacăz negru şi
liliac alb

ceai de 2/zi

dur.eri de stomac

fructul

fructul crud

frecţii

frunza

in ·combinaţie cu
arnica se fierbe
ceai

ceai de 2/zi

ceai cu arnkă

ceai

intreagă ·

(L.)

15. I

ceai

I Plantago major L. I planta
I l\falus

i

I

Matriicaria chamoimilla L.

floarea

I Malva silvestris L.

floarea

I

I Nedeterminat
i

planta

I

I

t>l
.....
;:s

locale

Pătlăgină îngustă

I Piantago

~

Podbal

22. I Soc

23. I Troscot

pentru guturai

ceai în amestec cu
podbal şi soc

I în ·combinaţie ou
I uscată,

I

şi

cicoare

preparată

ceai

contra

astm~i

pentru boli de
inimă

ceai

contra litiazei
l'enale

ceai

contr·a astmei

I floarea

~ ceai în combinaţie

ceai

contra astmei

I Polygonum avicu-

planta

'

-

.

'

- ---

.L.-

.a
~·

(")

~
o

;:s

...
p

...;:s,
<I>

oeai dulce

ceai in cOilllbinaţie
cu nalba şi socul

ceai

I Sambuous nigra L.

....

(")

I Tussilago farfara L. frunza

frunza

o

l.Q

o

U«ată, prepaca!Jl

lanceo-

lare L.

I

pentru ulcer

ceai de 2/zi

lata L.

21.

negi

'O

oeai

20. li

bătături şi

<I>

troscot

~ frunza

Plantago major

lt3

în amestec cu coa-căz negru, ceai

cu nalba

şi

soc.ul

în combinaWe cu
ochiul şarpelui şi
cicoare
+"! -

-

-

.

ceai îndulcit

.,..--.....___

- ~

contra astmei
1 contra guturaiului

I

P.ei:tri: bo.U de
inima

....

...
(")
(I>

p

-j

<I>

Q

.....
(I>

;:l

c
o......

O'

p

;:l

~:
.....
o'-!

~
p,

;:l
<I>

""'.....
„.

.+

'....."""

w
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Tabel sinoptic al remediilor vegetale
~r.

crt.

Denumirea

ştiinţifică

Denumirea

a plantei

populară

şoricelului

I

Partea

V!'~ "".

folosită

1

Ach.illea millefolîum L.

coada

2

4

Aconltum eoallibotryon Hchb.
Aconitum napellus L.
Adonis vernalis L.

iarba bubei
borâturi de \"ânt
spânzui

!i
6

Alllum caepa L.
Amaranthus caudatus L.

ceapă

7

Allium sativum L.

ustw-oi ul

planta

8

Anagallis arvensis L.
Anithum graveolens L .
Armoracia rusticana (Lam.)
G.M. Sch.
Artemisia abrotanum L.

răcuină
mărarul

hreanul

planta întreagă
planta întreagă
rizomul

lemnul domnului

frunza

3

9

.a.o

11

busuioc

roşu

Ir un za
rădăcina şi

frunza

boabele
frunza
bulbul
tulpina
întreagă

lemnuşul

mătura

l'aiului

1'2

Asarum europacum L.

popivnicul

tulpina

13

mătrăguna
ovăzul

rădăcina

15

Atropa bclladona L.
Avena sativa L.
Ajuga reptans L.

J.6

Bcrteroa incana L.

J7

Betonica officinalis L.
Betula verrucosa Ehrh.

iarba muierilor
buruieni de albe
iarba vântului
mes t.eacăn ul

.21
22

Brassica oleracea L.
Bryonîa alba L.
Cannabis sativa L.
Carum eoanri L .

varza
breiul
cânepa de vară
chiminul, chiminoc

.Q,J

Centaurea cyanus L.

2-1
25

Centaurea austriaca Willd.
Centaurium umbellatum Gilib.

26

albă."ltriţa din grâu,
iarba frigurilor,
buruiana mierie
iarba mărinului
ţintaua, iarba frigurilor, iarba coş ului

Cerasus avium L.

cireşul

codiţele

Q7

Chelidonium majus L.

iarba pepinginii,

tulpina, frunzele

28

Chrysanthemum leucanthemum L.

creaţa

tulpina

.29
30

Corous mas L.
Conium maculatum L.
Cl'ataegus monogyna Jacq.

corn

fructele uscate
tulpina
flori, frude

!1·1

iarba

lupării,

paiele uscate
tulpina

lupariţa

18

-19

20

'31

rădăcina

tulpina
frunzele

frunzele
rădăcina

fuiorul

seminţele

floarea
tulpina
floarea, tulpina
fructelor

ro.topască

buciniş

păducel
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Ta bel li

folosite în Poienii d e Jos, jud. Bihor
Mod de preparare
fiartă jn amestec cu
sunătoare
planta macerată, crudă
planta macerată, crudă

crudă

Mod de
ceai,

băi,

întrebuinţare

Scopul

compresC'

răceli,

boli de rinichi, reumatism, stomac, dinţi

furunculoză

cataplasmă

băi

se ii.ntroduce sub pielea
urechii, gâtului

întrebuinţării

1

pentru „!apt", dermatoze
pentru bolile animalelor

fiartă

frecţii,

crud, macerat, fiert

se

pe furuncule, infecţii
dureri în abdomen
in medicina veterinară
pentru viermi intestinali

cataplasmă

pentru pofta de mâncare
pentru infocUi la vite
amigdalită, şi în medicină ve-

bulbul copt sau fiert

fiartă
fiartă

crud, ras, fiert
crudă, !iartă
macerată în untură

cataplasmă

ceai

mânâncă mujdei sau
în lapte
în mânc.:irea vitelor
zeamă de băut

cataplasmă, spălături

terinară

boli de stomac.
bube ciulei, şi

răni,

în

infecţii ,
medicină

veterinară

crudă, macerată

frecţii

fierte

fiartă

băi
băi

pentru bolile de stomac
colici biliare pentru
viermi
intestinali
reumatism
reumatism
pentru „lupare" (dermatoză)

fiartă

ceai

pentru leucoree,

arsă

fumigaţii
băi, spălăluri

pentru „bube de fapt"
reumatism, hipertensiune, întărirea părului; in medicină veterinară, pentru muşcătura de
lup
degerături, arsuri
reumatism
dureri de ochi
pentru ulcer stomacal, dian~e
pentru medicina veterinară
pentru tăieturi
pentru boli „muiereşti"

fiartă

împreună

cu fan-

se bea cu lapte

hlul

în foc
fierte

murate

crudă, rasă,

macerat<l

cataplasme
frecţii locale
comprcsc"1
ceai

fuiorul ud
fierte, arse, macerate în
rachiu
fiartă, dccoct

ceai,

fiartă
uscată, fiartă

ceai
ceai

fierte

ceai,

fiartă

in

untură

locale

cataplasmă

băi

unguent extern

fiartă

băi

fierte

ceai,

fiartă

băi

fierte

ceai,

băi,
băi

cataplasme

„poală albă"

pentru boli de stomac
boli de stomac, orbalţ în m edicină veterinară pentru jW1ghi
la vite
pentru rinichi, întărirea păru
lui
pentru „pepingine"
(boală a
pielii); pentru scabie
pentru „fapt'' (boală de piele
la nou-născuţi)
pentru diaree; întărirea părului
reumalism
afecţiuni
cardiace, tensiune,
eczeme, bătături
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Nr.

Denumlrea

crt.

ştiinţifică

Bocşe

3G

Denumirea

a plantei

Partea

populară

folo.sită

I

32

Daucus carota L.

,3'3

Dianthus carthusianorum L.

34 ' Dktamnus albus L.
35
Dipsacus lacinia tus L.
36
Equiseturn arvense L.

37

Fagus sylvatica L.
Fraxinus excelsior L .
Gal>in.soga pa.rviflora Cav.
Galium verum L.
Gentiana cruciata L.
Gentiana asdepi•a dea L.
Geum urbanu.m L.
Glechoma hederaceum L.

36
39
40
41

t12

.43
44
-45

Hedera helix L.
Helianthus annuus L.
Hyoscyamus niger L.
Hyperioum maculatum Cr.

46
47
48

' buruiana mierie
buruiana ruşinii
iarba urii, lipito•area

fr,unzele
tulpina, frunzele

nouă fraţi

frunzele
frunzele
tulpina

scaiul
coada calului
fag
frasinul
iarba porcului
sânziene
iarba tăieturii
fierea („şerea")
buruiana inimii·
buruiana de zga i bă
buruiana de orbalţ
creasta uăilor
, fanhiu, fanchiu
floarea soarelui

lerrmul , jirul
frunzele
pl:anta întreagă
tulpina
t ulpina
florile
tulpina, se minţele
frunza, tulpina
tulpina
seminţele

măsălariţa

sunătoarea,

florile, seminţele
tulpina, fle>rile

meri-

şorul

.49

Illicium verum Hook.
50 , Impatiens noli-tangcre L.

slăbănog, sclăbănog

tulpina
planta întreagă

badiţăul.

anas onul

-61

Juglans regia L.

nucuL

frunzele

.52

Saturej•a hortensis
Larnium album L.

cimbrul:
urzica moartă
urzioa mortăreaţă
iarba orbalţului

•tulpina
floarea

63
-64
-05

56

Actaea spic-ata.
Levisticum officinale L.
Lilium candidum L .

.57

Lllium martagon L .

.58 I Linum usitatissimum L.
.5'9
Lycoperdon sp.
61
·62
63

LysimacMa nummularia L.
Mailus sylvestris L.
Malva syh"estris L.

d1,eţele

Matricaria chamomilla L.

muşeţel, romaniţă

Melittis melissophylum L.
Mentha piperita L.
Mentha longifolia (L.) Nath.

dumbravnic

65
c{)6

67
68
69

Origanum vulg•a re L.
Panicum milli.aoeum L.

planta

sporii
planta

nalba

ffi€'Ilta

I

voştiniţă, mentă

de câmp
solo vârf
măişorul
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întreagă

tulpina
florile
frunza

mărul
creaţa,

întreagă

seminţele

inul
„vântul" calului
barba vântului

Lycopodium davatum L.

•64

frunza

crinul alb
liliom alb
fierea

-60

1

frunza
fru:nz.a

leuşteanul

I

planta

întreagă

frunza
frunza
p lanta

întreagă

tulpina
frunza
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Tabel II (continuare}

I

~iod

de preparare

Mod de

prăjite

întrebuinţare

Scopul

întrebuinţării

cataplasmă cu ulei sau
untură frecţii
cataplasmă, ceai, infuzie

pentru

a11cxită

pentru

tăieturi;

ceai
se spală pe ochi
ceai

afecţiuni hepatice
dureri de ochi
boli de rinichi, congestie pul-

unguent, cenuşă in ceai
decoct care se bea
ceai
oeai
decoct pentru spălături
ceai
ceai
cataplasmă

arsuri, diaree
pentru turbare
pentru blenoragie
boli de rinichi
pentru tăietw·l
pentru fiere
ilfecţiuni cardiace
pentru zg·ai bă

fiartă

cu popivnic
ulei din seminţe
firele
uscate, fiert.a

se bea cu lapte
se bea uleiul
infuzie, inhalaţie
ceai

pentru viermi intestinali
pentru „mărin" (ulcer)
pentru dureri de dinti
pentru boli de stomac

fiartă
fiartă, crudă

băi

fierte

băi,

fiartă
uscată şi fiartă

pentru „lupare" (dermatoză)
amigdalită, şi în medicină veterinară pentru rănile vitelor
răceală , reumatism, diaree, în
medicină veterinară

catap.laism.ă

fierte
crude sau u-;cate
fiartă

sau

crudă

uscată, fiartă

lemnul >ars, ulei de jir
uscate sau crude
fiartă

1

fiartă
crudă, zdrobită

crude sau uscate
fierte
crudă

cataplasmă

ceai

monară,

C<:Jtaplasmă

pentru
pentru
pentru

fiartă

ceai

în

fierte
ciuperca

gelatină în mâncare
cataplasmă directă
băi , ceai

crudă

crudă, macerată

cataplasmă

ceai

băi, cataplasmă

fiartă

fi art;.;

oeai, infuzie,

fiartă

bă!

fiartă

ceai

fiartă gelatină

se

fiartă

crude

şi

27 - Studii

·cataplasmă

şi

spălături

dă ~a hrană

ceai
ceai

usoatc

orbalţ
astmă
tăieturi

medicină veterinară,
pentru pofta de mâncare a vite-

ceai,
ceai
ceai,

uscate şi fierte

TBC

pentru diaree
pentru leucoree

ceai

crudă
fiartă
crudă, macerată

fiartă

hemoragie

lor
bolile vitelor
pentru arsuri
întărirea părului,

rea

fumătorilor

dezintoxica-

diaree, întărirea părului
pentru astmă
pentru plămâni, tăieturi, zgaibă, boli de stomac, furuncule
amigdalită, dureri de ochi, ră
ceală, colici
pentru „lupare" (dermatoză)
pentru boli de plămâni, astmă
la vite, pentro pofta de mâncare
pentru friguri
pentru boli ale ficatului

comun1car1, XI-XII
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Nr.

Denumirea

crt.

ştiinţifică

iO

Pctasites hyb ridus (L.)

71

Peu~anum

Denumirea

a plantei

oreoselinum (L.)
Moench.
Phaseolus vulgaris L.
Phallus impudicus P ers.
Phragm.ites communis Trin.
Picea abies (L.) Karst.

72
73
74

;5

79

Pinus sylvestris L .
Plantago rri.ajor L.
Platanthc.m bifolia (L.)
L. C. Rich.
Potentilla ternata C. Koch.

80

Poten tilla erecta (L.) Happe

76
77

78

Prunus domestica L .
Pul monruia officinalis L.

81
82

Partea

populară

.

folosită

cucuruz roşu
cucuruz cu
frunza-sus
pătrunjel de câmp

seminţel e

fasole, mazăre
buretele pucios
trestia
brad
m olid
minciuna
iarba căşunării

flori, boabe
ciuperca întreagă
tulpina
coaja, cetina,
muguri, răşina,
con
lemn ul
frunza
rădiici na şi frunza

iarba sângelui

planta

scânteiuţa
forosău, iarba găl

rădăcina,

benării,

şi

tulpina

frunza

întreagă

tulpina

lemnul

dulce, gălbănariţii,
iarba faptului
.prunul
I fructele
iarba pentru plărădăcina
mâni
plumineaua
plămâneaua
clocotişul

,

rădăcina,

frunza

84

Rhinanthus alpinus Baumg.
Hobinia pscudaciacia L.

85

Rosa canina L.

flori de acăţ,
salcâm
tr·andafir sălbatic

8G

P.ubus idaeus L.

măcieş
smeurişul

87
88

Salvia pratensis L.
Sambucus nigra L.

89

Scmpervivum tectorum L.

90
91

9!

Solanum tuberosum L.
Sonchus arvensis L.
Sorbus aucuparia L.
Sylibum mariamum I,.
Symphytum officinale L.

' frunza, florile,
fructele uscate
, frunza, tulpina
fructele
buruiana de mulccd tulpina
frunza, floarea,
socul
fructele
prescuriţa,
frunza
p1-es.cureaua
cartofi
frunzele
planta întreagă
susaiul
scoruşe
fructele
iarba urmurării
planta întreagă
iarba lui 'ratin
rădăcina, fru:'lza

95

Tanacetum balsamita L .

calapărul

oo '

Thymus serpyllwn Fries.
Tilia cordata Mill.
Tussllago farfara L.
Urtica dioica L .
Vaccinium myrtillus L.

cimbrişor de câmp
teiul
podbalul
urzica montăreată
afinele
·

83

92

93

97
90
99
•100

1

101 , Veratrum album L.
102
Viburnum opulus L.
103
Vinca hcrbacea W. et K.

calampărul

florilo

frunza
planta intreagă
florile
frunza
floarea
fructele

strigoaia

rădăcinn

călinul
5.'.l.Săul

frudele
tulpina
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Tab e! Il (continuare)

Mod de

Mod de preparare

Scopul

întrebuinţare

întrebuin ţării

uleiul din boabe

cataplasmă

pentru ars uri

fierte

ceai

pentru leucoree

uscate, fierte

ceai

crude

cataplas mă
cataplasmă

hipertensiune
dureri de urechi, astmă, zgaibă
pentru hepatită
congestie
pulmonară,
TBC.
răni, reumatism, tăieturi, furuncule, pentru gălbeaza oilor
pentru diareee
penwu stomac, tăieturi, zgaibă
pentru fur>uncule

ffartă

ceai

pentru diaree;

uscată şi ·arsă
crudă

fierte

fumigaţii,

ceai
ce<:ii,

băi, cataplasmă

cenuşă

ars

fiartă

fiartă

sau

sau

crudă

macerată

cataplasme

i n ceai

ceai,

ceai,

1

băi

naştere, afecţiuni

lllae{!ra te
crudă

flart:O,

medicină

în

veterinară
pentru vătămătură,

so bea zeama
ceai sau decoct

dureri de
hepatice

' hipertensiune
congestie pulmonară, TBC; în
m edicina veterinară, pentru
răceală la vite

ceai sau

cataplasmă
spălături

pentru furuncule
boli de plămâni; leucoree

ceai

congestie

fierte, ceai, sirop

ceru, sirop

răceală.

fiartă

fierte

cataplasmă
inhalaţii, ceai

fiartă şi Cl'>U<lă

se

crudă
crudă

se pune în fân

şi tărâţe

se pune in fân

şi tărâţe

crude
fierte
şi

uscate

fiertoe

tn mămăligă

picură

pulmonară ,

TBC

congestie pulmonară ,
TBC. afecţiuni cardiace, lupare
pentru diaree
reumatism, răceală, tăieturi

suc în ureche

durt?l'i de urechi

fierte, crude

ceai
în mâncarea vitelor

fierte tn lapte, rachiu pe
pâine

cataplasmă

vitelor pentru poftă
vitelor pentru poftă
boli de stomac
în medidna veterinară
fracturi, vătămătură

Cl'Udă, fiartă

cataplasmă, băi

zgaibă, întărirea părului

fiartă

se bea zeama
ceai

fiartă, crudă

fierte
crudă

cataplasmă

fiartă

·ceai

·ma<:erate, fierte

oţet

fiartă

spălături externe
picături în crechi

crude, macerate
fiartă

ceai

de fructe, ceai

hrană

hrană

infectu interne la vite
afecţiuni cardiace
tăieturi, furuncule, mastită
congestie pulmonară, TBC

diaree, boli hepati·ce, în m€dicina veterinară
infecţii, bube la vite
dureri de urechi
pentru leucoree

27'

https://biblioteca-digitala.ro

Maria

420

Nr.

crt.

Denumirea

ştiinţifică

a plantei

Bocşe

40

Partea

folosită

populară

Denumirea

104

Zea mays (L.)

porumbul

pă_1'U.l

105

Cotinus coggyria Scop.

floarea

106
107
108
109
110
Ul

Nedeterminat
Nedeterminat
Nedeterminat
Nedeterminat
Nedeterminat
Nedeterminat

scumpie albă,
liliac alb
Otica
Iarba umflăturii
Iarba rărunchiului
Iarba junghiului
Iarba viermilor
Flori de fdn
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de porumb,
coceanul

planta
planta
planta
planta
planta
planta

întreagă
întreagă
întreagă
întreagă
întreagă
întreagă

41
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Tabelul II (continuare)

Mod de preparare

Mod de

intrebuinţare

fiert, ulei, ceai

ceai, unguent

fiartă

ceai

fiartă

spălături
inhalaţii

fiartă, infuzie
tiartă
fiartă, infuzie
uscată, fiartă

fierte

pe ochi

Scopul întrebuinţării
pentr u rinichi, tensiune, diaree, în medicina veterinară,
arsuri
leucoree
dureri de ochi
amigdalită

ceai
cataplasmă
spălături locale
băi, inhalaţii

boli de rinichi
boli de plămâni
pentru răni le vitelor
răceală, reumatism
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AGRICULTURA
DIN SPAŢIUL CARPATO-DANUBIANO-PONTIC
1N IZVOARELE LITERARE ANTICE
D.

I.

cmvu, M.

Consideraţii

CllIVU

generale

Readucerea în actualitate a unor izvoare literare an tice, astăzi, când
societatea omenească se află în pragul celui de-al treile.::i mileniu, când
actualul ciclu de civilizaţie dă semne de declin, când omenirea are îndreptată privirea spre un viitor incert, într-o ţarii în care totul este bulversat, unde omul este copleşit de problematică cotidiană şi de grija zHei
de mâine, pare o întreprindere bizară chiar şi în cadrul unui simpozion
de istoric şi retrologie agrară.
Cu toate acestea, ne-am asumat riscul, având convingerea fermă ca
tocmai în asemenea momente de răscruce în istorie, readucerea în actualitate a trecutului dă limpezimea necesară acţiunilor viitoare.
Nu ne propunem să dezvoltăm tema raporturilor dintre trecut, prezent şi viitor, ci să scoatem la iveală , într-o lucrare modestă, doar unele
izvoarn literare în forma lor n eprelucrat<'.\, ca sursa de date, şi ca prilej
de meditaţie, de reflecţie.
Vom prezenta extrase din unele scrieri antice, care conţin informaţii
referitoare la agricultura din spaţiul geografic in care s-a format şi dezvoltat poporul român, ca o· contribuţio la întregirea tabloului evoluţiei
acestei indeletn iciri, :reliefând aspecte alo perioadei de început.
Deoarece scrierile antice prezintă unele particularităţi, considerăm
necesare unele precizări:
1. Textde prezentate provin din lucrări ale· anticilor greci şi latini,
începând cu primele scrieri din secolul al VI-lea î.e.n. şi terminând cu
r etragerea aureliană din Dacia, nu au fost utilizate surse din alte centre
ale civilizaţiei antice : Egipt, India, China etc.
Izvoarele la care ne referim acoperă o perioadă de 9 secole! - de la
Hecateu - secolul al VI-lea î.e.n. - la retragerea romană din Dacia secolul al III-lea e.n., perioada ce se împarte în trei etape:
a) - Izvoare arhaice şi clasice în cam lucrările lui Herodot sunt reprezentative. In această etapă izvoarele literare cuprind ştiri care privesC'
mai puţin pe geto-daci, referirile fiind făcute la traci în general sau la
alte grupuri etnice care a u trăit în vecinătatea nemijlocită a Daciei şi
uneori pe teritoriul acesteia. Multe reali tăţi din .lumea sud-trc;ţcică, scitică, celtică etci., sunt valabile şi pentru geto-daci având în vedere fio
înrudirea, fie legăturile strânse, fie interdependenţa culturală ~i nivelul
apropiat de dezvoltare social-economică şi i storică.

https://biblioteca-digitala.ro

424

D. Chivu, M. Chivu,

2

Scriitorii greci din epoca arhaică şi clasică aveau puţine cunoştinţe
despre populaţiile nord-dunărene şi nord-pontice, ştirile având caracter
întâmplător sau legendar. Abia după secolele VIII-VI-lea î.ei.n„ ca urmare a oolon'izării ţărmului Mării Negre, începe o cunoaştere veridică
a regiunii.
b) - Izvoarele epocii elenistice. Colonizarea ţărmului Mării Negre şi
întinderea stăpânirii macedoniene asupra Traciei, expediţiile lui Alexandru Macedon din anul 335 î.e.n., ajungând până în stânga Dunării.,
a trage spaţiul dunărean în sfera de interese a puterilor mediteraneene,
izvoarele literare furnizându-ne o serie de date culese de la faţa locului.
c) - Izvoarele epocii romane. Pătrunderea romanilor în peninsula
il:3alcanică, cucerirea Macedoniei şi transformarea ei în provincie romană,
luptele cu dacii şi cucerirea Daciei de· către romani, îmbogăţesc sursele
<ie date despre provinciile nord-dunărene. Cu toate acestea, informaţiile
asupra dezvoltării economice a băştinaşilor sunt foarte sărace, interesul
scriitorilor antici fiind captat de alte aspecte şi în special cele religioase
şi militare.
2. în cele mai vechi scrie1i ale anticilor, ca şi în unele din cele apă
rute> ulterior, dar care au folosit informaţii din vechile scrieri, populaţiile
nord-dunărene şi nord-pontice erau cunoscute sub un singur nume:
„sciţi". Iată ce sorie, în acest sens, Strabon în „Geografia" I 2 27 „1n ce mă priveşte, cu mă declar în favoareia opiniei vechilor eleni; aşa
cum seminţiile de pe meleagurile nordice cunoscute pe atunci se numeau
cu un singur nume „sciţi" sau ca Homer „nomazi", iar mai târziu, când
s-au cunoscut, popoarele de la asfinţit, li s-a dat numele de celţi şi de
ibcri, sau combinat, de celtiberi şi celtosoiţi, desemnându-se astfel cu un
singur nume, din ignoranţă, neamuri diferite, tot astfel toate ţinuturile
de miazăzi, scăldate de ocean, poartă numele de Etiopia".
Preluarea ·unor informaţii de către cercetător, pentru un anumit spaţiu, bine delimitat din cadrul vastei regiuni nord-pontice şi dunărene,
des.pre populaţia căreia vechii antici foloseau o singură denumire de sciţi,
trebuie corelată şi cu alte informaţii deoarece în acest spaţiu se aflau atât
populaţii nomade cât şi populaţi i stabile, autohtone. De altfel, în multe
scrieri, sciţii sunt împărţiţi în sciţii regali, sciţii nomazi, sciţii plugari şi
sciţii agricultori. Se consideră că sciţii plugari şi agricultori reprezintă
populaţia autohtonă, peste care se suprapuneau populaţiile migratoare
denumite sciţii nomazi şi regali.
3. Denumirea de „barbari", care astăzi are alt sens, a fost atribuită
:tuturor celorlalte populaţii în afară de e.leni. Iată oe scrie Strabon în
„Geografia" - I-4-9 - „Eratosthe'Iles, neaprobândl pe cei care împart
în două întreg efectivul neamului omenesc, anume în eleni şi barbari,
spune că ar fi imai bine dacă oamenii ar fi împărţiţi după virtute şi după
vicii. Căci dintre eleni mulţi sunt netrebnici, iar dintre barbari mulţi sunt
-civilizaţi" .

Pe lângă clarificarea denumirii de barbari, atribuită celorlalte popoare, Eratosth~nes ne oferă şi un prilej de reflecţie; cum ar arăta lumea astăzi, împărţită după criteriile sale - nu în „civilizaţi şi barbari"
-d în „netrebnici şi virtuoşi".
Referitor la noţiunea de „barbar", aceleaşi surse arată că în spaţiul
nord-dunărean încă din cele mai vechi timpuri erau populaţii aşezate în.
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sate şi oraşe, cu altare de piatră, care desfăşurau un negoţ intens cu centrele de civilizaţie antică, aveau cultul soarelui, cultul morţilor, ei filosofieproprie despre viaţă, aveau arme dar şi unelte agricole, preoţi şi înţelepţi „
foloseau anumitei metode de cultivare a plantelor, de creştere a animale lor, de prelucrare a produselor agricole cum este berea dip orz, mierea
din plante, untul din lapte, vinul din struguri, ţesături din in, ,cânepă şi
lână, preparau băuturi din sorb, lapte, ulei, încheiau tratate cu vecinii„
fără a• mai aminti de prelucrarea bronzului, a fierului, aurului şi argintului, ceramica ş.a.m.d. Dacă adăugăm şi faptul că ei au „descoperit grâuT
de trei luni", adică de primăvară, avem suficiente dovezi să afirmăm că
spaţiul carpato-danubian-pontic a fost un centru de civilizaţie antică mai•
puţin cunoscut.
4. Tracii, cu ramura lor geţii, emu cunoscuţi şi datorită dispreţului
lor pentru viaţă, aceasta fiind considerată în mod eronat ca o dovadă debarbarie. Iată însă ce spune· Solinus (secolul al III-lea e.n.) în „Culegere·
de fapte memorabile" - 10-1 „Acum e locul să ne îndreptăm spre Tracia şi să întoarcem pfmzele (corabiei) spre cele mai destoinice neamuri
ale Europei. Cei care doreso să-i cerceteze cu grijă, vor afla CUI uşurinţă
că barbarii traci au un dispreţ pentru viaţă, dintr-un exerciţiu natural al
înţelepciunii 10-2 Toţi sunt gata pentru moarte de bună voie, deoarece unii dintre ei socotesc că sufletele morţilor se întorc, iar alţii că ele
nu mor, ci devin mai fericite".
Valerianus Maximus (secolul I î.e.n.) în „Fapte şi cuvinte vrednice
de luare aminte« scrie: II-6-12 - „Pe bună dreptate neamul tracilor a.
pretins pentru sine fapte de înţelepciune, prăzmind cu plânsete zilele de
naştere• alei oamenilor şi cu veselie înmormântările; fără poveţile învă
ţaţilor, el a văzut bine adevărata stare a condiţiei noastre (wmane )".
Acest curaj în faţa morţii a adus geţilor renumele de „cei mai drepţj1
şi mai viteji dintre traci", cum îi caracteriza Herodot.
5. Despre agricultură, informaţiile provin mai mult din descrierea
obiceiurilor, a îndeletnicirilor tradiţiilor şi a locurilor. Unele informaţa
sunt prezentate ca simple curiozităţi. Revine cercetătorului sarcina de a
aduna fiecare frântură de1 informaţie, de a le pune cap la cap şi într-'l,.ln
context mai general, să realizeze o imagine asupra începutului acestei
vechi îndeletniciri umane care este agricultura.
Este bine cunoscut că la început au fost vechile îndeletniciri, obiceiuri şi tradiţii din care ulterior s-a născut ştiinţa. Fiecare din acestea şi
toate la un loc reprezintă chintesenţa experienţei umane acumulate de-a
lungul istoriei şi transmisă prin vit11 grai. Scrierile antice constituie izvoare
istorice, surse cu ajutorul cărora se pot descifra vechile îndeletniciri
care au premers ştiinţei, contribuind atât la cunoaşterea istoriei universale şi naţionale, cât şi la cunoaşterea evoluţiei ştiinţelor în cele mai diverse domenii.
6. Sunt necesare încă multe· alte precizări asupra cărora nu ne vom
opri pentru faptul că ar denatura subiectul temei cât şi pentru faptul că
pătrundem într-un domeniu de strictă specialitate.
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II. Izvoare literare
PINDAR (c. 518-438 î.e.n.) în „Pitice" - IV-204-206 - „în locul
acela au găsit o cireadă roşie de tauri traci şi temelia de curând clădită
a unui altar de piatră".
SOFOCLE (c. 497-405 î.e.n.) în „Tereu" - Fr. 523 - „O, soare,
iumină prea cinstită de tracii iubitori de cai".
HELLANICOS (secolul al V-lea î.c.n.) în „întemeieri de neamuri şi
.oraşe". Fr. 6G Athenaios x, 447 c - „Ei beau bere făcută din nişte
ră<lăcini, întocmai ca tracii care beau bere pregătită din orz".
HERODOT (c. 481-425 î.e.n.) - în „Istorii" -- IV- 17 „Aceştia, ca
.şi calipizii, so comportă în toate ca sciţii, seamănă şi măntmcă grâu ca şi
ceapă, usturoi, linte şi mei. Odată pe an, fiecare conducător de ţinut, în
ţinutul său, amestecă într-un crater, vin cu apă şi din acest amestec beau
.acel sciţi cam au ucis dwşmani. IV- 74 ,,In ţara lor creşte cânepa, care
seamănă nespus cu inul, numai că este mai groasă şi mai înaltă. în această
privinţă întrece cu mult inul. Creşte şi de la sine şi semănată. Iar clin ea,
tracii îşi fac îmbrăcăminte, foarte asemănătoare cu cca de in. Când nu
.(_~ti bun cunoscător, nu poţi s<1-ţi dai s·e ama dacă aceste haine sunt de in
sau din cânepă. Omul care n-a văzut niciodată cânepa va crede că haina
este făcută din in". IV-75 - Luând sciţii sămânţa acestei cânepe, intră
s ub corturile lor de pătură şi o aruncă pe pietrele înroşite în foc. Zvârlite, boabele sco·t fum şi răspândesc abur'i atât de deşi că nici băile de
.aburi greceşti nu dau abuii mai puternici. încântaţi de această baie de
aburi, sciţii scot, de plăcere, strigăte. V-9 - Singurii oameni despre care
am putut afla că locuiesc dincolo de Istru sunt un neam cu numele de
sigini. Ei folosesc haine ca şi ale mezilor. Caii lor, zice-se, au pc tot corpul un păr des şi lung de cinci degete. Aceştia sunt mici şi cu bot scurt,
nefiind în st.are să poarte oameni. Acest neam este răspândit până în rc-giunea eneţilor, care locuieso lângă Adriatica. Ei susţin că sunt colonişti
mezi". V-10 - Tracii spun că ţinutul de dincolo de Istru e ocupat de albine şi din cauza lor nu se poate pătrunde mai departe.
HIPOCRATE (460-377-355 i.e.n.) - celebru medic grec în „Despre
boli" - IV-51 - „aceasta se aseamănă cu ceea ce fac sciţii din lapte de
iapă. Ei toarnă laptele în vase• adânci de lemn şi-l agită. Laptele agitat
produce spumă şi se desparte. Partea grasă pe care o numesc unt, se ridică deasupra fiind mai uşoară. Partea grea şi densă se aşează la fund.
Punând-o deoparte, ei o usucă, şi după ce s-a închegat o numesc „hyppace" - Zerul laptelui rămâne la mijloc".
PLATON (427-347 î.e.n.) în „Legile" - I-637-d - „Căci voi, după
cum spui, sunteţi foarte cumpătaţi, pe câtă vTeme sciţii şi tracii beau vin
neamestecat deloc (cu apă) atât femeile cât şi bărbaţii şi îl împrăştie pe
hainele lor, socotind că este o deprindere frumoasă şi aducătoare de fo„
ricire. VII-805 d.e. „Dintre felurile de viaţă cunoscute până astăzi, pe
care să-l alegem în locul acestei comunităţi, prescrisă acum de noi femC'ilor? Oare felul de viaţă pe care-l aduc tracii şi multe alte neamuri,
care pun femeile să lucreze pământul, să pască vacile şi oile şi să slujească fără a se deosebi cu nimic de sclavi?
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ARISTOTEL (384- 322 î.e.n.) în „Isitoria animalelor" VIII-6 „Tracii
(porcii) dându-le din prima zi să bea, apo.i îi lasă (fără - să bea)„
mai întâi o zi, apoi două, după aceea trei, patru, până la şapte".
POLIBIU (203- cca 118 î.e.n.) - în „Istorii" - IV-38-4 „în privinţa celor necesare; vieţii, ţinuturile pontice ne dau vite şi sclavi, în nu..,
măr foarte mare şi de o calitate mărturisită de toţi ca excelentă. Dintrearticole de lux, ne preocupă din belşug miere , ceară, peşte sărat. În:
schimb, primesc din prinosul regiunilor noastre ulei şi fot felul de· vinuri. Ou grâu facem un schimb reciproc. Uneori, la nevoie, ne dau ei„
alteori iau dânşii de la noi".
VIRGILIV (70-19 î.e.n.) - în „Georgicele" - III-379-380
„Locuitorii pe1tre-c la joc lunga noapte de· iarnă şi le face plăcere să prepare,.
din orz fermentat şi din fructe acre de sorb, o băutură oe seamănă cu
vinul.
HORAŢIU (65-8 î.e.n.) în „Ode" ~ III-24-9-24 „Geţii cei aspri;
cărora pământul nehotărnicit le dă roade şi cereale libere, nu le place
să cultive ogor mai mult de un an.
DEMOSTENE (384- 322• î.e.n .) în „Discurs: împotriva lui Legtines'"
(466- 31). Ştiţi, fără îndoială, că noi folosim grâu importat mai mult d~
cât toţi oamenii. Cantitatea de grâu adusă din Pont este mai mare d ecât
tot ceea ce ne vine din celelalte porturi comerciale".
.
~. ..,S TRABON (c. 63 î.e.n. - 19- 21 e.n.) în „Geografia" - VII-3-11 .----,.
„Cât priveşte pe geţi, să lăsăm la o parte ştirile vechi. Informaţii din vremea noastră pe oare le avem despre ei iată cum se prezintă: Burebista,
bărbat g·e t, luând în mâini cârma neamului său, a ridicat poporul copleşit de nevoi, din pricina nesfârşite.lor războaie, şi atât de mult l-a indrep7
tat prin anumite deprinderi, viaţa cumpătată şi ascultare de porunci, încât, doar în puţini ani, a făurit o mare împărăţie şi a adus sub stăpânire
geţilor pe cei mai mulţi veoin.i. P entru convinge•r ea poporului, el a lu-:crat cu Dcceneu. Şi în semn de supunere, geţii S'-au lăsat înduplecaţi sâ.
taie viţa d e vie şi să trăiască fără vin". VII-45 - Datorită mulţimii locuitorilor de acolo, care au trecut peste Tyras (Nistru) şi Istru şi s-au
aşezat în ţinutul de dincoace, o bună parte din Tracia s-a numit Sciţi(;li
Mică. Tracii le-au dat pământ fie, cedând forţei, fie pentru faptul că pă
mântule nefolositor, o mare parte din el fiind mlăştinos.
·
VII-46 - Aceiaşi (sciţi) erau numiţi numai cu un nume
lor „agrf:cultori" pentru a fi deosebiţi de nomazii care locuiau la nord de ei. Hrana'
lor era cărnuri, întro altele şi carnea de cal, brânză, lapte dulce şi acru
de iapă. (acesta din urmă pregătit într-un anumit fel este mâncarea lor
favorită) ceea ce l-a făcut pe Homer să le spunii galactofagi. Nomazii se:
îndeletnicese mai degrabă cu războiul, decât cu jaful şi se războieso pentru a căpăta tributurile. Pământul .îl încredinţează celor care vor să-I
muncească, mulţumindu-se să ia în schimb o dijmă nici prea mare nici
prea mică, statornicită nui pentru a se îmbogăţi de pe urma ei ci pentru
a-şi îndestula nevoile zilnice ale traiului. Când nu plătesc, e!i le facingraşă
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război".

VII-4-8 - Un obicei aparte al întregului neam scit şi sarmat constă'
în castrarea cailor, pentru a-i mai îmblânzi CăCii aceşti cai, cu toate că
sunt mărunţi, sunt foarte iuţi şi nărăvaşi. Cât priveşte vânătoarea, ei
vânează cerbi şi mis:treţi în mlaştini, iar în câmpii măgari sălbatici şi că..-
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prioare. O particularitate a locului este lipsa vulturului. Există în schimb
un patruped, numit colos, care are mărimea între cerb şi berbec, de culoare albă, mai iute la fugă decât acestea. Aşa este întreaga regiune de
peste Istru, între fluviile Rin şi Tanays pfmă Ja Marea Pontului şi lacul
Meotic.
DIOSCORIDE (secolul I e.n.) în „Despre materia medicală,". III-36-1
- Cimbru - romanii îl numesc thuneum, dacii mizele (mizola). III-58 mărar comestibil romanii anethnilum, dacii, poltum - III-153 sparcetă romanii, optata dacii aniarsexe. IV-182 - bryonia albă - romanii notia, dacii, cinuboila. V-183 - bryonia neagră - sau strugurelul negru, romanii uva taminia s.au uva tamnuta, sau vitis alba, dacii priadila
sau patrina.
COLUMELA (20-70 e.n.) - agronom latin în „De re rustica" sau
„Despre agricultură". VII-2 Apoi (oile) nu numai că-i satură pe ţărani
prin belşugul brânzei şi al laptelui, ci acoperă şi mesele bogaţilor cu mân.căruri numeroase şi plăcute.
PLINIU CEL BATRAN (23- 79 e.n.) în „Istoria naturală" XVIII-7
(12) 1-63 Există mai multe specii de grâu după locul unde sunt produse.
Ca greutate, gr-<lul din Tracia ocupă locul al treilea. 3-69 ~ Grâul se
deosebeşte şi în privinţa paiului, căci e de calitate. mai bună cu cât acesta
este mai greu. Grâul din Tracia este îmbrăcat în mai multe cămăşi din
cauza frigului din acel ţinut. Din această cauză şi fiindcă ogoarele sunt
acoperite cu zăpadă, a fost descoperit grâul de trei luni, numit astfel,
pentru faptul că, după aproape trei luni de la semănat, este cules odată
cu grâul din restul lumii". XVIII-10 (25) 101 - Triburile pontice nu pun
nici un aliment mai presus de mei.
DION CHRYSOSTOMOS (40-120 e.n.) în „Discursuri" XXXIII-26
Azvârlindu-şi de curând hainele lor zdrenţăroase şi crezuţi nişte simpli
păstori (macedonenii), s-au luptat cu tracii pentru câmpiile semănate
01

mei".

ARIAN (95-175 e.n.) - In expediţia lui Alexandru" I-4-1. în cursul
merseră prin locuri unde holdele de grâu erau îmbelşugate. In
felul acesta rămaseră mai neobservaţi în înaintarea lor pe mal. Cu ivirea
:zorilor, Alexandru o porni prin holde. El porunci pedestraşilor să înainteze culcând grâul cu lăncile înclinate, până au ajuns la pământ necultivat.
SOLlNUS (secolul al III-.lea e.n.) în „Culegere de fapte memorabile"
- 2113 ... apoi (pământurile) Traciei pe care strămoşii noştri le numeau'
pe drept hambarul (zeiţei) Ceres.
CLAUDJUS AELIANUS (secolul al III-lea e.n.) în „Despre animale" - V- 27 Alexandru din Mydas spune că oile din Pont se ingraşă cu
absint foartC' amar. V-42 - Am auzit că şi în Tracia există miere din
plante.
nopţii

III. In loc de concluzii:
1. Izivoarele literare antice se dovedesc a :fi o sursă indispensabilă
pentru întregirea tahloului evoluţiei agriculturii ca şi a istoriei în general
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faţă constituie un început de strângere într-0 sinlucrare a informaţiilor despre agricultură, provenite din diverse
-scrieri antice şi poate un îndemn pentru o bibliotecă de istoric agrară.
3. In cadrul denumirii comune de „sciţi", cercetătorul trebuie să
.deosebească diferitele populaţii şi în primul rând pe. cele stabile, autohtone de cele nomade. Populaţiile stabile au avut rolul hotărâtor în dezvoltarea agriculturii ca şi a celorlalte îndeletniciri ce aui premers ştiin1elor din orice domeniu.
4. Denumirea de „barbari" a creat o imagine falsă asupra nivelului
de civilizaţie a multor popoare antice. „Barbarii" din spaţiul carpatodanubiano-pontic, adică strămoşii noştri aveau o civilizaţie dezvoltată ,
dar cu particularităţi proprii. Asigurând un echilibru, ordine şi înflorire
a societăţii, această civilizaţie, considerată „barbară" se dovedea viabilă
-şi specifică populaţiilor respective. Fiind diferită de cea elenă şi apoi romană, chiar dacă a fost denumită „barbară" nu însemna că era şi îna-

2. Referatul de

1

gură

poiată.

Impunerea unei civilizaţii din afară, străină tradiţiilor locale şi spe'<iificului populaţiei autohtone, nu a însemnat „civilizarea" acestora decât
privit din punctul d~ vedere al învingătorului . Costurile au fost imense
în special pentru învinşi.
5. Frânturile de informaţii ce ne parvin din acrierile antice argumentează că, în antichitate, în spaţiul carpato-danubiano-pontic, exista
•O agricultură înfloritoare.
Se cultiva mei, grâu, parâng, cânepă, ceapă, usturoi, linte, dovlecei,
-castraveţi, mărar, cimbru, sparcetă, viţă de vie cu struguri albi şi negri,
pomi fructiferi etc.
Ca sistem de cultură aflăm că „nu .le place să cultive ogorul mai mult
<ie un an".
Tracii au fost mari iubitori de cai, aveau cirezi de oi, de1vaci, tauri
Toşii, boi şi berbeci fără ~arne, creşteau porci şi albine.
Aveau cai scunzi, iuţi şi puternici, „cu păr lung de 5 degete pe tot
corpul". Castrau caii „pentru a-i îmblânzi". Vânau bouri şi cerbi precum şi un animal „mai mare ca berbecul şi mai mic decât cerbul". Pentru lucrări agricole se1foloseau boii, ca şi pentru „trasul căruţelor".
Erau mari băutori de lapte, din care făceau brânză, unt şi „o bău
tură mult îndrăgită".
Produceau şi beau „vin fără apă", bere din orz, iar „din fructe acre
de sorb, o băutură oe seamănă cu vinul".
Aveau multă miere de albine, peşte· sărat şi obţineau „miere din
plante".
Exportau cereale, vin, miere de albine, ceară, vite, cai, peşte sărat.
Ţinuturile din nordul şi sudul Dunării erau considerate „hambarul
zeiţei Ceres".
După unii istorici, de o valoare unică pentru acea. perioadă sunt informaţiile lui Horaţiu („Ode" III-24-9-24) şi Strabon („Geografia" IV- 4546) - cu privire la obştea getică. Se pare că exista o proprietate comună
asupra pământului (inmetata ingera) şi obiceiul de a parcela acest pă
mânt pe care îl lucrau numai un an, iar pe cel neproductiv şi mlăştinos
.îl cedau noilor veniţi, în schimbul unei dijme1. Din aceste informaţii se
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poate deduce

că

geto-dacii

trecuseră

la organizarea

obştei săteşti, formă

menţinut până în zilele noastre.
Aflăm din aceste texte un amănunt foarte important: aici, în acest
spaţiu, a fost „descoperit grâul de trei luni", adică grâul de primăvară,

ce s-a

în zilele noastre, în special în Munţii Apuseni.
„descoperire" este o dovadă a nivelului înalt la care ajunseseră cunoştinţele despre agricultură şi, de ce nu, încă o dovadă a contribuţiei strămoşilor noştri la tezaurul civilizaţiei europene. Şi toate
acestea în urmă, cu peste două mii dei ani, când multe din popoarele,
astăzi civilizatoare ale Europei trăiau în stare nomadă prin diferite colţuri ale Asiei.
6. Aflăm din scrierile antice că popoarele barbare nu foloseau ser'isul. Este un adevăr de n econtestat. Se ştie că apariţia documentelor româneşti scrise a avut loc relativ târziu. Datina strămoşească era cu totul
să se· transmită pei cale orală, prin viu grai. Aceasta este o dovadă nu a
lipsei de civilizaţie ci a nobleţei , a înţelepciunii dată de imensa vechime
a strămoşilor noştri care nu au ae«!ptat stricarea tradiţiei prin introducerea scrisului, aşa cum preoţii egipteni şi indieni nu transmit nici astăzi
secretele decât prin viu grai şi numai unor oameni aleşi.
Aşa cum spunea Ion Bianu, în răspunsul la discursul lui Alexandru
Lepădatu: la intrarea în Academia Română, „Istoria când s-a scris era
armă de luptă împotriva morţii naţionale ameninţătoare, era pârghia de
înălţare a conştiinţei neamului. Secoli lungi şi grei au trăit ai noştri numai în puterea amintirilor nescrise, în puterea credinţei şi conştiinţei în
dreptul lor etern de stăpânire a pământurilor moştenite. Când istoria
scrisă s-a arătat, ea n-a făcut decât să afirme, şi să întărească ceea ce era
ştiut şi simţit în adâncurile sufletelor şi conştiinţelor".
7. Agricultura, ca îndeletnicire în spaţiul românesc, îşi împleteşte
istoria cu cea a poporului român asigurând stabilitatea şi statornicia pe
acest pământ. Scrierea unei istorii agrare româneşti aduce elemente de
n econtestat privind continuitatea poporului român In spaţiul carpato-danubiano'"pontic. Agricultorul, ţăranul român, a rămas1 permanent ataşat
de glia strămoşească, păstrând cu sfinţenie moştenirea primită de la stră
buni, fiind co~tient de dreptul său etern de· stăpânire a pământurilor
moştenite. Ni se pare sugestiv în acest sens un fragment din discursul
prof. C. C. Giurăscu, rostit la intrarea în Academia Rom ână: „Când, cu
prilejul unei sărbătoriri a colonizării saşilor în Transilvania, unul dintre
aceştia a întrebat pe un ţăran român din părţile Sibiului dacă ar putea:
şi românii face o asemenea sărbătoare, ţăranul român i-a răspuns: „Noi
nu avem ce să sărbătorim domnule, pentru că nu suntem veniţi de aiurea; noi suntem de aici".
8. Istoria agriculturii din epoca preromană şi a Daciei romane, nu se
poate scrie numai pe baza iz:voareloir narative ajunse până la noi, dar nici
nu se poate scrie fără a utiliza aceste surse. P entru a fi puse în valoare,
ele trebuiesc cunoscute în totalitatea lor, analizate şi comparate unele cu.
altek Împreună cu iZTVoarele epigrafice şi arheologice ele devin foarte.
care se

cultivă şi

Această

preţioase.

Sperăm că adunarea la un loc a ştirilor dispe:rate, despre agricultură,
din operele scriitorilor antici va contribui la cunoaşterea mai profundă
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a istoriei vechl, va oferi prilejul celor interesaţi să descopere fapte noi
mai juste privind această veche îndeletnicire şi
rolul ei în istoria poporului român.
:şi să aducă interpretări

L'AGRICULTURE DANS L'ESPACE CARPATO-DANUBIEN-PONTIQUE
DANS DES SOURCES LITTERAIRES ANTIQUES
(Resume)

L'ouvrage se propose de faire jailir certaines sources litteraires dans leurs
forrnes non-expliques comme source de donnees et occasion de meditation.
Le-s textcs presentes proviennent des ecrit.<> des antiques grncs et !atins des Ies
premiers ecrits du Vle siecle a.n.e. et jusqu'a la retraite d'Aurelien de Dacia. Les
sources archaiques et clasiques contiennent des nouvelles qui font reference moins
aux geto-daoes, mais en general aux thraces.
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OIERITUL, PASTORITUL ŞI CREŞTEREA ANIMALELOR
OCUPAŢIE TRADIŢIONALA A LOCUITORILOR
DIN COMUNA VAMA DIN ŢARA OAŞULUI
GHEORGIIE HAIDUC

I.

Condiţii

naturale

Comuna Vama este aşezată în partea de nord-vest a ţării, la o altitudine de 400 m, latitudine nordică , paralela 47°50' şi între 23°15' longitudine estică şi posedă o porţiune din Depresiunea Oaşului, fiind aşezată:
in sud-estul depresiunii, bazinul Negreşti, la poalele Munţilor Oaş şi
Gutâi.
Cele mai înalte forme de relief care aparţin masivului Gutâi şi sunt
mai apropiate de localitatea Vama sunt: Pietroasa, Strungile şi Hedişa
(care aparţine hotarului Vama, cu altitudinea de 1112 m). Acesta are
forma unui crater de vulcan ce se ridică ameninţător în partea de sud-est.
a comunei, având aspectul unui sfinx care o, apără şi care, în perioada
preistorică, a fost un vulcan activ, aruncândi cu putere lava sa incandescentă spre zonele din apropiere, formându-se astfel un strat de piatr-d
vulcanică-eruptivă de diferite grosimi pe întreg teritoriul comunei, care
evoluează de la suprafaţă spre interiorul pământului, ajungând pe alocuri
la zeci şi sute de metri, păstrându-şi aceeaşi formă de înclinare.
Depresiunea Oaşului are o poziţie periferică în cadrul unităţii geografice şi de aceea relieful comunei -este. diferit şi cuprinde toate formele
de relief, formate din de,aluri înalte, continuare a prelungirii munţilor,
terenuri colinare, care se prelungesc în podişuri, dând apoi forma unor
platouri întinse, care se continuă în şesul luncilor celor trei râuri: Turul,
Talna-Mare şi Talna-Mică, fonniind înspre nord-vest o deschidere cu un
relief de câmpie. Astfel, comuna Vama are o aşezare prielnică pentru culturile de cereale, dar mai ales o bogată vegetaţie montană, cu o floră bogată şi foarte diversificată. Aoeasta a dat şi dă posibilitate locuitorilor comunei de a practica din cele mai vechi timpuri agricultura şi, mai ales,
creşterea animalelor, fiindu~le favorabile condiţiile naturale, care au determinat perpetuarea din cele mai vechi timpuri a acestei îndeletniciri,
care se practică până în zilele noastre.
Dacă se face un studiu cu privire· la locul pe care-l ocupă comuna
în cadrul zonei Ţării Oaşului, constatăm că localitatea Vama are un trecut istoric foarte vechil. Faţă de celelalt:e 22 de sate din Oaş, este printre·
primele comune care a avut o suprafaţă de hotar de 6 393 ha, la care se1

„Docwnente privind istoria României, veacul XIII. C. Transilvania", vol. II,..
1952, p. 132, documentul 12e.

Bucureşti,

Z8 - Studii

şi comunicări,

XI-XII
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mai adăugau şi proprietăţile de teren pe care le deţineau locuitorii djn
Vama pe hotarul altor sate ca Nc~ti şi Prilog, în suprafaţă de cca
80 ha 2 •

Structura

suprafeţei

agricole

după

modul de

în anul 1962

folosinţă

'

Suprafaţa totală: 6 393 ha, din care te·r en agricol total 3 761 ha3 :
arabil 1 626 ha, păşuni 1 010 ha, fâneţe 1 010 ha, vii 20 ha, livezi 95 ha.
Rez;u.ltă că păşunile şi fâneţele naturale pe care le deţineau locuitorii comunei ocupau suprafeţe întinse, la care se mai adăugau „câmpurile"

din păduri, denumite aşa în termenii locali, pe· care le-au folosit dintotdeauna, chiar dacă pădurile din jurul lor aparţineau unor nobili maghiari4. Toate acestea dovedesc preocuparea locuitorilor comunei de a deţine cât mai întinse suprafeţe de teren, fie în mod individual, fie în colectiv, fiind astfel întrunite condiţiile pentru a practica din plin îndeletnicirea de creştere a animalelor, sursă de bază în vederea întreţinerii lor
în decursul veacurilor.
Un fapt semnificativ este şi acda că locuitorii comunei Vama nu e·rau
mulţumiţi cu aplicarea Legii reformei agrare din 1921 5 şi, în urma unor
demersuri la organele centrale, s-a format o anchetă pentru a analiza şi
satisface cerinţele locuitorilor, întocmindu-se şi un document, din care
<lm extras următoarele: „Casa centrală a împroprictărirei funciare.
Nr. 18012/1927 ... D-1 pretor al plasei Oaş Gho. Cosma, ing. cadastral
Elemer Csamor, care a întocmit lucrările de împroprietărire ... Corn.
Vama în anul 1923, este împroprietărită cu păşune comunală în întinrdere totală de 1 265 jugh. Delegaţii corn. Vama declară că nu este suficientă, deoarece Hotărârea comisiei de ocol Nr. 131/1923 pentru constituirea păşunei comunale a stabilit cota de 217 jugh. pentru 542 capi de
Iamilie, ceea ce ar face 1 463 jugh., şi ar fi necesare 3-5 jugh. de cap
de familie ...
în concluziC', cere menţinerea păşunei ce posedă de 1 267 jugh. şi
completarea acestei păşuni cu 294 jugh. din păşunea de la Vaiai Găbor
-şi mai cern coimplectarca cu 150 jugh. păşune împădurită de la Iuliu
Szenti vanyi şi stabilirea cotei păşunii comunale, adică în to.tal 1 711 jugh.
precum şi 400 jugh. din Rezervă, ceea ce ar corespunde 3-5 jugh. pe
cap de gospodărie, ajungându-se la cota totală de 2 111 jugh." C.eea ce
s-a şi realizat şi comuna a folosit şi foloseşte şi astăzi acele păşuni, însă
unele din ele au de-venit păşuni împădurite.
După cum rc-zultă din datele de mai sus, Vama are condiţii naturale
deosebite şi un bogat fond funciar, care au dat dintotdeauna locuitorilor
2 Documente de arhivă. Regist~k agricole din anii 1950-HlGl, şi imormaţii
primitede Ia Pop Ioan „a Mişchii", de 87 de ani, Str. Băilor, 950.
3 Ion Velcea „Ţara Oaşului. Studii de geografie fizică şi economică". Bucu•·eşti, Ed. Academiei, Hl64, p. 77.
4 Poieni întinse din pădure, cu o bogată şi diversiifiicată floră, foarte bune
pentru păşunat şi fâneţe nalurale; erau proprietăţi individuale. Informator: Dobrican Vasile (1891-1986).
s Documentul se găseşte în arhiva corn. Vcima.
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comunei posibilitatea de a practica agricuitura şi, mai ales, creşterea animalelor, ramură pe care o vom trata în rândurile ce urmcază 6 •
C1·eşterea

ovinelor

Cr€şterea ovinelor la Vama se practică din cele mai vechi timpuri.
Rasa de oi este ţurcană, animale mărunte, dar care se adaptează foarte
uşor condiţiilor de deal. După cum spun bătrânii satului, aproape' fiecare
locuitor avea câte un „botei" 7 de oi. Cel mai mare număr de oi însă îI
deţineau familiile: Molnar Gheorghe Bandra, Crişan Nicolae, Dobrican
Vasile, Contra Emanuilă, Crişa n Gheorghe Horvatu, Cseh Marton, Crişan
Iacob, Crişan Găvrilă, Molnâr Ioan a Petrii etc. În unele cazuri, proprietarii de oi îşi mai angajau şi câte 1-2 ciobani. Iar cei care aveau oi mai
puţine, se asociau şi, fie că le îngrijeau prin roitaţie, fie că şi aceştia îşi
angajau cioban din rândul lor sau o peirs10ană străină8 la plata cărui a.
contribuiau toţi proprietarii.
Oie·rii mai bogaţi nu partidpau primăvara la adunarea populară unde-·
se angajau ciobanii şi păstorii, însă plata ciobanilor era cam uniformă pe.
comună.

Plata unui cioban era: două rânduri de albituri 9 din pânză de in sau
un suman din lână, două perechi de cioareci 10 din pănură; o pă
lărie şi o căciulă; două perechi de opinci şi două perechi de obiele. Se:
stabilea apoi hrana necesară, care de obicei . era mămăligă aproape în
fiecare zi.
Plata ciobanului era fie în bani, :fie că i se dădea un număr de oi la
siârşit de' an, după mărimea turmei. Putea să primească până la 3 OOO lei.
pentru o turmă dei 100 oi, sau 10-12 oi în preţul banilor. 11
Ciobanilor li se asigurau de către proprietari şi 1-2 câini, iar pc
timpul verii şi cel puţin un „mulgaş". 12
La toate arestea se mai stabilea locul de păşunat şi construirea colibei şi a staulului.
în ce priveşte păşunatul, Vama dispunea de întinse suprafeţe de pă
şuni şi fâneţe, aşa după cum rezultă şi din datele- de mai jos:
La încheierea cooperativizării agriculturii în anul 1962, comuna Vama
deţinea 2 020 ha păşuni şi fâneţe naturale, ceea cc reprezenta 31,50/o din
suprafaţa to.tală, iar din suprafaţa agricolă 53,70/o. Aceste suprafeţe mai
erau completate cu unele „câmpuri", ca de exemplu: Câmpu• Orbului~
Cflmpu' lui Bogdan, Câmpu' Dobricanului, Câmpu' Notilraşului etc. şi cu
cânepă;

u Jon Velcea. - „Ţara Oaşului .. .".
_
7 Până la 100 de oi nu li se spunea numărul, şi se numea „botei", iar dacatreceau de 100 se numea turmă; nici acestora nu se spunea numărul, persoanelorstrăine.
8 Informator:

Morar Vasile, 78 ani, Vama. str. G. Coşbuc, 430.
din cămaşă şi izmene.

9 Lenjerie de corp, care consta
10 Pantaloni din pănură (lână).

Informator: Oros Iacob (1919--1988).
Un cioban vârstnic, care nu mai putea îndeplini munca de cioban, folosit
la mulsul oilor şi la făcutul brânzii.
11

12

20·
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„gropi" 13 ca: Groapa lui Bogdan, Groapa lui Andriş, Groapa lui Forond,
Groapa lui Ciupac, Groapa Ionu Petri, Groapa Cioncăşele· etc.
„Câmpurile" şi „gropile~' arătate mai sus form au sute de hectare,
care erau parte din ele păşunate, parte din ele constituiau fâneţe bogate
de trifoi sălbatic şi se foloseau în hrana animalelor în perioada de stabulaţie.

Pentru motivarea celor de mai sus, prezentăm o situaţie extrasă din
animalelor din anul 1948. Vama avea 533 de gospodă1ii,
dintre care 163 de gospodari erau crescători de ovinC' şi posedau 1 648
capete, ceea ce reprezenta 32 1680;0 din totalul gospodăriilor. În medie, revenea pe cap de crescător de oi 10,1 capete ovine, iar raportate .la totalul
gospodăriilor pc comună se revenea în medie 3,05 bucăţi ovine. Trebuie
să menţionăm faptul că ne găs'Cam numai l a patru ani după război şi armistiţiul era aplicat prin cote mari de carne date de gospodarii satului
în animale vii, ridicându-se numărul lor până la 800 capete pe an.
După încheierea cooperativizării agriculturii numărul tuturor animalelor în gospodăriile ţărăneşti s-a mi~orat continuu, luându'-le locul cele
din sectorul cooperatist, ceea ce rezultă şi din datele de mai jos:
In anul 19G7 erau 815 gospodării, din care deţinătorii de ovine 112
gospodari, care au deţinut 980 capete ovine, iar caprine 645. Cooperativa
agricolă de producţie deţinea 468 capete.
.
In anul 1976 erau 896 gospodării, iar ovine 1 980 capete; deţinători
de ovine 56, iar de caprine 87. Cooperativa agricolă de producţie:
..2 024 cap.
1n anul 1988 gospodării recenzate 1 065; numărul total al ovinelor:
.1 398; deţinători de o,v ine: 116, de caprine: 153.
recensământul

Creşterea şi

îngrijirea bovinelor

La fel ca şi oieritul, şi creşterea bovinelor a fost şi este o ocupaţie
de locuitorii comunei Vama.
Dacă casele de locuit erau construite clin două sau cel mult trei în. căperi în lungime de până la 12 m, aşezate în partea dinspre grădină. a
curţii, grajdurile în schimb erau mari, construite din lemn şi aşezate m
·partea dinspre stradă. Făcând mai multe investigaţii şi audiind mai mulţi
informatori14, am constatat că motivele sunt multe, dar cea mai corectă
explicaţie este aceea că, în vremurile mai vechi, erau foarte mulţi hoţi
de animale şi gospodării.le aşezate în f.elul acesta ofereau mai multă siguranţă, hoţii putând fi descoperiţi mai uşor, fie de
străjile satului
- dacă mergeau cu animalele furate pe uliţa satului, fie de proprietari dacă mergeau spre ogradăP
Grajdurile erau de obicei din două sau chiar trei încăperi. In partea
dinspre stradă era o cămară, urma apoi grajdul pentru vite, după care
·îndrăgită

13

Depresiuni între mai mulţi versanţi, cu un sol productiv; erau folosite pencu căsuţe şi grajduri, ferite de vânturi şi furtuni.
14
Informatori: Pintea Ana (1891-<1984), Dobrican Vasile (1891-198G), Morar
..Vasile (de 78 de ani), str. G. Coşbuc, 428.
15
Ştefan Pascu - „Ce este Transilvania"? Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983.
tru

aşezări gospodăreşti,

https://biblioteca-digitala.ro

Oieritul,

păstoritul şi creşterea

animalelor

437

o colniţă marc, destinatu pentru adăpostirea ovinelor. Şi în prezent forma
grajdurilor este aceeaşi, spre deosebire că se găseşte construit in partea
<linspre ogradă.
Poiata era o încăpere mai mi că, pentru animale puţine şi, în timpurile mai vechi erau legate de casă cu intrarea prin tinda casei; aceasta
scutea pe ţăran de grija că i-ar putea :Ci. furate animalelc. 16
,
Atât grajdurile cât şi poieţile erau acoperite cu paie, iar pe pod se
păstra fân.
La fiecare gospodărie ocolul1 7 era mare, iar vara constituia un adevărat ţarc pentru viţei, care erau crescuţi până la un an în ocolul gospo<l.ăriei.

Rasa de bovine a fost şi este cea brună, uşor adaptabilii condiţiilor
de deal. Selecţia animalelor se făcea cu mare grijă, alegându-se cele mai
productive şi cu pondere în greutate.
Ţăranii considerau un păcat să se sacrific<' tineret femel; acesta era
crescut pentru prăsilă şi lapte, iar tineretul mascul era crescut pentru
-carne şi muncă. în felul acesta numărul animalelor creştea continuu.
Pe păşunile comunale erau organizate mai multe tabere de vară: gulea tineretului bovin şi bubalin, în număr de până la 350-450 capet.e,
<:are păşunau pe Coasta Caprii, Poiana Hedişii, Câmpu' Notăraşului, Premuc, Tăul Hcdişii, Tăul cu arini, Păltinaşi şi o parte din Boilaz.
Gulea boilor, în număr de până la 200- 250 capete, păşuna pe Boime ,
Poiana Hedişii, Boian, Rezervă, Boilazu Mic, Celar, Urbariş, Bolongos,
Poiana Mesteacănului şi Scaunu' Popii.
Ciurda vacilor, în număr de până la 500 capete, păşuna pe Valea
Birţului, Pietrar, Latu Puturoasei şi Gubălungă.
1n afară de cirezile de vite arătate mai sus, mai erau unii proprietari
·care păşunau pe proprietăţile lor şi îşi îngrijeau singuri animalele. Printre aceştia erau: Contra Emanuilă în Plopiş, şi Săscura, Contra Gheorghe
în Coasta Caprii, Dobrican Vasile în Puturoasa, Mali Geza în Săscura,
.Mali Andrei în Groapa lui Cseh Mârton, Mali Gabor în Cornetul Vămii,
Pop Alexa în Lazul Mare, Mărincaş Nicolae în Comet etc. Aceştia aveau
'Organizate în deal adevărate gospodării şi nu coborau cu: animalele în sat
numai când .le duceau la târg sau la sacrificarc. 18 Asemenea gospodării
:1n deal erau la Vama în număr de 49, în afară de cele organizatei temporar numai în timpul păşu natului.
În vremuri mai îndepărtate, până pe la sfârşitul sec. al XIX-lea, pă
-şunatul animalelor se făcea şi pe terenurile agricole, prin rotaţie, lăsân
<lu-se 1-2 ani să se păşuneze prin învoiala cetăţenilor, locul numindu-se
pârloagă, după carn iar se punea în circuitul agricol, pentru cultivarea
cerealelor.19
16
Informatori: Morar Vasile (78 ani), str. George Coşbur:, 430; Robotin Gheorghe (63 ani), str. Peto!i, 704. Cei mai rnarl hoţi de animale din Vama erau: Fabian
Gheorghe „On~ru'\ ~av_as Gabor, Fabian Gheorghe „a Lişchi", Tânţaş Grigore, şi
un oarecare Ilie Samadau, din Dorolţ (sec. XIX}.
17
Curtea casei împrejmuită de garduri înalte.
111
Informatori: Oros Iacob (1919-1988}. str. Băilor, 9*2, şi Cseh Carol (1908-1988}.
19
Pop, Grigor P. - „Geografia economică, partea a II-a". Ministerul educaţiei şi învăţământului, Institutul pedagogii::, facultatea de istorie-geografie, Ora.dea, 1974.
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Locurile pe care se păşuna prin rotaţie erau Obârşia, partea de hoCelar, Coponii, Luştc, Boboş şi Valea-Hotarului.20
Crescătorii şi deţinătorii de cai erau numeroşi în Vama. Numărul
cailor se ridica până la 100-120 de perechi, care în timpul verii erau
trimişi în stavă 21 în locul numit Poiana Hedişii şi îngrijiţi de un stăvar,
care primea. o plată dublă faţă de a lţi păstori.
De rcmaricat faptul că pe hotarul comunei Vama mai erau şi moşieri care aveau şi ei zeci de animale şi le păşunau pe proprietăţile lor.
Printre aceştia erau: Vaiai Găvrilă, Iuliu Szentivănyi, Tiberiu Boromisa,
Horvath Ghe., Catoi Emeric, Merza şi Dragoş Aurc·l .
Atât gospodarii comunei cât şi moşierii mai aveau şi turme de porci„
iar la nivel de comună era organizată şi o gâscărie22 în care erau adunate
sute de gâşte şi se păşunau pe lângă râul Talna-Mică şi Someş* în partea
estică a satului. Din documentele vremii, rezultă că în perioada dintre
cele două războaie mondiale şi mai ales în anul 1938 s-au realizat cele
mai mari producţii de cerealei şi animaliere din ţară. La realizarea acelor
producţii a contribuit şi comuna Vama. 2:i
Din nefericire, multe documente de la nivel de comună s-au pierdut~
însă primul recensământ pe care îl putem consulta din perioada postbelică
este cel din 1948, din care am extras situaţia de mai jos: 533 gospodării:
înregistrate, 864 taurine, 133 bubaline, 1 648 ovine, 324 caprine, 48 porcine, 141 cabaline şi 1 773 păsări. În medie revenea 1,8 vite la o gospodărie şi 3,05 ovine.
Deşi populaţia creşte şi numărul gospodăriilor la fol, efectivele de
anima.le ale acestora se micşoreaz·ă, ponderea începând să o deţină sectorul cooperatist, după cum rezultă din situaţiile de mai jos, extrase din
formul arele de recensământ:
- ianuarie 1967: 815 gospodării, 537 bovine, 79 bubaline, 91 cabaline, 980 ovine, 645 caprine, 307 porcine şi 3 733 păsări.
- la Coop. de producţie: 96 bovine, 36 cabaline, 468 ovine.
Recensământul animalelor din 1988:
- 1 065 gospodării, 570 bovine, 270 cabaline, 1 398 ovine, 153 caprine, 414 porcine şi 4 059 păsări.
- în sectorul cooperatist: 50 capete tineret bovin, 11 cabaline,
3102 ovine.
Dacă creşterea şi îngrijirea animalelor eTa aşa de mult practicată de
locuitorii comunei, era necesar să fie o bună organizare a întreţinerii
păşunilor şi a alegerii păstorilor pentru toate speciile de animale.
Angajarea păstorilor era şi este şi astăzi o preocupare mare din partea tuturor deţinătorilor de animale, care s.e practică după vechile obiceiuri. La alegerea păstorilor, erau mai mulţi candidaţi pentru o cireadă
de animale. începând de prin februarie, candidaţii se prezentau la Coroitar

denumită Imaş,

20

Informator: Dobrican Vasile (1891-l!986).
Cireada de cai păzită de un păstor tânăr, care ştie să călărească bine.
22 Ultima gâscărlţă angajată a comunei a fost Contra Floare „Grăsoaia„
(1870- 1'952), iar ultimul poroar a fost Cseh Marton, venit din Negreşti, în 1914.
23 „Buletinul informativ al l\.:Iinisterului agriculturii şi domeniilor„. Anul IX!„
octombrie 1938, nr. 10, pag. 677-698.
* Pârâu clin sud-estul comunei Vama.
21
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tetul Eforiei comunale24 de pe lângă primărie sau la delegatul sătesc,
pentru a-şi anunţa intenţiile, iar pe, la .jumătatea lunii aprilie, de obicei
în ziua de Sângeorz, ţăranii se prezentau în faţa primăriei pentru a-şi
alege păstorii. Primarul sau delegatul sătesc prezentă în faţa celor adunaţi pe candidaţii care vor să se angajeze de păstori şi ce plată solicită
fiecare>. La alegerea păstorilor se ţinea s eama de mai multe criterii, printre care: păstorul să aibă o vechime în păstorie; să fie pricepuţi; să ptovină din rândurile oamenilor cinstiţi ai satului; să fie curajoşi şi descur-căreţi. în tainele păstoritului; să fie în stare să ia primele măsuri în unele
cazuri dei accidentare< a animalelor. 25 Păstorul angajat trebuia să aibă şi
~l animale, ca în cazul când sei pierdea un animal şi trebuia rccupc·rat,
'Să-l poată despăgubi pe păgubit; aşa s-a întâmplat în 1954, cu juninca
pierdută a lui Cseh Andrei Ciulu, de către păstorul de la gule. 26
Pentru a-şi putea duce cu succes la îndeplinire munca, păstorii îşi
angajau un ajutor numit boitar27 , un tânăr care, după mai mulţi ani de
boitărie , avea perspective de a fi angajat păstor.
ln ceea ce priveşte plata păstorului, deşi nu se întocmeau documente
-scrise, se respecta „cuvântul", contractul verbal de angajare, oonform le.gilor străbune ale pământului, şi nu se putea încălca între părţi. Din timpurile străvechi şi până la cooperativizarea agriculturii, plata păstorilor
.era aproape aceea,şi: ciurdarul28 de la vaci primea 3 copâi29 de grâu, 3 copâi porumb boabe, 1- llf2 kg slănină, 1-2 lapţi3o, 5 lei „banii opincilor"
pentru fiecare gospodărie.
Plata era legată de anumite termene. Grâul se dădea imediat după
:treie•riş, porumbul în luna ianuarie, iar slănina şi laptele se luau pe rând,
<lupă numărul casei, precum şi banii opincilor. La stibilirea plăţii păsto
rului mai erau nişte reguli, dintre care una merită menţionată: dacă o
vită era îngrijită din primăvară până la Sânpetru, atunci păstorul primea
jumătate- din plata stabilită, iar după această sărbătoare păstorul îşi primea plata întreagă, chiar dacă la scurt timp după aceea proprietarul îşi
vindea animalul.
Regulile de ma'i sus se respectă şi-n zilele noastre, însă acum plata
nu se face în rereale, ci în numerar, 5 OOO lei de bucată.
în cazul când unui gospodar i-a murit animalul în timpul verii, restul
<le plată cc urma să o ridice păstorul nu o mai primea , indiferent de speda animalului, dar şi plata şi condiţiile de respectat erau aceleaşi şi pentru gulea de tineret, gulea boilor şi sfava de cai. Şi pentru aceste forme
<le tabere alc~rea păstorilor se făcea în aceeaşi zi ca şi la ciurda vacilor.
Un cod de obligaţii aveau şi păstorii faţă de proprietarii de animale:
1) vitele trebuiau scoase la păscut înainte de răsăritul soarelui;
2) vitele să fie mânate pe locurile cu mâncare bună;
0

Eforia comunală era alea-;ă din rândw·ile gospodarilor buni .ai -comunei, în
de 5-7 persoane, în fruntea cărora era un preşedinte <:are conducea lucrf1rile eforiei şi timpul şedinţelor, şi stabilea sarcini pentru o perioadă de ti'mp.
25 Informator: Pop Ioan „a !\Uşchii'' (8i ani), str. Băilor, 950.
26 Tabără de vară pentru animale.
21 Ajutor de păstor din rândul tinerilor.
2a Păstor de vaci'.
29 Cofă din lemn, cu care se măsurau cereale; avea o capacitate de 2,5 kg.
ao Laptele muls seara de La o vacă de către păstor.
21
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3) să nu fie ţinute p€i meriză 31 mai mult de două ore;
4) să nu bată animalele;
5) animalele să fie adăpate de, două ori pe zi;
6) animalele pierdute să fiQ căutate în prima zi de către păstor, apoii
de stăpânul lor;
7) dacă un animal a dispărut din vina păstorului, acesta este obligat.
la plata lui.- Constatarea o făceau bătrânii sfatului, sau membri eforiei;
8) păstorul răspundea de• toate bunurile date în primire.
La aceste condiţii de mai sus se mai adăugau şi altele, după caz, care
nu sunt menţionate în prezentul studiu.
Dintre cei mai destoinici păstori de animale care şi-au desfăşurat ac'tivitatea în dife1ite perioade de timp li putem menţiona pe următorii :.
Bretan Ioan bătrânul, Anton Gheorghe „Licopor", Bordoş Mihai „Petresaru", Bogdan Mihai „Potcoava", Bogdan Ioan, Oros Gheorghe „Zăgan",
Lobonţ Mihai „Vaşcău", Fanea Iona „Olaru'', Big: Mihai „Biguţu", MolnaxGrigom „Sigu" şi alţii. Ei au rămas binecunoscuţi in istoria comunei
Vama, deoarece aproape fiecare are şi poredă, iar activitatea lor de păs
tori este bine remarcată în istoria comunei.
întreaga activitate zootehnică a comunei era dirijată de către un comitet al „Eforiei comunale'', din care1 făceau partea cinci bărbaţi şi care
sie1 ocupau de toate treburile legate de sectorul zootehnic, iar după 1944
a~t comitet şi-a continuat activitate,a sub denumirea de „Delegaţi de
sector" până la încheierea cooperativizării agriculturii din 1962.
Membrii Eforiei comunale se îngrijeau de adiminstrarea celor 42 ha
ale lotului zootehnic, asigurarea îngrijirii reproducătorilor comunali,.
înlocuirea celor clasaţi, asigurarea pazei păşunilor şi stabilirea zilei de
ieşit la păşunat, pentru toate speciile de animale; se mai îngrijeau şi de
adăpători pentru animale, construirea de garduri pentru drumul durzii.
O sarcină importantă era şi aceea că rezolvau unele conflicte dintre·
păstori şi proprietari cu privire la plată sau plata pagubei pricinuite de
păstori în dauna proprietarilor de animale.
Evidenţa de plată a păstorilor s-a ţinut mult timp pe răboj 3 2 pentru.
toate categoriile de păstori.
Şi dacă până aici se poate vorbi despre o organizare a zootehniei în
Vama, aceasta nu era lipsită nici de asistenţă sanitar-veterinară care,
din lipsă de medici veterinari, era făcută de către unii ţărani pricepuţi
sau de către fierarul comunei. Asemenea gospodari pricepuţi, despre care
îşi mai amintesc bătrânii satului, erau: Pop Iacob „a Popencii" care
a trăit pe la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea - , Cseh·
Mihai (1891-1958), Pop Gheorghe, Pop Vasile, iar dintre fierari, Mali
Andrei (n. 1911, str. Băilor), Mureşan Ioan (1880-1926), Csch Gheorghe
„Bogatu'" şi Robotin Gheorghe (n. 1925, Str. Petofi, nr. 704).
1) Cea mai frecventă boală la animale erau înţepăturile şi bătăturile
de la picioare. Vindecarea acestora era lăsată pe seama fierarilor, care·
curăţau locul şi apoi îl ardeau cu fier înroşit.
31
32

Locul unde stau animalele pentru rumegat.
O bucată de lemn de 4/4 cm grosime, cioplit în patru muchii, lungă pânăi
la 1,5 m, confecţionată din lemn de tufă (loză sau alun) şi se apl!icau pe el diferite
încrestături cu cuţitul, (care cuprindeau măsurile pentru lapte), pe care numai ciobanii le ştiau desdfra.
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2) Boala de uger, care în termeni locali se numeşte înzăroşere. în
.asemenea cazuri se puneau comprese cu apă în care se dilua oţet (compresa se aplica mai multe ore) sau se făcea un ceai de catrafoi33 care se
folosea tot pentru comprese. După cc se constată că tratamentul foloseşte, se ungea ugerul cu o unsoare făcută din fiere de porc amestecată
-cu untură de porc, care se aplicau după fiecare compresă.
3) Boala de gură şi de picioare se trata astfel: se spăla locul cu apă
fiartă în care se dilua oţet, apoi se freca cu o bucată de fagure de miere
.în gură sau chiar cu miere, iar unghiile se spălau cu soluţie de piatră
vânătă.

4) împotriva păduchilor se făcea o soluţie din frunze de tutun şi
.ceai de ferigă şi se spăla animalul de mai multe ori.
5) Gălbeaza se vindeca cu hrean trecut prin răzătoare, în amestec
-cu ceai de ferigă, câte 1-2 linguri administrate pe gură. Tratamentul se
repeta după două săptămâni.
6) în timpul verii, multe animale primeau albeaţă la ochi. Vindecarea
·era uşoară când boala era la început: se folosea zahăr pisat, care se sufla
:în ochi cu ajutorul unui tub din lemn de soc.
7) Vitele umflate de trifoi sau lucernă crudă se tratau cu soluţie din
-săpun şi usturoi, sau apă de var, care se turna pe gâtul animalului.
8) Splina calului se vindeca prin înţeparea animalului cu o sulă pe
partea stângă, între coastele a treia şi a patra, după care animalul se
liniştea.

9) Primăvara se intoxicau unele animale din cauza unor plante toxice; i se slobozea circa 1 litru de sânge şi animalul era li'isat să se
<><lihnească.

Unele boli ale animalelor erau considerate „făcături" 34 şi se ducea
mare luptă din partea proprietarilor de a lua măsuri de prevenire împotriva acelor oameni despre care se bănuia că deţin puteri miraculoase
-şi pot să facă vrăji. în termeni locali, aceştia se numeau strâgoi sau vră
jitori. Măsurile erau luate odată cu venirea primăverii: la toate sărbă
torile de primăvară şi mai ales la Sângeorz (23 aprilie) se ungeau uşile
şi geamurile grajdurilor cu usturoi, apoi se stropeau cu apă luată la
Bobotează, pentru a alunga
strigoii care puteau să pricinuiască multe
boli animalelor. La poartă, pe lângă alte ramuri, se punea şi o ramură
de măcieş, care, se ştie, are mulţi spini, în credinţa că se vor agăţa de ei
'Strigoii şi se vor reîntoarce din drumul lor.
Cea mai mare frică o purtau gospodinele faţă de „demonii" care
.„luau" laptele de la vaci, demoni mânaţi de vrăjitoarele satului. Acestea
trimiteau câte un membru al familiei la ciurda de vaci şi, în ascuns, trebuia să bage la 1-2 animale bucăţele de piele de cârtiţă în ureche.
Efectul, în unele cazuri, se dovedea eficace; animalele începeau să răg
nească, agitând toată ciurda, care se punea pe fugă în toate direcţiile.
Era greu de a o aduna la un loc. In asemenea cazuri, baba cu vraciurile
-era bine plătită de cel care a solicitat-o.
-0

33 Arbust care cl'eşte în locurile mai umede, cu flori albe, puternic mirositoare. A&emenea buruieni se mai folosesc şi în zilele noastre.
u Boală care, tn credinţa populară, era pricinuită de demonii întruchipaţi în
wăjiioarcle satului.
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Tot de frica vrăjitoarelor satului, când unui gospodar îi făta vaca,
a doua zi aduna la casa sa mai mulţi copii, cărora le dădea să mănânce·
corasta. 35 După aceea, găzdoaia aducea o găleată de apă plină de la fântână, o punea în mijlocul casei şi fiecare copil îşi lua cu m ânuţa apă din
găleată, o turna pe cap şi zicea de trei ori fiecare : „Să fie vaca lăptoasă l
ca fântâna izvoroasă". După care gazda ducea găleata cu apă să o beavaca.36
Când un animal era dus la târg, înainte de a ieşi din curte cu el„
gazda lua o nuieluşe, adusă în ziua Floriilor şi o lovea pe spate, zicând :.
„Du-te, dar să nu te mai întorci înapoi". Apoi se pornea cu el spre târg,
cu speranţa că va reuşi să-l vândă. 37
Unele vrăjitori erau cunoscute că ştiu să „ia" laptele de la vaci, adică
să le facă sterpe. Pe lângă descântecele pe care le făceau, luau două felii
de pâine şi pândeau momentul când vecinul sau gospodarii de la care-voiau să ia laptele vacilor nu erau acasă, mergeau în grajdul acestora cu
cele două felii de pâine, una o dădea vacii să o mănânce, zicând: „Îţi dau
pâinea, tu dă laptele", iar a doua felie o apropiau de botul vacii, să o miroase şi, în gând, ziceau: „Odată cu pâinea, îţi duc laptele". Duceau felia
acasă şi o dădeau la vaca care vroiau să aibă mai mult lapte, căreia ii
lega u în coadă o şuviţă de păr cu o fuldă roşie, să nu se poată desface·
vraja.
Sigur, toate acestea erau nişte credinţe adânc înrădăcinate în tradiţia populară, unele din ele mai sunt practicate şi astăzi, într-o măsură
mai mică.
Cele mai cunoscute vrăjitoare în sat erau Crişan Terezia „Costă
neasa" (1830-1916), Fedorca Lişca (1880-1940), Rus Nuţa (1836-1922)
- i se mai spunea şi Ţâscoa ie Gobie, ceea ce însemna drac împieliţat Vereş Maria (1833_.:..1926), Molnar Maria „Bontoaie" (1847-1927), CsehBerta (1913-1986), Robotin Ana (Str. Victoriei, nr. 73, de 86 de ani)
şi altcle.38
Aşa după cum rezultă din datele de mai sus, creşterea animalelor şL
păstoritul preocupau întreaga populaţie a satului. Păstorii erau oameni
pricepuţi în tainele păstoritului, munca acestora era strâns unită cu ctno-·
grafia şi folclorul local.
Creşterea şi îngrijirea animalelor este o ocupaţie prin care este legat
cu toată fiinţa sa ţăranul. Animalele sunt considerate florile gospodi:irici.39 P entru a le avea, trebuie multă pasiune, muncă şi răbdare, lăsâncl
să se întrevadă legătura care există intre ocupaţie şi om, precum şi starea de spirit a acestora, care în multe cazuri este exprimată prin folclor ..
Spre exemplificare, redăm mai în jos un mănunchi de strigături şi balade
populare culese din comuna Vama, având ca tematică tocmai această .
nobilă şi milenară ocupaţie a oamenilor de pe aceste meleaguri:
J 5 In primele 7.ile clupă fătarea vacii, laptele se fierbe şi !;e fa ce di n el o brânză.
dulce.
zc Informator: Pop Gmtina, Vama, str. George Coşbuc, 428, de i6 ani.
~' Informator: Pintea Ana, Vama, (1<
8 91-1984).
38 Informatori: Crăciun Ioan (82 ani), str. Margaretelor, 368; Robotin Gheorghe„
str. George Coşbuc, 431; Mor.ar Maria (1910-1984); Oros Mihai (1880-1952).
~9 Informator: Meţac lon (i2 ani), str. Valea .Măriei, 39.
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!!'ăt acolo-mi stă gându'
La mândru cu staulu'
Unde stă comamicu,40
:Să mă duc să-i fur caşu'.

*

*

I

Colo sus pi-un vârf de munte
Este-o turmă cu oi multe,
Dar la turmă cine şede?
Sunt doi păcurari cu ele.
Unu-i mare, unu-i mic.
Cel mai mare pe cel mic
Tăt îl mână după oi,
Să le-nfrunte înapoi.
După ce le-o înfruntat,
Legea lui i s-o gătat.

*

Păcurar

la oi am fost
Fetele nu mă cunosc
Numa după sumănaş,
C-am fost bun păcurăraş.

*

*

*

'Zbiară oile la strungă
·Că nu-i cine să le mulgă,

II

Păcuraru-i

dus la nuntă,
La Florica cea căruntă.

*

*

*

M-am băgat de păcurar,
Oamenii mi-o zâs tâlhar.
De păcurar m-am lăsat
.Şi mi-o zâs trântor în sat.
G.

(Morar Maria,
429)

1910-1984,

Str.

Coşbuc,

"'

•

*

Păcurar, păcurăraş,

Hai cu oile-n văgaş,41
Cu caprele-n bătătură4 2
Şi vino că ţi-oi da gură,

Dacă tu nu ai miori,
Pe mine vrei să m-omori.
Dacă tu m-ai omorât
Mare păcat ţi-ai făcut.
Rugăminte aş avea
Să-i spui la măicuţa mea
Că mi-am pierdut nişte oi
Şi le caut prin zăvoi 4 3
Unde-i mâncare la oi
Şi le caut prin pădure,
Unde-i caprifoi44 şi mure
Şi le caut prin poieni
Pe la bacii din Fieni,"5
Şi le caut pe colnic, 4 G
Să creadă că n-am murit.

III

Păcurar, păcurăraş,

Hai cu oile la vale,
La trifoi şi la mâncare.
Oile pân-or mânca
Noi, bade, ne-om săruta.
(Contra Ana, Vama, 716, de 78 ani)
0
• Pod inalt, împletit
proaspăt pentru uscat.

443

Dacă tu mi-ai stins viaţa,
Apoi tu mi şi-ngropa
In staulu oilor,
Să aud zbierătu lor;
Lângă nuc, lângă izvor,
Să-mi văd mulsu oilor.
Lângă nuc, lângă arin,

clin nuiele, proptit pe patru ţăruşi, pe care se aşajă caşul

f oarte deasă intr-o fundătură de deal.
teren bătătorit din fata staulului.
Zăvoi: păduro de lângă o apă; in cazul de faţă de lângă râul Talna.
44 Caprifoi: trifoi mărunt sălbatic.
.
~ Fieni: surpăturile din Dealul Pustiu cu nisipuri foarte fine de culoare gal·
benă, folosit în amestec cu a rgiila la confecţionarea vaselor din ceramică .
• 8 Colnic: luminiş într-un vârf de deal împădurit.
41

Văgaş: vegetaţie tânără şi

' 2 Bătătură:
43
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Să-mi cânte dor şi
Lângă corciuţu de
Să-mi cânte doina

către o babă
a satului, în prima sau a doua zi
după ce iese ciurda la imaş).

Descdntec: (se zice de

suspin
soc,
cu foc.

IV
Oile cele cărunte
M-or cota in sus pe munte,
Oile cele bălăi
M-or cota în jos pe văi,
Or zbiera şi-or behăi,
De mine şi-or aminti,
Iară m ama m-a jeli,
Toată viaţa m-a dori.
(Auzită de la două generaţii: Dobl"ioan Vasile (1391~1986); Pop Ioan
„a Mişchi" (n. 1902-1993); Contra Ioan
„Ciuntu" (n. 1e22); Contra Gheorghe
(de 18 ani, cioban); Contra Vasile, elev,
ols. a X -a, Liceul agroindustrial Negreşti-Oaş).

Nu veni, bade, la noi,
Dacă nu ai patru boi.
Cine n-are numa-o vacă ,
Nici uliţa nu o treacă.
Nu vine mândru la noi,
Nu vine, că n-avem boi.
Meargă la Ana Dochi,
Că i-a da măsa boii
Şi ograda cu pomii.

1
•
48

•9
50

M

Florica,

Brânză multă s-adună m,
Moşocoarne5o să facem,
De Rusalii să mâncăm
Să ne ospătăm.
Iară voi, moroi, strâgoi,
Atunci veniţi pe la noi

Să luaţi şi să mâncaţi,

Vacile-n pace lăsaţi.
Ciurda c-olaltă să fie,
Vracii să nu le sperie,
Iar acasă blânde steie
La muls o doniţă deie
Vase pline să s-adune
Şi-n armareu51 să se puie
Lapte dulce şi smântână
S-aduie găzdoaia bună,
Nimica să nu-i lipsească,
Casa să se-ndestulească.

COLINDA

Nu te ţine, mândruţ, mare,
Că n-ai casă cu tărnaţ,•1
Nici boi afară mânaţi.
Nici la noi de alea nu-s,
Nu mă ţin aşa pe sus.
Mărincaş

Moroi, strâgoi, 48
De sânteţi intre noi
Mergeţi în puhoi! 49
Nu mai veniţi pe la noi!
Apele vă mâie,
Laptele la vaci ră mâie,
Lapte bun cu stele
S-avem de la ele,

(Robotin Maria , 85 ani)

Ce te ţii, mândruţ, pe sus,
Că boi în poiată nu-s,
Numai un căţel cu râie
Şi ala-i scris in porţâe.

(Prof.

12

localnică)

Colo sus în Prundurei
Suntu-şi trei păcurărei
Cu oile după ei.
Staţi, feciori, să ne-ntrebăm
Care de unde suntem,
Adă capul să-l tăiem.
Mai lăsaţi-ro-olecuţă
Ca să scriu o hârtiuţă
S-o trimit la a mea măicuţă

Tărnaţ: casă ţărănească cu cerdac.
Moroi strâgoi: demoni trimişi de babele satului.
Puhoi: torenţi vijelioşi de apă .care se revarsă.
Moşocoarne : brânwici sati cozonaci cu brânză.
Armareu: podişor atârnat pe perete, pe care se pun ulcelele cu lapte.
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Să-mi tragă cu clopotu
păcuraru,

Lângă turmă cine-şi şede

cu clopotile,
Să mă jelească sorile,
Pă mine m-or îngropa
în strunguţa oilor,
In locul găleţilor,
Trâmbituţa mea iaz dulce
Mi-o puneţi la cap de cruce,
Fluieraşul meu ist drag
Mi-l puneţi la cap de steag.
Este-o oaie bălăoaie,
Nici bea, nici mănâncă,
Nici îşi face voie bună
Cu altele de-a-mpreună.
Tot behe şi behăie
Şi pe stăpân îl do re'.

Lângă turmă cine-şi şede

C-o murit

Leru-i ler, Ier, Ieru-i
ler ...
Sfântu Petru
Leru-i Ier, ler, leru-i
Şede-şi şede Sfântu Petru ler .. •

Să-mi tragă

Şede-şi şede

(Cseh Gheorghe, 67 ani, Vama)

COLIND
Pă

cel rât cu flori frumoasă
Leru-i, Ier, Ier, Ieru-i
Pă cel rât cu flori frumoasă Ier .. .
Ce turmă de oi să-ntoarsă
L.eru-i Ier, Ier, Ieru-i
Ce turmă de oi să-ntoarsă Ier ...
.Şi să-ntoarsă pă Răstoace52

Leru-i Ier, Ier, leru-i
Şi să-ntoarsă pă Răstoace

Ca

ler ...

să pască bărbănoace53

Lerll-i ler, Ier, Ieru-i
să pască bărbănoace Ier
Şi să-ntoarsă pă răzoare

Ca

...

Leru-i ler, Ier, Ieru-i
Şi să-ntoarsă pă răzoare
Ca să pască mierăoare5 4

Ca

Ier ...

Leru-i Ier, Ier, Ieru-i
ler ...

să pască mierăoare

Prinde Petre-a blestema-re
Leru-i ler, Ier, Ieru-i
Prinde Petre-a blestema-re ler ....
Mânâncevă lupii oi-i
Leru-i ler, ler, Ieru-i
Mânâncevă lupii oi-i kr ...
De când umblu după voi-i
Leru-i, Ier, ler, Ieru-i
De când umblu după voi-i ler ...
Cărunţit-am ca şi voi-i
Leru-i, Ier, Ier, Ieru-i
Cărunţit-am ca şi voi-i Ier ...
Bate-mi barba genunchi-re
Leru-i, ler, Ier, Ieru-i
Bate-mi barba genunchi-re Ier .. _
Musteţele dumerile
Leru-i, Ier, Ier, Ieru-i
Musteţele dumerile Ier ...
Taci Petre nu biăstăma-re
Leru-i, Ier, Ier, Ieru-i
Taci Petre nu blăstăma-re leri .. _
Că noi ţâie ce ţi-am da-re
Leru:..i, Ier, Ier, Ieru-i
Că noi ţâie ce ţi-am da-re Ier ...
La Sânjorz on miel frumosu
Leru-i, Ier, Ier, Ieru-i
La Sânjorz on miel frumosu Ier . _
La Ispas on biuz de caşu
Leru-i, Ier, Ier, Ieru-i
La Ispas on bluz de caşu Ier
La păştiţă şi jintiţă5 5
Leru-i, Ier, ler, leru-i
La păştiţă şi jintiţă Ier ...
Auzită

VASILE HAIDUC

52 Răstoace:

de la

(188~1957)

teren jos cu ochâuri de apă, unde vegetaţia este mai abundentă_
târâtoare cu frnnze rotunde de mărimea unui ban şi
face floricele cu petale albastre.
54 Mierăoare: floricele mărunte de culoare albastră şi care cresc în zonele·
de deal.
~ş Jintiţă: amestec de zăr şi urdă, care se depune pe fUndul căldării când se
prepară urda.
M

Bărbănoace: plantă
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THE USUAL OCCUPATION OF INHABITANTS
FROM VAMA, ŢARA OAŞULUI LAND
SHEEPING, SHEPHERDING AND BREEDING
(Summary)

'I

Thjs writting is a study concerning the brced of the animals în VAMA, a
trade favorised by the naturaL5 conditions from this locality. By this study resuit
how much is this occupation beloved •a nd practiced, and also the organlzation of
shepherdess in summer time.
Tbe animals breed and the shepherdcss were always basic occupations for
the natives, which insure most of their existence during ancient times.
This wriltting's indisputable deserve consist in tackllng the problem from
all the aspects, an appealing the written sources and the native :informers.
The Iast part of this writting presents the conectin between this occupation
and the spirituality of the nativcs exprcssed by the folklore.

(Resume)

D;a ns la present ecri.turc .se fait une etude concernant Je croitre des bete
·et Io bergerement aux V AMA, l'occupation favorisepar les conditions naturelle du
Heut. De cette etude resulte combient est cette occupation aime et pr>actique,
.ainsi que l'organisation de bergerement ăl'ete.
Le croître des bete et le bergerement sont par toujours d'occupations fondamentales pour le population indigene, que l'ont asuret l'existence de les plus
vieux temps.
Le merit incontestable de qette ecrilture consiste dans l'abordatlon du probleme sous tous les aspectes, e n appeler au tant au sources ecrites et population
indigene.
Le dernier part de cette ecriture present la corespondence de cette occupation
-€t le spiritualite exprime par le folltlore.
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SARBATORILE DE IARNA
OBICEIURILE TRADIŢIONALE ROMANEŞTI:
SFÂNTUL TRIFON
CONSTANTIN BARDULESCU

Legendele Sfântului Trifon
Cu altă ocazie ne-am ocupat de ritul târcolirii viei care (pentru zona
cercetatu - jud. Mehedi n ţi) avea loc la 1 ianuarie, 6 ianuarie sau 9 martie. În răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densuşianu. însă, peste
tot în sudul ţării, din Oltenia până în Dobrogea 1 data practicării era 1
februarie - Sf. Trifon sau Trif. La fol în Bulgaria unde Sf. Trifon est~
patron ul proprietarilor de vii, grădinarilor şi crâşmarilor.
Vom încerca să stabilim coordonatele mitologice ale acestui personaj. Poporul il denumeşte Sf. Trifon, Trif, Trif cel Nebun2, Trifon al
lăcustelor (Dobrogea, Muntenia) 3 , şi ziua sa 1 februarie - prin păr
ţile Muscelului poartă denumirea de Viermărittd 4 iar în Banat Ziua Omiiilor5. Avem astfel câteva elemente ale statutu.lui său mitologic. După informaţii româneşti Sf. Trifon este patronul câmpului, livezilor, grădinilor,
fâneţelor, pădurilor şi nu în ultimul rând al viilor (Dobrogea) pe care le
apără de omizi, viermi, lăcuste, gândaci. Totodată are în puterea sa şi
fiarele, mai ales lupii. şi, prin urmare, vitele şi turmcle 6 (vezi tabelul nr. J ) ..
Deci o zonă foarte vastă de acţiune, care nu trebuie însă să ne' deruteze: Sf. Trifon nu este, cum s-ar zice. bun la toate-. lncă din Renaş
tere s-a observat (Fr. Rabelais, H enri Estiennc) că sfinţii vindecă tocmai
acele maladii pc care tot ei le ~<dăruieSC>• ·oamenilor spre a se răzbun:i 7 •
Astfel, Sf. Trifon având în grija sa insectele dăunătoare vegetalelor, devineşi patronul celor pe care-i face ~<să sufere»: viile, livezile şi .câmpurile.
1

şi eseuri populare de la sfârşit1i.l si>coliilui al XIX-lea:l a chestionare le lui N i colae Densuşianu, Ed. Minerva, Buc., 1976.

Adrian Foch i, Datini

răspunsurile

p. 265- 266.
2 Simeon Florea Marian, Sărbătorile la roniâni, vol. I : Cârnilegile, Institutul de Arte Grafice Carol Gob1, Buc., 1898, p. 239.
3
Adrian Fochi, op. cit., p. 335.
4 C. Rădulescu-Codin, D. Mihalache, Sărbătorile popo rulu i cu obiceiurile, credinţele şi unele tradiţii legate de ele. Culegere din purţile Muscelului, Tip. «Cooperativa„, Buc., 1909, p. 22.
5
S. FI. Marian, op. cit., vol. I, p. 246.
6 Adrian Fochi, op. cit., p. 334.
7
Claude Gatl~nebet, Ma rie-Claude Florentin, Le Carnaval. Essais de mythologie populaire, Payot, Paris, '100'9, . p. 87.
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Sfântul Trifon este patronul ...
câmp

livezi

omizi, viermi,
gândaci

lăcuste, •

grădini
fâneţe
păduri

vii
vite
turme

lupi

în ceea ce priveşte patronajul lupilor şi victimelor lor: vitele, în
mod sigur aici avem de-a face cu -0 contaminare legată de data calendaristică acordată sfântului nostru: 1 februarie. Căci 1.rnceputul lunii februarie este încadrat în acea adevărată săptămână a lupilor care începe la
·25 ianuarie (în unele zone 30 ianuarie) şi sfârşeşte la 2 februarie (Stretcnia) - Filipii de iarnă8 • Singura legendă în care Sf. Trifon apare drept
patronul lupilor provine din Bucovina9 şi prezintă motivul sfântului ce
hotărăşte fiecănti lup hrana în anul care vineio.
In concluzie, la români Sf. Trifon este unul dintre patronii insecte1or dăunătoare. Nu vedem deocamdată legătura dintre data calendaristică
·ce-i este acordată şi insecte, care atunci sunt în plin ciclu hivernal, iar
abia la 17 martie se crede că Sf. Alexie - Omul cel cald al lui Dumnc-:zeu - „descuie pământul şi-i dă căldură de ies toate jigăniile dintr-însul, iar în Ziua Crucii încuie pământul" 11 • Prin urmare, patronajul său
.asupra insectelor nu ne trimite la ciclul sărbătorilor calendaristice 12 ; alta
·trebuie să fie veriga de legătură între sfânt şi insecte.
Paradoxal poate, dintre numeroasele legende ale Sf. Trifon, nwnai
o variantă românească (V. R. 16) din judeţul Covurlui face o aluzie la
statutul său de patron al insectelor: curăţă pomii de omizi. în schimb,
riturile din această zi (1 februarie) o fac cu prisosinţă: cu agheasma <le
ia Sf. Trifon se alungă orice gânganie13 căci „nici o agheasmă nu e aşa
s S. FI. Marian, op. cit„ vol. I, p. 25·3 -.454.
9
Dar nu numai în Bucovina Sf. Trifon este patronul lupilor. El apare in
.<iceeaşi ipostază şi în Banat, Oltenia, Munren1a şi Dobrogea. Vezi Addan Foohi,
·<>P. cit„ p. 334; S. Fl. Marian, op. cit., vol. I·, p. 2413.
10
S. FI. Marian, op. cit., voi. I, p. Z44-245.
11 Ibidem, vol. II : Păresimile, p. 193-1'94; credinţa românilor din Ude.sci.
1
2 Vezi şi Ion Ghinoiu, Vârstele timpului, Ed. Mienidfane, Buc., 1$68, p. 99.
13
Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, adunate
.şi aşezate în ordine mitologică, Tipografia :rs.Mor Wiee;ler, Cernăuţi, 1903, p. 949.
0
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curăţitoare" 14 • Drept
sfinţesc apă cu care

urmare, peste tot la români, la 1 februarie preoţii
vor fi stropite apoi viile, livezile, grădinile de zarzavat spr e a fi ferite de insecte 15. in jud. Constan ţa (loc. Seimenii Mari)
„poporenii aduc la biserică sămânţă din fiecare fel. Sămânţa se stropeşte
şi se ia înapoi. Se ia şi câte o sticlă de agheasmă cu care se stropeşte să
mânţa de acasă , ce are să se samene; se stropesc grădinile, copacii, viile
ctc." 16 Reţinem deocamdată că-n Bucovina (loc. Scheia, Soloneţ) Sf. Trifon se serbează anume ca să nu se înmulţească insectele dăunătoare şi
mai ales omizile, iar agheasma sfinţită atunci are acelaşi rol17 • In concluzie, Sf. Trifon este pus în legătură cu concepţia insectelor, le-mpiedică
înmulţirea fără număr, adică le umpiedică să devină o adevărată calamitate pentru culturi. intre acestea din urmă şi insecte se instituie un echilibru instabil, existând întotdeauna pericolul ruperii echilibrului printr-o înmulţire anormal de mare a insectelor. Înaintea aplicării unei agriculturi moderne, care foloseşte pesticidele, aproape an de an existau
adevărate invazii ale acestor mici rozătoare. Insecta devine astfel simbolul unei sexualităţi aberante care, dacă nu este controlată poate duce
la distrugerea întregii agoniseli a oamenilor dintr-un an. Or, se pare că
Sf. Trifon are tocmai r'Olul acesta de echilibrare a celor două sisteme:
controlează înmulţirea insectelor şi asigură astfel protecţia culturilor. Nu
este de mirare atunci că el este de cele mai multe ori asociat cu lăcus
tele, cele mai r edutabile în privinţa voracităţii şi a capacităţii de înmulţire şi deci,
simbolul prin excelenţă a ceea ce am numit sexualitatea aberantă a insectelor. Prin urmare, Sf. Trifon are la nivelul insectelor o acţiune castratoare.
Cultura populară română cunoaşte numeroase legendets ale Sf. Trifon, ca şi cea bulgară de altfel. Ele alcătuiesc, într-un fol, un trunchi
comun de credinţe şi reprezentări, pe care însă accent ele se pun diferit
la nordul şi la sudul Dunării. Dar să nu anticipăm.
Deocamdată am depistat publiC'lte 18 variante româneşti ale legendei Sf. Trifon (vezi Anexele), iar studiul citat al d-nei Assia Popova ne
prezintă 7 variante bulgăreşti. Studiul lor comparativ nu poate fi decât instructiv.
Toate variantele bulgăreşti ni-l prezintă pe Trifon ca fiind un proprietar de viţă-de-vie care în dimineaţa primei zile de februarie porneşte
spre via sa spre a începe tăiatul. Invariabil, el sfârşeşte prin a-şi tăia
nasul cu cosorul de vie în urma unui conflict cu Fecioara Maria care
mergea cu pruncul Isus la biserică pentru molitva de dezlegare (40 de
zile după 25 decembrie este chiar 2 februarie - Stretenia). Evenimentele
se petrec totuşi la 1 februarie, deci Sfânta Fecioara porneşte cu o zi în
avans, nerespectând intervalul de 40 de zile fixat de tradiţie pentru acordarea molitvei de dezlegare. în numeroase variante însă nu ajunge în
aceeaşi zi la biserică, căci Trifon intervine: (V. B. 3).
u Ibiden~, p. 950.
1
~ S. Fl. Marian, op. cit., voi. I, p. 245- 246; C. Rădulcscu-Codin, D. Miha-

lache, op. cit., p. 22; Adrian Fochi, op. cit., p. 335.
16
Adrian Fochi, op. cit„ p. J.35.
17
S. Fl. Marian, op. cit„ vol. I. p. 245.
18 De fapt mai! degrabă mituri etiologice.
29 - Stud11

şi comunicări,

XI-XII
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„Sfânta Fecioară în loc să meargă la dezlegare cum cere obiceiul la 2 februarie, decide să meargă la 1 !februarie, adică cu o zi
mai devreme. Ea se găteşte, îşi împleteşte cosiţele, îl ia pe copilul
Isus şi porneşte spre biserică.
Pe drum este ajunsă de Sf. Trifon, care in aceea,şi zi hotărâse
să înceapă tăiatul viei. Când o văzu pe Sfânta Fecioară ~i cum era
puţin rudă cu ea, nu se putu abţine să nu-şi bată joc de ea:
«Maria! Iată căţeaua cu căţelul său, iat-o cum îşi târăşte după
ea bastardul! Unde mergi? Unde este tatăl acestui copil?,„ Spuse
aceste cuvinte şi se îndepărtă.
Fecioara Maria, mâhnită de aceste cuvinte, de lucrurile pe care
oamenii le gândeau şi spuneau despre copilul său, hotărî să nu mai
meargă la biserică. Pe drumul de întoarcere, trecând prin faţa casei
lui Trifon, o vede pe sora lui, o cheamă şi-i zise: «Draga mea, ia
sare şi cârpe şi du-i-le lui Trifon, căd şi -a tăiat nasul cu cosorul»".
1

Continuarea legendei o avem într-o altă
locul surorii sfântului este luat de soţia sa:
„Soţia îngrozită alergă

la vie unde

variantă

(V.13. 1) unde

îşi găsi soţul teafăr şi

însă

ne-

vătămat.

Trifon, mirat, o

întreabă

despre venirea ei

neaşteptată şi

femeia

li povesti vorbele Fecioarei.

- Maria, mincinoasa, ţi-a spus gogoşi! se indignă Trifon. Nu
sunt nebun! Ştiu cum să tai viţa! Fac «aşa» şi nu «aşa».
Spunând acestea el îşi tăie nasul. Câţiva stropi de sânge căzură
la rădăcina butucului pe care tocmai îl tăia.
De atunci înainte, la Sf. Trifon se taie de trei ori câte trei viţe
de la trei butuci din vie, vărsând vin la rădăcina lor".
Textul din urmă este de neînţeles, remarcă Assia Popova, dacă nu
avem şi o perspectivă gestuală: spunând „„aşa.,.. povestitorul care ţine în
mână un cosor imaginar, îl deplasează orizontal, în timp cc pr.onunţă
«Şi nu aşa>• c-1 ridică brusc ,cosorul pe verticală şi-şi ... «taie nasul„" 19•
Ac0ste gesturi se înscriu 'in sistemul gestual al popoarelor balcanice unde
afirmaţia este exprimată printr-o mişcare orizontală a capului2°, pe cilnd
negaţia printr-una verticală21 • Măcar din punctul acesta de vedere putem spune că noi, românii, nu suntem balcanici. Sistemul nostru gestual
al afirmaţiei şi negaţiei este invers decât cel balcanic, deci se suprapune
peste cel occidental: mişcare verticală a capului pentru afirmaţie şi miş19 Aissia Popova, Ni chair, ni poisson: Tryphon le coup~, in „Cahiers de
litterature orale", 19'77, nr. 3, p. 25.
20 La unul dintre cursurile sale profesorul Pompiliu Teodor ne povestea
cum un mare istoric turc intrebat în Occident care ar fi deosebirea dintre occide.!lltali .şi turcii, ar f,i răspuns 'Că deosebirea a<;te •a tât de mare incât daci in
Turcia când spUi -.da» mişti capul pe orizontală, iar când spui ""'llU„, pe ' 'crticală, în Occident se face invers.
21 Assia Popova, Art. cit., p. 25.
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una din variantele româ-

„Pe când Triful tăia nişte coceni de porumb trecea Sf. Fecioară
pe acolo, la care a tuşit Trifut. Sf. Fecioară se întâlneşte cu soţia
lui şi-i spune să ia sare şi cârpă şi să se ducă la bărbatul său: TrifvL
şi-a tăiat nasul.
1D ucându-se acolo, Triful nu-şi tăiase nasul şi a râs când i-a
spus cele spuse de Fecioara Maria şi zise: „cum să-mi tai nasul,
când eu tai de jos i.n sus (s.n. afirmaţia, corect tehnologic), iar nu
aşa (s.n., negaţie, incorect tehnologic-?mutilare)?„ Când vru să arate
cu secera pe nas, îşi reteză nasul'1•
Aşa cum
bulgăreşti, în

spuneam, în majoritatea variantelor, atât româneşti cât şi
urma intervenţiei lui Trifon, Fecioara Maria nu mai merge
pentru molitva de dezlegare la 1 februarie. (39 de zile după Crăciun), ci
a doua zi, cedându-i lui Trifon prima zi a lunii. Se produce o inversiune
cu o zi a .sărbătorilor în cauză. Totuşi, o variantă românească (V.R. 3)
încearcă o Taţionalizare a motivului: Fecioara Maria porneşte spre biseTică cu o zi înainte de vremea cuvenită pentru că biserica era departe.
Deci, contradicţia dintre datele tradiţiei şi faptele prezentate de legendă
era conştientizată de naratori.
Legendele româneşti ale Sf. Trifon prezintă, prin comparaţie cu cele
bulgăreşti, o mai mare variabilitate tipologică 2 2:

Tipul I (vezi V.R.l, V.R.17, V.R.18). Este întâlnit în sudul ţării şi
într-o variantă macedo-română (V.R. 17). Aceste variante interferează în
numeroase privinţe cu legendele bulgare. În primul rând este păstrat
motivul conflictului dintre sfânt şi Maica Domnului şi consecinţele sale
- automutilarea, chiar dacă tragedia nu se mai petrece cu ocazia tăierii
viţei şi deci, instrumentul mutilării nu mai este cosorul (cu excepţia
V.R. 17 - absolut identică cu versiunile bulgăreşti).
Tipul li (vezi V.R.2, V.R.7, V.R.10). Variantele acestui al doilea tip
par a avea o origine livrescă, cu toate că valorifică motivul specific românesc al legendei Sf. Trifon: nebunia sfântului. Aici legenda ne coboară
pe firul istoriei până în timpurile biblice. Trifon apare fie (V.R. 7) ca un
creştin persecutat de păgâni care spre a scăpa din temniţă se preface nebun, fie (V.R. 2), (V.R. 10) ca un mare dregător evreu din Ierusalim care
pentru a o salva pe Maica Domnului din primejdia de a-i fi ucis pruncul
pe drumul către templu se preface nebun (V.R. 10) sau este înnebunit
de Dumnezeu (V.R. 2). Astfel Lsu:s este salvat.
Tipul lfil (vezi V.R.3, V.R.4, V.R.5, V.R.6, V.R.8, V.R.9, V.R.11,
V.R. 13, V.R. 14, V.R. 15, V.R. 16) prezintă, am putea spune, modelul tipizat al legendei româneşti. Toate aceste variante au două motlive comune:
1 22
Aceasta poate şi pentru simplul motiv că nu am avut acces decât la
7 variante din Bulgaria, existând fără indoi0ală mult mai multe.

29•
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- conflictul (insultă involuntară sau voită) dintre Maica Domnului
(totdeauna pe drumul către biserică unde urma să obţină molitva de dezlegare) şi Triion;
- consecinţele acestui conflict sunt înnebunirea lui Trifon în urma
blestemului Sfintei Fecioare si inversarea zilelor de sărbătoare: Sf. Trifon
(1 februarie) şi apoi Intâmpinarea Domnului (2 februarie).
în consecinţă, la români Sf. Trifon este sfântul nebun, cel ce poate
«dărui» această boală, dar şi cel care o vindecă 23 •
Adăugăm că în tradiţia românească mai există un cuplu de sfinţi
- Sava şi Varvara - care îşi dispută întâietatea în privinţa datei sărbă
toririi lor. Situaţia este însă inversă decât cea dintre Trif şi Maica Domnului. De data aceasta, SI. Varvara (4 decembrie) „îl pune la respect" pe
Sf. Sava (5 decembrie), care se vede silit să o lase să treacă înaintea sa24•
Poate nu este întâmplător că de fiecare dată motivul conflictului. calendaristic dintre noi sfinţi (unul masculin, celălalt feminin) este combinat
cu motivul automutilării unuia dintre ei. Căci despre Sf. Varvara în Bucovina se povesteşte că atunci când Sf. Sava i-ar fi spus <:ă arn ochi frumoşi ea şi -ar fi scos ochii cu suveica şi ar fi rămas oarbă 25 • Sau, să fie
vorba despre un simplu motiv hagiografic?

La întâlnirea anotimpurilor
Începutul lunii februarie este momentul când, după credinţele populare, se întâlneşte iarna cu vara 20, fără însă ca în mod obligatoriu să
sfârşească un anotimp sau să înceapă celălalt.
Calendarul popular, în ·întreaga Europă se divizează în perioade succesive de patruzeci de zile (cu aproximaţie G săptămâni). Acest interval
reprezintc-1 o lunaţie şi jumătate; cu alte cuvinte, pornind de la o lună
plină ajungem după 40 de zile la o lună nouă, şi invers27 . Este bine cunoscut rolul pe care-l joacă intervalul de 6 săptămâni în credinţele populare: după naştere, molitva de dezlegare se face la 40 de zile; sufletul
omului mort rătăceşte încă 40 de zile prin locurile pe unde a trăit şi
numai apoi porneşte <:ătre cer; cele mai importante posturi de peste an
durează tot 6 săptămâni. Intervalul acesta lunar s-a infiltrat atât de bine
sistemului numerologie popular încât îl găseşti unde nici nu te-ai gândi.
Astfel, se spune că îngerul păzitor al omului „fuge 40 de zile de cel ce
mănâncă nespălat, cum şi de cel ce mănâncă fructele cacadârului - trandafirul sălbatic - tot pentru timp de 40 de zile, căci ghimpii cacadâru1ui
seamănă cu căncile diavolu1ui28 ". Şi ex€mplele ar putea fi înmulţite.
S. FI. Marian, op. cit., vol. I, p. 242-243; Elena Niculiţă-Voronca. op. cit„
I~cgendele Maicii Domnului, Institutul de Arte Grafice
Carol Gobl, Buc., 1904, p. 76.
24 Elena Niculiţă-Voronca, Studii în folclor, vol. I, Tup. G. A. Lăzăreanu,
Buc., 1908, p. 79.
23

p. 949--950; S. Fl. Madan,

:i:;

Ib idem.

S. Fl. Marian, Sărbătorile la rom.âni, vo1. I, ed. cit., p. 2,46; Elena NicuDatinile şi credinţele ... , ed. cit., p. 950.
27
Claude Gaignebet, Marie-Claude Florentin, op. cit., p. 29.
28 Tudor Pamfile, Mitologie romdnească, vol. I, Librării1e Socec &
Comp„
C. Sfetea, Pavel Suru. Buc., 1916, p. 34.
26

liţă-Voronca,
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Primele două zile ale lunii februarie sunt un moment prielnic pentru
meteorologice căci atunci vremea este pe dos: „luna februarie

divinaţii

îngheaţă dacă găseşte dezgheţat, şi dezgheaţă dacă găseşte

îngheţat" 29 :

Mai precis, în Bucovina se credea că dacă în ziua de Sf. Trifon nu este
zăpadă atunci se va pune, iar dacă este, atunci se va topi30. Asemeni pentru
ziua de Stretenie31.
Am văzut deci, că atât la nivelul legendei, cât şi al divinaţiilor meteorologice începutul lunii februarie este momentul intâlnirilor32 (Fecioara Maria/Sf. Trifon ; iarna/vara) şi al inversiunilor (ziua Sf. Trifon
înaintea zilei Sfintei Fecioare; dacă nu este zăpadă se va pune, iar dacă
este se va topi), o lume pe dos şi de aici, poate, nebunia ce o caracterizează.

Intr-un acelaşi cadru al lumii pe dos, deci al inversiunilor, se prezin tă şi ieşirea ursului din bârlog la Stretenie (Ziua Ursului) căci se credea că în aceast[t zi , între orele 9 şi 10 ursul iese din vizuină şi începe
a „juca jur împrejur, ca-ntr-o arie ( . .. ). Şi dacă în această zi ( ... ) c
senin şi ,s oare şi ursul îşi vede umbra atunci se bagă iarăşi în peştera sa
şi mai doarme într-însa· încă 6 săptămâni, prevestind prin aceasta cum
că atâtea săptămâni arc să mai ţină iarna ( ... ) iar dacă afară c înnorat
( ... ) şi din cauza aceasta nu-şi vede umbra, atunci nu se vâră mai mult
în vizuină, ci rămâne afară, preves tind prin aceasta că iarna va înccta"13•
Nu vom înţelege însă comportamentul ursului dacă nu luăm în calcul fazele lunii şi aceasta ne trimite în mod automat la calculul pascal.
Paştele este sărbătorit totdeauna în Duminica ce urmează primei luni
pline, care apare după echinocţiul de primăvară (21 martie) 34 şi deci trebuie să se încadreze în intervalul 22 martie - 25 aprilie 35 . Dacă avem în
vedere anul anterior (Paştele este cel mai dev·r eme posibil) postul va începe cu 40 de zile mai înainte, adică la 9 februarie. în ţările ortodoxe
Postul Mare arc o structură specială: este alcătuit din 7 săptămâni şi debutează cu o săptămână în care numai carnea este interzisă. Consumul
cc~lorlalte produse de origine animală (ouă, lapte)36 dimpotrivă, este recomandat. Din acest motiv săptămâna în cauză este numită Săptămâna
Albă sau Săptămâna Brânzei87 • Cu toate acestea, denumirea PostulU'i Mare
29 Idem, Văzduhul după. credinţele poporului român, Librăriile Sooec & Comp.,
C. Sfetea, Pavel Sur u, Buc., 1916, p. 10.
zo S. Fl. Marian, Sărbătorile la romani, voi. I, ed. cit., p. 246.
31

Ibidem.

Numele sărbătorii ele la 2 februarie, în româneşte Stretenic sau St.r'iltenie
din slav·ul Sretenie („întâlnfre") şi care, la rândul său nu este- de-cât traducerea termenilor hypapante (grec), obviatio (latin) p1'in care Biserica primitivă
desemna sărbătoarea de la începutul lunii februarie. După Ma.l"ianne Mcsnil, .l\s<Ja
l'opova, Saint Andre, l'ours et le cornouiller, in „Revue de Mythologie francaisc";
1993, p. 8, H. Nu avem restul datelor pentru că suntem numai în posesia unei
copii a studiului fără indicaţii bibliografice complete.
33 S. FI. Marian, Sărbătorile la români, vol. I., ed. cit., p. 249.
3 4 Ovidiu Văduvescu,
Studiu asupra datei Paştelui, in ,,Anuarul Astronomic '93", Ed. Academiei Române, Buc., 1002, p. 271.
~s Louis Molet, L'annee sacrale, Za fete et les rythmes du temps, în „Histoire des moeurs", tom I, colo. «Encydopedie de la Pleiad<i», GaHimard, Paris, l ~JO.
p. 348.
.
~ 6 Assia Popova, art. cit., p. 46-47.
37 S. Fl. Marian, Sărbătorile la romdni, vol. I, ed. cit., p. 114.
32

derivă
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la români este echivalentul cuvântului latin quadragesima: Păresimi, Pă
rese38 (evident de la 40). 1n concluzie, în anul anterior postul începe de
fapt tocmai în perioada de care ne ocupăm: 1- 2 februarie 39, ceea ce corespunde lunii vechi (la 9 februarie - 40 de zile înainte de 22 martie
- va fi lună nouă). Adică, în mod normal, o perioadă fertilei, care favo1·izează înmulţirea ca număr.
Anticipând din nou, atunci când analizăm influenţa lunii vechi din
1-2 februarie asupra sexualităţii ajungem din nou în lumea pc dos/nQbună ce caracterizea~ă perioada. în ziua de Stretcnic se zice că „nu se
cade su doarmă mirele cu mireasa, nici bărbatul cu femeia, nici vitele nu
se dau atunci la înmulţit" 40 . Săptămâna Brânzei (l-7 februarie) în unele
părţi din Muntenia, Banat (influenţă dinspre folclorul şvăbesc) şi Transilvania (influenţă dinspre folclorul săsesc şi maghiar41) este numită Săp
tămâna Nehunilor pentru că „în această săptămână numai nebunii pornesc a se însura, pr oşti i şi urâţii satelor abia acum dau zor să se căsăto
rească, pe când toţi cei curninti ( .. . ) s-au însurat deja cu mult înainteM 2 •
După o informaţie din Orlat (zona Sibiului) în Săptămâna Nebunilor „nu
e bine să se însoare oamenii"43. Lucrurile par a fi clare: zilele de 1-2 feb ruarie sunt induse într-o ţJerioadă sterilă ca şi când, locul lunii vechi
ar fi fost luat de o lună. nouă.
Prin jud. Muscel o legendă povesteşte:
„Când a ieşit Maica Precista la biserică, cu domnul Hristos, el
era de 5 săptămâni şi 1:rci zile. Biserica era cam departe şi calea
grea. Ar fi dorit Fecioara să iasă la biserică într-ascuns: să n-o vadă
şi 1Să n-o ştie nimeni.
În drumul ei însă, uite un cioban cu turma lui de oi. Pe când
trecea Fecioara, ciobanul era sus într-un corn; şi fără să-i bagă ea de
seamă, o dată a cântat: «Cucu! .... aşa de tare că Fecioara s-a speriat
şi uitându-se în .sus, a zărit p e cioban, pc o cracă de pom. De necaz,
cică i-ar fi zis: «Blestemat să fii tu; şi să te faci urs, să se sperie
lumea de tine». Cornului i-a zis: «Să infloreşti înaintea tuturor şi
să te coci ăl din urmă.... ; iar oilor: «Să vă mănânce câinii lui Petre
pe toate, şi să nu zbieraţi~ 1144
Acest nou personaj - cornul - este un adevărat deviant vegetal,
un copac pe dos: sub aparenţa sa fragilă se ascunde o constituţie foarte
solidă, lemnul său fiind la fel de ,d ur ca ş i ... cornul de animal 45, iar ciclul său vegetativ este de-a dreptul aberant: înmugurirea este precoce,
îşi deschide florile înaintea .apariţiei frunzelor (februarie-martie), dar
~a Ibidem,

voi. II, p. 2112.
Vezi şi Ton Ghinoiu, op. cit., p. 133.
Elena Niculiţă-Voronoa, D atinile şi credinţele . .. , ed. cit., p. 951.
41 Jon Şeulean, Un segment al calendarului popular, în „Pagini transilvane",
nr. l, 1993, p. 158.
•Z S. FI. Marian, Sărbătorile la rom.dni, vol. I, ed. cit„ p. 256.
·W I. Mw;lea, Ov. Bârlea, Tipologia folclorului. Din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Haşdeu, Ed. Minerva, Buc„ 11970, p. 357.
H C. Rădulescu-Codin, D. Mihalache, op. cit., p. 23.
45 Marianne MesnH, Assia Popova, art. cit., p. l.
:J3
40
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fructele sale - coarnele - se maturizează printre ultimele (a doua jua lunii octombrie)45• Astfel că devine prin excelenţ~t arborele care
înşeală . La români, cel înşelat este ţiganu} (deviantul sodal) 47 care devine din înşelător, înşelat. O legendă spune că atunci când Dwnnezeu a
împărţit pomii, ţiganul şi-a ales cornul, văzând că înfloreşte cel dirtâi,
dar, în cele din urmă se căieşte: „Iţaoleu ce neam de pom mi-am luat şi
eu; pom-nepom; înfloreşte cel dintâi şi se coace ăl clin urmă" 48 •
în Serbia, cel înşelat este ursul căci se spune că la 2 ;februarie el
iese prima oară clin bârlog şi este foarte înfometat. Se uită, în stânga, se
uită în dreapta şi vede cornul înflorit. Atunci gândeşte în sinea sa:
«Dacă a înflorit înseamnă că în curând o să aibă si fructe». Se aşează
sub corn şi aşte~ptă, însă nădejdile sale sunt reped~ spulibcrate: fructele
nu se coc degrabă. Ursul, supărat, zdrobeşte cornul şi de atunci arborele
a rămas scund 49 •
În legenda musceleană toate personajele (cu excepţia Maicii Domnului) sunt în contratimp: ciobanul iese deja cu oile (începutul anulu i
pastoral este Sângeorzul) şi imită ,cântecul cucului (începe a cânta la
Buna-Vestire) ca să nu mai vorbim de corn. Iar ursul în care este transformat rCiobanul, va da sau nu semnalul verde primăverii, inversând la
rândul său starea meteorologică din ziua de 2 :februarie (soare/cald--7iarnă;
mătate

înnorat/frig-?primăvară).

O altă variantă a ace-stei legende, din Nerej de astă dată, este «În
contratimp» cu logica, fiind contaminată cu motivul inversiunii zilelor
de sărbătoare ale personajelor care patronează primele două zile din
luna februarie. Parcă vrea să ne atragă atenţia că însăşi Maica Domnului în legendele Sf. Trifon este în contratimp, porneşte spre biserică cu
o zi mai devreme.
„Sfânta Fecioară mergea pe drum. Şi o fată care era ascunsă în
spatele unui corn a stri:inutat atunci când Sfânta Fecioară a trecut
prin faţa copacului. Cfmd a văzut-o Maica Sfânta i-a zis: ~Fie astăzi
ziua ta !»Mo.
Tot din Nerej a fost
ologice:

culeasă

o

altă

versiune a acestei legende eti-

„Era o fată care pentru a face o şoţie s-a ascuns şi a strănutat,
Ca să vadă dacă o să-i fie frică (Maicii Domnului). Fecioara M.aria
mergând, a tresărit. Şi-a aruncat privirea în urmă şi a zis: -«Fii blestemat cornule, să înfloreşti primul şi fructele tale să se coacă ultin1de ! »"51.
Ibidem.
Cornul în tradiţia populară românească este urbor de ţiganului. După Tony
Brill, Legende populare româneşti, Ed. Minerva, Bu<:., 199'1, p. 243- 244.
48 Ibidem.
4
9 Marianne Mesnil, Assîia Popova, art. cit., p. 10.
so • • • Nerej, un village d.'une region archa'ique, vol. II, In·stitut de Sciences.
Sociales de Roumanie, Buc-arest, 1e39, p . 98 (trad. n .).
si Ibidem (trad. n.).
46

47
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Toate datele prezentate până acum sunt în concordanţă, evidenţiind
statutul mitologic al ,zilelor de 1-2 februarie: perioadă a inversiunilor
şi a întâlnirilor, o lume pc dos, aberantă Şi deci nebună (vezi tabelul nr. 2).
Nimic nu este întâmplător, nici la nivelul legendelor, nici la cel al
pronosticurilor meteorologice. Acum, parcă firul linear al timpului calendaristic ar face o buclă, iar cursul firesc ,al lucrurilor ar bas~ula către
lumea copilăriei (cum a numit-o Claude Gaignebet), a carnavalului. Să
nu uităm că ziua de 2 februarie (în anul anterior) este inceputul carnavalului52 cu cortegiile sale de travestiţi şi ne-buni.
Întâlniri

Inversiuni

Fecioara Maria şi Trif

ziua Sf. Trifon c înaintea
Întâmpinării Domnului

Fecioara Maria şi cornul

Cornul înnorcşte primul, dar
fructifică ulli mu1

I

iama şi vara

.

Pronosticuri meteorologice

îngheaţă dacă
„

Luna februarie
Sfântul Trifon, Slretenie

Fazele lunii (I -2 februarie)
veche -

îngheaţă dacă

este dezgheţat

şi dezgheaţă dacă este îngheţat

soare I căldură - iarnă
innorat I frig - primăvară

Ursul (2 februarie)

Lună

este dezgheţat
este îngheţat

şi dezgheaţă dacă

·Perioadă sterilă

- lună nouă;

perioadă fertilă

Sfântul Trifon

I

-- şi divinităţile

automutilate

Legendele populare despre Sf. Trifon nu preiau nimic din hagiografia sfântului53, astfel încât el devine pe de-a-ntregul o creaţie a culturii ţărăneşti, perfect integrat fondului de credinţe şi reprezentări ale
52 După calculul lui Claude Gaignebet, fals din punct de vedere matematic,
dur adevărat prin logica tradiţiilor ce se desfăşoară acum. Vezi Claude Gaignebet,
Marie-Claude Florentm, op. cit„ p. 19'; Assia Popova, art. cit., p. 60.
53 S. Fl. ·Marian, Legendele Maicii Domnului, ed. cit„ p. 73.
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acesteia. Dar, de multe ori, manifestările culturii amintite sunt moşte
niri ale unor vremuri de mult trecute.
Dacă până acum am încercat să surprindem atemporal logica manifestărilor de cultură ţărănească, aceasta nu înseamnă că trebuie exclusă o investigaţie de tip diacronic, care nu prezintă nici mai multe
dificultăţi şi nici mai multe riscuri decât cea folosită până acum.
Studiind configuraţia mitologică a Sf. Trifon la bulgari5'1, Galina Valchinova crede că sub această figură creştină se ascund funcţiunile şi caracterul unei divinităţi trace de tip dionisiac55.
Ceea ce frapează în legendele bulgare ale Sf. Trifon, dar şi în cefo
româneşti variantele tipului I, este automutilarea sfântului, mutilarecalificatoare cum ar denumi-o George Dumezil56 : „La multe popoare indoeuropene şi la altele, un personaj uman sau divin se află abilitat sau confirmat în m isiunea sa specială prin pierderea organului care, în mod normal ar trebui să-i fie instrumentul, pierderea fiind fie reparată prin
restituire sau prin grefarea unui organ superior, fie doar compensată!
mistic''5 7 . Astfel , mitologiile popoarelor indo-europerie cunosc o multitudine de personaje mutilate.
In India, Bhaga, care împreună cu Aryaman formează cuplul zeită
ţilor suv:e,r ane minore asociate lui Mitra, are în grija sa djstribuţia şi folosirea bunurilor pământeşti58. Fiind un zeu care distribuie „este apropiat de noţiunile de noroc şi de soartă". În consecinţă, credinţele populare ni-l arată ca fiind orb59.
Şi mitologia scandinavă cunoaşte un zeu marcat de o mutilare calificatoare: Odinn, zeul suveran de tip Varuna, adică zeul vrăjitor, omniprezent şi omniscient. Această ştiinţă magică a dobândit-o printr-o mutilare: „şi-a pus unul din ochii trupeşti într-un izvor miraculos"60• Drept
urmare, apare sub înfăţişarea unui bătrân chior, pe, jumătate ascuns sub
o pălărie şi învelit într-o mantie de un albastru închis. Un.ul dintre epitetele sale este „străinul chior"61 •
Din exemplele de mai sus nu trebuie să înţelegem că cea mai fre<>\l'entă mutilare este pierderea unui ochl: scandinavul Tyr îşi pierde
mâna 62 , ca şi romanul Mucius Stângaciul63• Iar mutilarea nu este totdeauna dorită: Tyr şi Mucius recurg la ea într-o situaţie disperată, dar
Bhaga îşi pierde ochiul într-un accident liturgic. Situaţiile sunt diferite.
constant este faptul că mutilarea nu este întâmplătoare.
54

In Bulgaria Sf. Trifon este insiste nt asociat cu vita de vie.
Galina Valchinova, La menace rituelle et Za tai lle de la vigne a la SalntTriphon, in „Les Plantes et Ies Saisons. Oalendriers et Representations", tex tes
reunis et presentes par Marianne Mesnil, L'Institute ele Sociologie de l'Univcrşite
Librc de Bruxelles, 19$-0, p. 14.7.
,56 Georges Dumezil, Mit şi epopee, Ed. Ştiinţifică, Buc., 199.3., p. 1
105.
55

01

Ibidem.

~8 Idem, Les dieux des indo-europeenes, P.U.F., Parj.s, 1D52, p. 54.
9

~

Go
61

Idem, Mit Ş,i epopee, ed. cit„ p. 105.
Ibidem, p. 303-304.
Idem, Mythes et dieux des Germains. Essais d'interpretat ion comparati've.,,

P.U.F., Paris, 1939, p. 28-'2'9.
62 Idem, Mit şi epopee, ed. oit., p. 304.
63 Ib idem, p. 303.
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Pentru a putea depista care este locul Sf. Trif on în economia funcţii
lor divine, va trebui deci să studiem simbolismul nasului. Încă din Evul
Mediu şi Renaştere nasul este simbolul falusului. In secolul al XVI-len,
un medic vestit în epocă afirma în una <lin lucrările sale că după dimensiunile şi forma nasului se poate deduce mărimea şi pctenţa organ ului
genital masculin6 t . Cum nasul este simbolul organului viril, gura devine
simbolul organului genital feminin, şi aceasta din culturile Africii negre6;;
până în cca contemporană urbană66 . Nu este de mirare atunci că şi în
cultura tradiţională românească nasul şi gura capătă aceleaşi valenţe simbolice. Confirmarea vine dinspre practicile de aflare a sexului viitorului
copil : gravidei (fără să ştie) i se presară sare pe cap şi dacă se atinge mai
întâi cu mâna la gură, atunci o să nască o iată , d ar de va atinge nasul,
atunci va naşte băiat67 . Aceeaşi credinţă se întâlneşte şi la bulgari 08 •
Prin urmare, Sf. Trifon devine un sfânt fertilizator şi fecundant. o
zeitate încadrabilă funcţiunii a treia dumeziliene. De aici şi interdicţia
de participare a femeilor la ritul pe care l-am analizat. în Bulgaria însă,
s-au păstrat variante ale obiceiului ce trimit mai clar către un cult falie.
Astfel, în Rodopii Orientali cei care realizau tăierea rituală îşi scoteau
cămaşa din pantaloni şi-o lăsau să fluture deasupra centurii. Această din
urmii acţiune are o conotaţie sexuală, dovedită şi de ambiguitatea cuvântului bulgar razpasvam-razpasvane care înseamnă în acelaşi timp
«a-ş i da jos centura»· dar şi «a se destrăbăla„69 • In plus, acţiunea de tăiere
sau ameninţarea cu tăierea are un efect fertilizator, cel puţin în lumea
vegetală , iar practica agrotehnică de tăiere a viţei-de-vie şi a pomilor
fructiferi îşi a re rădăcinile în acest strat arhaic d e credinţe şi reprezentări.
Cum explicăm atunci faptul că Sf. Trifon, fer tilizator şi fccundant,
bre sub patronajul său insectele şi, după cum am dovedit mai sus, el
temperează sexualitatea aberantă a acestora? Fiind un sfânt viril şi, în
<'lcelaşi timp, având în grija sa fiinţele cele mai prolifice ale regnului animal, este şi normal ca să se poată acţiona în plan sexual atât într-un
sens cât şi în celălalt. Adăugăm în încheiere că ziua în care este serbat,
1 februarie, se înscrie într-o perioadă pe dos: sterilă când normal ar fi
trebuit să fie fertilă şi, continuând într-o aceeaşi logică, sfântul viril
atunci are un rol sterilizant în loc de fecund ant.

Rahtin,

Ot M.
naştere, Ed.

Francois Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi Re-

Univers, Buc., 1974, p. 345.
os Jo~elyne Bonnet, HistOire de l'higiene et de la toilette corpore,llees, în
„Histoire des moeurs", tom I, ed. cit., p. 600.
GS O asemenea valorizare simbolică a gurii a m putut-o remarca într-o dis-

cuţie auzită întâmplător pe stradă.
C'1 Elena D. O. Sevastos, Litera.tură populară,

vol. II, Ed. Minerva, Buc., 1990,

p. 1'34.

as Assi·a Popova, art. cit., p . 30.
oo Galina Valchinova, art. cit., p. 148.
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ANEXE:

Legendele Sfântului 1.'rifon
Varianta nr. 1 (V.R.1): în C. Rădulescu-Codin, D. Mihalache, op. cit., p. 23..
V.R.2: în S. Fl. Marian, Sărbătorile la români, vol. I, cd. cit., p. 239-240„
V.R.3: în Ibidem, p. 240.
V.RA : în Ibidem, p. 241.
V.R.5: în Ibidem.
V.R.6 : in Ibidem, p. 241--242.
V.R.7 : in Ibidem, p. 242.
V.R.8 : în Idem, Legendele Maicii Domnului, ed . cit„ p. 77-78.
V.R.9: in Ibidem, p. n.
V.R.10: în Ibidem, p. 74-75.
V.R.U: în Ibidem, p. 7·7.
V.R.112: în Ibidem, p. 78-00.
V.R.13: în Elena Nicullţă -Voronca, Datinele şi credinţele ..• , ed. cit„ p. 94!Y.
V.R.-14: in Ibidem.
V.R.15: în Ibidem.
V.R.16: in Tudor Pamfil.e, Sărbătorile de toamnă . .. , ed. cit., p. 6-7.
V.R.17: in Ibidem, p. 7~.
V.R.18: în Adrian Fochj, op. cit„ p. 335.

Legendele bulgăreşti ale Sfântului Trifon
Varianta nr. 1 (V.B.1): în Assia Popova, art. cit„ p. 24.
V.B.2: în Ibid em, p . 25.
V.B.3 : in Ibidem, p. 26- 27.
V.B.4 : în Ibidem, p. 28.
V.B.5: în Ibidem.
V.B.6: în Ibidem, p. 29.
V.B.7: în Ibide1n, p. 43--44.

LES FETES D'HIVER DANS LES TRADITIONS ROUMAINES:
SAINT-TRIFON
(Re sume)

Cet ouvrag~i se propose d'ctablir Ies coordonees mythologiques de Saint-:.rrifon qui est le patron de ,champs, des verges, des jardins, des pres, des forets
et des vignes, ces dernieres dHendues par lui contre les chenilles, les vers et Ies
sauterelles. 11 regne aussi sur Ies betes surtout Ies loups et en con~equence sur
les vaches et Ies troupeaux.
La c.u lture populaire roumai.lne connaît de nombreuses legcndes sur Saint-·
?J.'rifon.
Le jour ou l'on fete ce saint est le 1 fevrier.
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TRADIŢII

FOLCLORICE
lN ZONA MEDIE A VAII CRASNEI
MIRCEA GOZARU

Zona mediană a Văii Crasnei este cuprinsă
deţului Sălaj şi sudul judeţului nostru, adică

între limita nordică a juîntre localităţile : Bobota,

Derşida,

Supurul de Sus, Giorocuta, Giungi, Unimăt.
Acolo se păstrează străvechi tradiţii folclorice creştine şi un limbaj tradiţional cu multe expresii din latina populară: fărină ele la latinescul
farina, Bondauă de la latinescul bonus, bona şi dava-cetate, La Crengări,
pă şoarecele, pă Drumu Mare, pă Drumu Ţării etc.
Aceste date coroborate cu tradiţiile folclorice creştine sau păgâne
ne dau o imagine clară asupra continuităţii elementului daco-roman în
a1cest spa ţiu. ln această privinţă demn de r emarcat este faptul că cele
trei localităţi cercetate: Supuru de Sus, Giorocuta şi Giungi au elemente
comune atât în privinţa limbajului de exemplu: palatalizarea, sau ten<linţa de deschidere a vocalelor e şi o, cât şi în ce priveşte tradiţiile populare creştine: naşterea, nunta, înmormântarea câ t şi creaţi ei legate de
diferitele sărbători: Crăciun, Anul nou, Paşti etc.
In direcţia expresiilor populare substantive comune, pe lângă fărină
mai putem adăuga ca provenite din latină: pasăre, aer, apă, pânc (ptită)
etc. Zona cercetată în afara marilor evenimente din viaţa satului în creaţiile folclorice se oglindeşte şi istoria, astfel în creaţia „Pă drumu D'Ascmenic" este tratată tema: soarta femeii în perioada asupririi, devenită
obiect de vânzare-cumpărare. Scena pare desprinsă dintr-un film cu
comerţ cu sclavi. Ne găsim în Nordul ţării în perioada asupririi otomane.
Un tânăr căsătorit, prea devreme, este nevoit, datorită existenţei paupere
să-şi vândă nevasta: „Ce eşti dragă supărat? / Mâni ii târg la Mărdita /
... Mână şi tu nevasta" îl îndemnă o vecină şugubeaţii . .. „Ca p-o marhă
pticătoare". Voinicul îţi leagă nevasta ca pe o fiinţă necuvântătoare şi
o duce spro târg. La jumătatea drumului întâlneşto un turc: „ - Dă vândut ţâ nevasta? I - Dă vândut săraca !" Dialogul pune în l umină profundele disponibilităţi sentimentale ale femeii care se desparte greu de băr
batul iubit pe care nu-1 desconsideră pentru gestul său comercial. Ea se
consideră un fel de Ană sacrificată pe altarul salvării pecuniare a soţu
lui: „Taci dragă nu sustina / Că tu cu bani ti-i juca / Ca şi pruncii cu ţă
râna". Tensiunea dramatică atinge punctul culminant când eroina, Lenuţa
turcului constată că a fost cumpărată chiar de fratele ei „Io-s dân Tara
Arţagului Ilenuţa Turcului / Iel dân grai şi-o grăit/: Noroc oun soruţa
me / Că acăr cât te-am cotat / Nicări nu t-am aflat / Până nu t-am cumpărat". Femeia este redată, în final, soţului fără recuperarea banilor.
Femeia devine în baladă un simbol al sacrificiului pentru existenţă. Pier-
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libertăţii

prin vindere era

frecventă

2
în acele timpuri de

răs

trişte.

Hoţia la drumul mare era o altă modalitate de a scăpa de sărăcie,
ea evoluează spre haiducie. In zona cercetată au existat haiduci aşa că
tema aceasta este desprinsă din realitate. Haiducul este un tânăr legat
în lanţuri de poteră şi dus la ocnă ca să-şi ispăsească păcatele. Ceremonialul devine simbolic prin ferecarea şi ducerea lui într-o „Cocie roşie".
Atitudinea de compasiune a mamei şi încercarea de a-l „salva" cu bani
dă la iveală sentimentele materne de regret pentru educaţia greşită primită de tânăr încă din copilărie: „Mânaţ caii pă işor / Că-l duceţ p-al
mneu fecior / Dac-aş şti că 1-iţ lăsa / Bani cu dica v-aş da / Şi talerii cu
cofa." Regretul tardiv al tânărului prins nu-l scapă de pedeapsă. „Du-te
maică cătă casă / Puneţ maică banii bine / Nu-i da aice pantu mine /
Că pân' am fost mititel / Nu mă-nvăţai plugărel / Ci mă-n-văţai tâlhă
rel / Furai ceapa dân grădină / Furai boi şi furai cai / Şi coşteiu cu
mălai".
Instrăinarea, cu toate consecinţele grave, reiese din doina de jale:
„Plânje mirile cu dulce". Fenomenele meteorologice: ninsoarea şi ploaia
accentueşză starea psihică depresivă. Mama
plânge alături de fiii ei
„Plânje-mă maică cu dor / T-am fost iată şi fecior. Sentimentul despăr-
ţirii de plaiul natal concordă cu atmosfera pluvială.
Ninsoarea şi ploaia accentuează starea psihică deprimantă când ală
turi de miri lacrimile o ajung şi pe mama lor: „Plânge-mă maică cu dor /
- Ţi-am fost fată şi fecior". Sentimentul despărţirii de plaiul natal e în.
concordanţă cu a tmosfera autumnalo-hibernală.
În creaţia populară „Cântă cuce, limba-ţi pice!" natura participă la
însufleţirea cadrului liric şi la demonetizarea sentimentală a peţitorului
străin. Respingerea sentimentelor de către fată care se adresează flă
căului „Vin' tu bade pc la noi / într-o zi de nouă ori" ... accentuează starea de însingurare. Versul pare desprins dintr-un anumit ceremonial
imaginar: „Zâ, Mărie, zâ, tu zâ!" în care muzicantul e o femeie care exprimă o durere neîntreruptă. Spre final, cântecul se transformă într-un
blestem în care iubitul este împiedicat de mama să mai meargă la fată:
„Usca-1-ar vara pă leasă / Iarna pă cuptor în casă I Usca-1-ar vara pă
grindă / Iarna pă cuptor în tindă", apostrofarea primeşte elemente simbolice sau chiar mitice: „Deie-ţi Dumnezău bădiţă /Muiere vulpiţă / Şase
boi şi-o vacă neagră / Şi-o nevastă tă' beteagă / Şase boi şi-o vacă sură I
Şi-o nevastă re de gură". Poetul anonim implică în şarja blestemului elemente gastronomice, vestimentare şi simbolice „Şase boi şi trei tânjele /
Şi-o mândră ruptă din stele". Fatidicul trei dă rezonanţă şi amplitudinetextului. Viitoarea nevastă nu-şi va urma soţul . .. „Pân' ce mata număra / Paiele dă pc trei cară / Frunzele din trei hotare". Numeralul ră
mâne acelaşi şi chiar dacă devine doi, blestemul nu se schimbă ca amplitudine: „Frunzele după doi nuci /Penele după doi cuci". Cinstea şi demnitatea din final să sublinieze o etică rurală pozitivă: „Că io nu-s acee
fată / Şi-m' ţfii drăguţ cu plată /Că io nu-s acea coptilă / Să-mi ţâu dră
guţ cu sîJă". Sentimentul de jale pare desprins dintr-o creaţie a lui Goga•
şi este evidentă şi în mica bijuterie, „Colo-n jos lâng-o turtină". Scntimen·tu1 depresiv este simbolizat prin păsărea cuc: „Colo jos lâng-o tur-
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Cântecul „La însurat, la măritat" arc o temă comună cu creaţia de
mai sus: căsătoria în mediul rural. In prima parte elementul preponderent este căsătoria din interes etnic şi social. Candidata doreşte mariajul
pentru a-şi etala farmecele amorului şi a-l determina să fie fericit, ci
pentru a-şi distruge partenerul. Experienţa de tip borgian o expune criticii anonimului autor care o demască în cuvinte blasfemice: „- Ie-mă
bade, ie-mă dragă, / - Da eu mândro te-au lua / Dar tu ai un frate
drag ... / Dar tu l-ai otrăvit ... / - Da cu ce să-l otrăvesc / - Cu otravă
<lân ogradă / Haide la noi în grădină / Este-o şerpoaie galnină / Din
coadă veninu-i cură / ... Blestemul este concentrat în expresii populare,
dimensiunea dramatică a morţii este dată de repetiţie: S-on picur i-o
pticurat / Şi la f.rate-su i-o dat / Frat-su din grai grăie : - Tucu-te soruca me I Dă ti-o inditat oarecine / Şi mă otrădeşti pă mine / Nu-i deie
dumnezău bine / Dă faci dân bun capu tău / Nu ţi-ajute dumnezău /".
Chiar moartea fratelui miresei îl determină pe mire s-o refuze pc
viitoarea soţie de-a o lua în căsătorie, neconsiderând sacrificiul fratelui
decât o dovadă a tendinţei spre crimă şi nu o exprimare a sentimentului
erotic. Acelaşi sentiment al neîncrederii pune stăpânire pe partener prin
refuzul cererii în căsătorie, se poate demonstra şi în versurile : „k-mă
bade, ie-mă dragă, / Că tu ce mi-ai porocit / io tăte le-am împlinit /
- Io mândruţă te-aş lua / Da ţâ hâdă inima / Aşe îi face şi cu mine / ...
Dar vai a hi de tine." Deci căsătoria trebuie să aibă la bază nu n umai
încredere, dar şi o iubire sinceră, altfel nu va fi statornică. Elementul
otrăvirii pe care îl întâlnim şi la Shachcspeare, dar acolo el are şi rezonanţe regale, are o motivaţie şi de ordin etnic, nu numai social, dacă
acest este doar sugerat. Postulatul neîncrederii duce la o singură conclu2ie. Mariajele interetnice trezesc suspiciuni şi în mediul rural. Slavici
a observat bine acest fapt care reiese cu prisosinţă din operele sale. Mireasa devine furioasă când ră mâne fată bătrână . Explicaţia o găsim în
puţinătatea numerică a flăcăilor: „Mireasă nu te-n-ciuda / Că tăte s-ar
mărita / Dar nu-i cine le lua /, Că feciorii cătănes / Şi fetele bătrânesc /
Că nu-i lume ca odată / Şepte fecior p -o fată / Că-i lumea de dor / Şeptc
fete p-on fecior /."
In zona cercetată mariajul se derulează după un ceremonial caracteristic zonei folclorice codreneşti. Ovid Densuşeanu în studiul „Folclorul
cum trebuie înţeles" arată că fiecare epocă „este caracterizată prin maniîestaţiuni proprii de viaţă şi urmărind aceste manifestaţiuni aşa cum se
reflectează în sufletul contemporanilor, folcloriştii vor avea întotdeauna
un câmp întins de cercetare."
In general desfăşurarea ritualului nupţial în zona cercetată are mai
multe etape: 1. peţitul, logodna şi invitaţia la nuntă, care este preliminară; 2. etapa propriu-zisă, căsătoria: cu plecarea miresei la apă, toaleta
ei, separat plecarea ginerului, aducerea cadourilor, sosirea cortegiului marial, jocul, transportul zestrei, iertăciunea de la părinţi, masa cea mare,
<Cântecul găinii etc... . 3. etapa post nupţială: petrecerea bătrânilor fără
tineret cu cântece, dansuri, farse, strigături ...
Mersul pe vedere sau peţitul se desfăşoară în zona amintită după
un ritual străvechi. Părinţii flăcăului se deplasează la casa fetei după un
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prealabil acord şi desigur, după ce tinerii au comunicat părinţilor intenlor matrimoniale. Acţiunea are loc joia sau sâmbăta după masă.
Tânărul aduce cu el pe lângă părinţi şi prieteni cu ploste cu băutură şi
ţiile

muzicanţi.

Sunt

primiţi

în prag de

către gazdă

care

întreabă: „Mulţumim

neavoastră/, dar ce căutaţi la casa noastră?" Peţitorul: „Apoi
- /după o căpiţă dă fân". Gazda răspunde: „Noi nu vindem fân vedeţi pă la
de măritat -

dumvenim
/mai

vecin." Un peţitor: „Apoi am aflat / - c-aveţi o căprioară
/ şi dacă vi-ţi bănui / Noi om peţî". Gazda: „Dă umblaţi
după mirese/ Apoi intraţi în casă ... "
După ce se spun glume, fata dă băiatului o batistă sau o năframă
brodată pe care flăcăul o plăteşte, dacă crede că n-o va lua în căsătorie.
Unul din peţitori are o coroniţă pe care viitorul mire o dă fetei. Apoi
„se pune ţara la cale" şi se discută despre averea fetei, făcându-se aluzie la faptul dacă este sau nu mulţumită de zestrea miresei. In unele zone
folclorice la început gazdele aduc o fată mică care seamănă cu mireasa
apoi pe cea adevărată. Fenomenul are loc în părţile Maramureşului.
încredinţarea sau logodna: Acesta constituia prologul nunţii şi se
realizează scara. La desfăşurarea lui participă: mirele mireasa, părinţii,
vecinii, câteva rude apropiate. Adunaţi la masă, asistă la cererea fetei1
,,în faţa bunilor părinţi / Craiasa să-mi daţi / Că suntem dă prinţi / La
mulţi ani să trăiţi!" După ce tânărul a adus cadoul, de obicei un inel, cei
bătrâni spun: „Să fie într-un ceas bun". în fine socrii se învoiesc definitiv
asupra zestrei fetei şi flăcăului şi sunt pregătiţi cu cele necesare nunţii.
La biserică cu trei săptămâni înainte de nuntă încep „strigările", iar pă
rintele spune: „Dacă are cineva ceva de spus despre mireasă sau mire
s-aducă la cunoştinţa noastră".
De obicei în unele sate (Giungi}, pentru încredinţare se invită numai
bărbaţii din partea mirelul în număr fără soţ. Se aud cântece şi pocnituri
de bice când se deplasează la casa miresei. Mirele observând că aleasa
inimii lui lipseşte întreabă unde a plecat. I se răspunde că este la fântână pentru a spăla pânzele. Revenită în casă mirii sunt aşezaţi în capul
mesei, iar naşii aduc un vas cu grâu în care pun o batistă şi un ban,
precum şi inelele de logodnă. Când naşu spune: „Acum", mirele scoate
inelele pe care cei doi şi le pun unul altuia pe deget, apoi se cântă (mai
ales în zona Maramureş şi Codru: „Inelul d-argint / amândoi v-aţi potrighit". Apoi se mănâncă şi se bea la masă. Pregătirile pentru ritualul
nunţii se fac la casa miresei, dar şi a mirelui. In unele zone se face cadou
fetei „inelul de credinţă", iar fata îi dăruie băiatului „năframa de credinţă" (acest obicei are loc mai ales în zona Someşului. Vezi Mertoiu op. cit. pag. 223). Cu o zi înainte de nuntă la casa miresei vin druştele
ca să pregătească zestrea de nuntă.
Naşii mirelui sunt cei de la botez, e o mare ruşine când aceştia refuză să cunune finii. De obicei se aleg două perechi de naşi, iar strostel~
este ales cu marc atenţie, deoarece trebuie să fie un bun orator. In timp
cc tânărul îndulceşte vinul, colceriţele (bucătăresele) pregătesc bucatele
şi iuesc, în curtea miresei intră votrii, iar velfeii (chemătorii) cu palţaouă
(beţe cu panglici de diferite culori) şi cu ploşti pline cu vin merg din casă
în casă să invite la nuntă. înainte de al doilea război mondial pe lângă
velfeii din partea miresei existau şi chemătoare din partea viitoarei soţiL
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Chemătorii sunt îmbrăcaţi în haine de sărbătoare cu zurgălăi şi pene defazan la căciuli. Fetele au un fel de coroniţă pe cap, numită „bertiţă" _
1n zilele noastre s-a renunţat la chemătoare. Când unul din miri este din.
alt sat, delfeii pleacă şi în satul respectiv pentru a invita la nuntă. ln
ultima zi (sâmbăta) velfeii pleacă să invite la nuntă prietenii şi rudeleapropiatc mirelui care aduc: găini, făină, băutură. Darurile sunt c:cceptate chiar dacă mirii sunt bogaţi: „A rugat jupânul mire / Şi jupâneasa
mireasă / Să poftiţi şi dumneavoastră / La prânz şi bucate / Şi s -aveţi
bună sănătate!" La rudele apropiate mirele trimitea cândva, pe vremuri„
un stegar care invita feciorii acestor neamuri. Mireasa se îmbracă 1n
haine populare vechi. în preziua cununiei chemătorii merg la casa miresei să mănânce. Seara când se întorc de la chemat în acelaşi loc iau
cina. înainte de război, ei aveau în trăistile lor colaci. După război s-a
renunţat la acest obicei. In zona Oaş şi Maramureş miresele se piaptănă„
realizându-se o coafură specială, cu ornamentaţii deosebite. Şi în zona
cercetată sc dă o atenţie deosebită coafurii, iar cununiţa miresei este frumos îlmpodobită. Domnişoarele de onoare sau druştele poartă şi ele o
mică coroniţă frumoasă, iar pieptănătura este pc măsură. Pe vremuri
druştele aveau zgărzi cu 15- 20 bani de argint. Acestea se poartă şi în
seara de Crăciun. Frumoasa pieptenătură a fetelor este străveche, probabil de pe vremea romanilor. In zona Oaş despărţirea de feţie se relizează
prin cântec şi împletirea cununei de mireasă, în acelaşi spaţiu folcloric
la casa miresci se vin cu un brad împodobit. Fenomenul apărea în urmă
cu peste o jumătate de secol şi în zona cercetată. La sosirea cu bradul tinerii cântă: „Gată- te. mfreasă bine L C-.amu vine după tine /" .Bradul ar.e o
funcţie simbolică definind în sine viaţă spirituală a locuitorilor. Azi pomul acesta lipseşte, dar pe vreme bunicilor el exista. Faptul că azi căsă
toria nu este considerată o afacere se observă în versurile: „La-nsurat, la:
măritat / Nu trabă omu-nd<?mnat / Că-nsuratu nu-i târg de boi / Om lua
unul ş-om vinde doi / Măritatul nu~i târg de vaci,/ Nici vânzare• de saci.'"
Dragostea curată primează în mariajul rural. „Mă dă maică după drag t
Nu lăcomi la iosag / Mă dă maică unde-mi place / Dă n-au casă ş-or
face. / Că-n pădure-s lemnele / Şi ş-or face cu or vre." Bogăţia nu aduce·
fericirea, e preferată fata frumoasă, chiar dacă este săracă. Băiatul urât
şi bogat nu este preferat de fete: „Uită maică urâtu / Cum îşi poart&
ineilu. / Inelu şi batista / Şi zâoe că m-a lua /. Tema iubirii este evidenţiată în prim plan: „Pă unde merg dragostele? Mărg pân tină, / Nu
să-ntină / Mărg pân târg jNu se ruşină / Mărg pân apă / Nu să-neaca
J Vai săracu urâtu / Să duce pân piatră sacă / Şi strâgă că tot să
neasoă /" Glumele, chiuiturile abundă în timpul nunţii la adresa miresei: „Ai săraca mireasa / Oare unde s-a culca? / Pă rudă ca găina. / Dă
nu s-a putea sui / S-a culca jos cu puii /". „Şi trăieşti nănaşă mare / Cu
tăţi hinii dumitale /Şi porţi pene dă păun/ Şi botezi şi tăt cununi". Satira se adresează uneori naşei: „Nănaşă tu porţi mărgele / Naşu cu haine·
rele / Nănaşă tu porţi cercei f Nănaşu cu ciucuri răi /". (Culeasă de la.
Coltău Fiica, Supurul de Sus).
Despre zestrea ce se dă la căsătorie se poate deduce din versu-rile: „Insura-m-aş însura / Da' socru ce mi-a da / Doi cooşi cu ochii
scoşi / Na, ginere boi frumoşi / Două mâţe împiedecate / - Na, ginere vaci cu lapte! / Flăcăul preforă să feciorească şi să fie singus decât
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să se căsătorească cu
serioasă : „Insura-m-aş

una urâtă, sau chiar cu una frumoasă, dar nemu mă-ndur /Că-i mai bine sângur / Insura-m-aş
însura / hâdă tare n-aş lua / Ce-a frumoasă nu-mi prea place / Că prea
mulţi şogori îmi face".
Nuntaşii şugubeţ.i scot în relief înşelăciunea fetelor frumoase. „Că
mă duc zilua la fân / Şogorii la mine vin / Şi mă duc z~'tua la coasă / Şo
gorii m-aşteptă acasă. f Mă duc sara pâ uliţă f Tăt şogori şi şogoriţe."
Regretul mirelui după zilele fericite dinaintea nunţii se pun în lumină
în versurile: „Pân' eram tânăr prunc / Căpătăm gură-mprumut / Că de
când m-am însurat/ Nici pă bani n-am căpă tat / „Pân' eram tânăr prunc
/ Merem sara pă uliţă / Cu şuier dă şuieriţă / Câte mândre m-auzea
/ Lompile le-aprinde / Şi mândru nume îmi pune / Spate late dă voinic / Buze moi dă prunc mic / Hai acasă mă voinic / Da dă când m-am
însura t / Mă duc sara pă uliţă / Câte mândre m-auzea lompile le potolea / Mândru nume nu-mi punea / Spate late înţărţălate / Buze moi ca
c,iă broscoi f Du-te acasă mă broscoi! /"
Nunta în zona amintită se desfăşoară la casa miresei sau a mirelui
după ce are Joc ceremonialul la biserică şi la primăria comunei. Când
mirii sunt din sate diferite glume1e nuntaşilor din cele două sate rivale
devin adevărate satire. Masa comună este amenajată uneori în corturi
(mai ales toamna sau primăvara) pentru a-i fori pc nuntaşi de intemperii. Vara, în cele mai multe cazuri, momentul gastronomic are loc în
şură. în perioada interbelică nunta dura trei zile, în zilele noastre ca s-a
redus la douăzeci şi patru de orc, adică de sâmbăta până duminică ilirnineaţă. La ceremonial e invitată de obicei o orchestră , iar mai nou un om
cu un aparat de filmat. Acest mare eveniment din viaţa satului demonstrează cu prisosinţă vechimea mare a locuitorilor din zonă şi continuitatea existenţei lor încă de pe vreme romanilor. De fapt tradiţiile creş
tine, colindul de Crăciun, mersul cu pluguşorul, sunt tot atâtea argumente în favoarea continuităţii.

TRADITIONS FOLKLORIQUES DANS LA ZONE MOYENE
DE LA VALLEE CRASNA
(Resume)

La zone moyenne de la vallec Crasna garde certajnes traditions folkloriqucs
-chreticnnes et un certuin longage traditionnele contenant beaucoup d'expressions
du latin populaire, donnant>e une image nette sur la continuite de l'element dacoromain dans cet espace.
On a fait des recherches dans trois localites: Supuru de Sus, Giorocuta et
Gîungi qui ont des elements communs quant au langage et quant aux traditions
populaires chretienncs : la naissan<:€, le mariage, l'enterrement ainsi qui la creation
liee aux certaines fet'es: Noel, le Nouvel An, Pâques.
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Folderul, ca specie de creaţie, artistică şi literară, în multele sale-variante, păstrează şi transmite prin viu grai rodul culturii populare„
care se formează prin veacuri şi care se îngemănează cu arta şi cu toate
celelalte specii artistice şi literare.
Folclorul a fost şi este izvorul nesecat din care îşi însuşesc şi se inspiră toate componentele culturii
noastre. Şi nu întâmplător acestei
specii frumos denumită „folclor", oamenii de cultură şi de artă, apreciindu-i valoarea îi spun „Tezaur folcloric", subiect de inspiraţie pentru
marii noştri poeţi şi scriitori de-a lungul veacurilor.
Frumuseţea şi valoarea folclorului este unanimă pe întreg
teritoriul patriei, însă varietatea şi conţinutul lui se împarte pe zona geogr afice. Una şi cea mai conservatoare în păstrarea nealterată a folclorului
cu diferitele-i forme şi variante este şi Zona Oaşului, zonă care se poate
mândri cu portul popular autentic, moştenit de la cei mai vechi străbuni..
ai noştri dacii, afirmaţie care se potriveşte pentru toate satele oşeneşti.
De o remarcabilă frumuseţe sunt datinile şi obiceiurile locale care,.
multe din ele, îşi au originea în cultura arhaică, dar care prin multitud)inea lor, şi ele, diferă prin conţinut de la un sat la altul, sau de la
un grup de sate învecinate la altele. Dar se mai poate caracteriza şi după
diversificarea satului şi altitudinea amplasării lui în cadrul zonei: depresiune, podiş sau deal. Deci şi condiţiile naturale îşi au influenţa asupra
culturii populare şi folcloralui românesc, şi este o plăcere şi o satisfacţie·
sufletească să ai ocazia să asculţi cântecele, doinele, baladele şi strigă
turile (ţipuriturile) care te impresionează în mod plăcut când reuşeşti să
înţelegi spiritualitatea cu care sunt ele exprimate de către oşenii noştri.
Şi mai ales aceste din wwă, care sunt inegalabil de frumoase, cu conţinu
tul bogat în idei şi liric redate în orice împrejură ri şi manifestări cultural-populare, pe care le vom descrie în mod mai amănunţit în răndurile
cc urmează.
Strigăturile sau ţipuriturile sunt poezii scurte improvizate, mai ales:
de tineri, vioi şi ritmic interpretate, care unele stârnesc mult haz ascultă
torilor mai ales cele satirice, şi care se dovedesc necruţătoare în caracterizarea celor cu diferite vicii. Orgolioşii, îngâmfaţii, leneşii, beţivii şi toţi
cei care prin comportamentul lor se dovedesc imorali, sunt aspru satirizaţi.

Strigăturile, care prin conţinutul lor exprimă sinceritate, dragoste,
veselie, bucurie şi înţelepciune, dovedesc faptul că autorii lor au fost şi
sunt nişte persoane gânditoare, bine intenţionate şi ceea ce exprimă esteredat cu mult discernământ.
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Unele strigături sunt de dor şi de jale şi sunt mai melodios redate,
iar exprimarea lor de către oameni oşeni, este o adevărată trăire sufletească.

Când versurile se pronunţă sub formă de ţipurituri, ele sunt exprimate printr-o voce stârnită din toată puterea, punându-se înaintea primului vers: „hai ţurai ţai ţai" sau „hai ţai ţurai", „hai măi" şi în unele
cazuri „di li li şi da la la". Atât într-un caz cât şi în altul, prin versurile
<le strigături şi ţipurituri se caracterizează cel mai bine temperamentul
-Oşanului aşa cum este el: cu suflet deschis, bun şi oricând gata să-şi
împartă cu semenul său bunul pe care il are; dar şi aspru şi intolerant
a tunci când este batjocorit sau i se face o nedreptate. Deci, cum s-ar
spune, oşenii sunt oameni „dintr-o bucată" care nu acceptă umilinţa.
Versurile din strigături pot fi vesele, satirice sau de răzbunare, îndreptate împotriva unei persoane sau a mai multora. Prin ele grupurile
de oşeni pot duce adevărate polemici care pot culmina cu un scandal
între cei prezenţi. In multe situaţii, atunci când spiritele nu sunt prea
înfocate, cel avertizat prin strigături părăseşte jocul sau petrecerea la
care a participat. Imprejurările îl determină să aştepte o altă petrecere
·potrivită pentru a se răzbuna împotriva celui care a provocat duelul de
-cuvinte ameninţătoare la adresa prietenilor săi ori a sa.
Toate varietăţile de folclor menţionate anterior: strigăturile, ţipuri
turile, cântecele populare, doinele şi baladele sunt momente trăite, preluate de la popor şi apoi redate tot la popor. Ele formează cununa de
nestemate adunate şi conservate de-a lungul veacurilor în Zona Oaşului,
care se împart la rândul lor pe tema după cum urmează: lirice, epice şi
-dramatice.
In studiul de faţă sunt abordate numai o parte din ele şi anume cele
lirice care au o muzicalitate aparte şi care, în funcţie de categorie, ocupă
un loc bine stabilit în contextul folclorului românesc.
De remarcat este faptul că toate speciile de folclor iau na ştere spont."ln datorită împrejurărilor favorabile şi a bunei dispo·ziţii şi nu după un
studiu sau un plan prealabil. Cele mai bune ocazii se dovedesc a fi petre.cerile, care vor fi .analiwte pe scurt în rândurile care urmează .
In Zona Oaşului, cea mei frecventă acţiune de veselie este „jocul"
sau dansul, organizat de către 2-3 tineri în fiecare dumjnică şi de săr
bători între orele 15- 20 sau 21. Aceşti tineri se numesc „chizeşi" 1 , ei
fiind cei care angajează un „ceteraş" 2 cu vioară şi mai nou şi un chitarist care învaţă şi vioara. În multe sate însă, din lipsa celor doi instrumentişti, „jocul" este pe cale de dispariţie, deşi în utimele decenii tinerii
a u fost stimulaţi şi ajutaţi ca să-şi construiască un adăpost numit „ciupcrcă"3 unde să danseze, feriţi ele intemperii.
La VAMA şi în localităţile unde nu este ciupercă, jocul se organizează în stradă sau în curtea unui gospodar sub un nuc sau sub un d ud.
Ceteraşul (muzicantul) este poftit de multe ori să stea pe un podium, ca
s ă fie cât mai sus. Aceasta din două motive: 1) ca sunetul ceterei să se
1

Chizeşi:

2-3 tineri, numiţi sau aleşi, care se ocu pă de organizarea jocului
culturale.
Ceteraş: muzicant ce cântă la jocuri şl petreceri.
Ciupercă: construcţie rotundă de forma unei ciuperci. unde ~"C dansează.

sau a altor
2

3

activităţi
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Strigăturile şi ţipuriturile sunt strigate cât mai clar în timpul jocului, iar tinerii, atât băieţi cât şi fete se iau la întrecere în strigături. Cu
cât participă mai mulţi la ele, inspiraţiile se înmulţesc şi se accentuează
până la apogeu, lucru care se întâmplă în a doua sau a treia oră de joc,
după care spiritele obosesc şi elanul tinerilor începe să cedeze, ei devenind mai temperaţi,
Aşa se întâmplă şi la alte petreceri: ospăţ, botez sau nuntă, unde
însă oboseala este continuu combiitută prin „beutură câte-o ţâră
câte-un pic", iar apogeul petrecerii are loc înspre ziuă, când toţi oaspeţii
sunt activi şi nu-i cine să-i mai asculte. În termeni populari se zice că
petrecerea-i în toi.
între cei prezenţi la o petrecere sunt mulţi cu un spirit de observaţie foarte bine dezvoltat şi orice mişcare ieşită din cadrul programului
.este receptată, şi dacă trebuie i se dă replica prin strigături inventate
chiar atunci pe loc. Dar, de faţă cu străinii, până când nu-i cunosc, sunt
rezervaţi în vorbe. Mai ales bătrânii pc care cu greu îi poţi descoase ca
~ă poţi scoate de la ei ceea cc doreşti.
Aproape fiecare oşan poate fi
considerat un Moş Ion Roată, care nu cu una cu două cedează ideile sale,
<:are sunt bazate pe trăiri şi realităţi.
Unele strigături au un conţinut pastoral şi sunt cântate mai mult
vara în ţarină, la cosit şi -adunat de fân sau pe imaş îngrijind animale.
Atunci când muncile agricole sunt în toi şi populaţia sătească în număr
mare este ieşită la munci agricole sau în tabere de vară cu animalele,
strigăturile se interpretează colectiv prin continuarea ideii sau prin diaJ
log. Toate aceste cântece însă exprimă multă veselie şi voie bună. în
asemenea situaţii bătrânii spun că „arde hotarul" nu prin foc, ci prin
acea plăcută atmosferă creată de către rapsozii satelor şi trăite-n aer
1iber.
Strigăturile de cătănie cc exprimă dor şi jale îl fac multe ori să
tresară şi pe semenul lor, amintindu-şi fiecare de acea perioadă prin care
a trecut cândva în viaţă şi a cărei amintire i se derulează ca un film
răscolindu-i amintiri.
Din cercetările făcute de-a lungul anilor in Oaş, am constatat că
toa tă folcloristica din zonă îşi are un suport oral prin tradiţie şi nu sunt
păstrate în scris undeva, la cineva. Se poate afirma cu tărie, pe baza stu<:liului făcut că la alcătuirea tuturor varietăţilor şi valorilor de folclor
participă întreaga populaţie a zonei, fără deosebiri sociale sau de vârstă,
care este cu sfinţenie păstrat, dar şi reîmprospătat şi actualizat în fiecare
perioadă istorică dată, fără a i se ştirbi suportul de bază moştenit de la
foaintaşi.

în cele ce urmează vom încerca să împletim din versuri o cununiţă
.a bogatului tezaur folcloric păstrat şi adunat de-a lungul veacurilor de
către înaintaşii noştri, oşeni a căror memorie o cinstim, chiar dacă au
rămas anonimi. Iar ceea ce urmează reprezintă doar o infimă parte a
unei culegeri, care, în viitor, prin studiu şi cercetări p9aţe fi întregită
dar niciodată epuizată.
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Fuşcăie trenu pă lung
După mine să mă duc
Fuşcăie tu cât îi vre
Şi ro-aşteaptă pân-oi me

De când badea mi s-a dus
Negură pă deal s-a pus
Şi pă deal şi pă vâlcele
Şi pă sprâncenele mele

Râtule cu iarbă rară
Cine te-a cosi la vară?
Feciorii nu te-or cosi
Că ei merg a cotuni
Fetele nu te-or grebla
Numa tăt la poşt-or sta ·
Şi-or întreba poştăriţa
N-am carte de la bădiţa .

Trenule când îi pornii •
nu fuşcăii
Că-i în gară mândra me
Şi-a crăpa inima-n ie
Când oi mere io de-aice
Rabdă-te

Răsturna-oi pădurice

Numai o creang-oi lăsa
De umbruţă la mândra
Ardă-te focu heizeş
Duci feciorii cei aleşi
Şi ne laşi batjocurile
Să ne joace jocurile

C?tăni-u-aş fără frică

De mi-ar fi drăguţa mică
Dar drăguţa mi-i fecioară
Cotunia mă omoară

Auzite de la

Nu te ţine mândruţ mare
N-ai casă numai îţi pare
;Auzite de la

Măi mândruţ cu păr galbân
După tine mă leagăn,
Cum să leagănă iarba

Când o taie cu coasa,
Când o tai îngălbeneşte
far dorul tău mă topeşte.

Ce mi-i drag mie pe lume
cu două prune,
bade cu vorbe bune.
Crenguţa cu două nuci
Şi bade cu vorbe dulci.

4

Leuşcă

Ana, 66 ani,

Racşa

nr.

Mândra nu-i numai a me
Că-i a câţi or me la ie
M€ţae

Feliella,

elevă

in el. a VII-a A,

Vama~

Tăt mă mir de tine cuc
Cum poţi trăi fără lucru?
Că io zi la zi muncesc
Şi numai deabe trăiesc.
Măi mândruv cu pană lungă
Taie gardu şi fă strungă4
Şi vino la noi de ciudă.

Crenguţa

Şi

cu pană neagră
Numai gura ta mi-i dragă.
Când pana ţi să clăte,
Ochii râd gura grăis,
După tin dracu mă ie.

Mândruţ dipt ce m-ai lăsat
Da io nu m-am supărat
Supere-să unu drac
Că nu mi-ai fost aşe drag.

Măi mândruţ

•

Strungă: portiiţă

136~

Măi mândruţa

de lângă valela noi cărare,
Că doară ţi-o spus maica
După tine nu m-a da!
Şi ţi-o spus a treia oară
Ci'i mai bine mă omoară.
Nu

tăt

de trecere.
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Mândră mândruliţa mea
Când treo p'ângă casa ta
Plângu-mi ochii şi gura .
.Şi când trec pe lângă voi
Plângu-mi ochii amândoi.
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Da io-atâtca gânduri atJl
Câte zile-s într-un ~m .
Măi,

mândrule, mândrulc,
numele
Pân toate grădinile.
Semăna-ţi-ai

Măi mândruţ

tu-ai gândit
io-s floare de pc rât
La tine de ocărât?
Da, io-s floare de pe scai
De ocara ta n-am bai!
Că

Hosmalin cu trei crenguţă
Bine-i cu două drăguţă
Când îi una supărată
Trec gradu la cealaltă.

Cine m-auzi strigând
Zice-a că n-am nici un gând,
La mân druţa nu-i ales
Numa care cum o mărs.
Tăt mă uit în sus şi-n jos
Nu-i ca mândru de frumos.
ţurai ...
Măi mândruţ tu aşa-i g<:indit
Că tu dacă mi-i lăsa
Io pă apă m-oi ţâpa;;.
Da numa-n prag oi ieşii

Hai, h ai,

Mii şi sute mi-oi găsii,
Mai frumoşi şi mai ceva.
Nu ca tine- o haimana.
Mai de neam şi mai de
Nu ca tine-o rămăşiţă,
Rămăşiţă tuturor
.Şi ciufu6 feciorilor.

viţă,

Du-te mândruţ, ducete-ai
Unde-a sta apa să stai
Alta ca mine să n-ai
De-i avea una ca mine
Dumnezeu nu-ţi deie bine
De-i avea aşa frumoasă
Dumnezeu cu ea te bată !

Hai, ţai ţurai,
De-auzit-am măi mândruţ
Măta nu poate mânca
De grija că mi-i lua
6

6
7

8

Auzite de la Me\ac Floare
(Zăgănoaie), 40 ani, Vama.

Să mănânce si să tcic
Grija mea să. nu o ieie
Să mănânce să-i tihneasc~i

Nu ioi me de

noră-n

cas}

Nu ioi me nu-i fie frică

Nu-s

fată

de

ibovnică7

Margă-i noră sărăcia

Nu

fată

ca iasomia.

Hai, hai, ţurai ... ,
Mândrulcor tu-aşa-i gândit
Că io-s floare de pe rât
La tine de o cărât?
Io nu-s floare de pe scai
De ocara ta n-am bai.
Io mi-s floare de pc coastă
N-am bai de ocara voastă.
Da i-os floarea florilor
Din grădina dorurilor.
Io-s floare din luna mai
Şi de gura ta n-am bai.
gândeşti tu mândruleor
de gura ta mi-i dor?
De mi-ar îi de gura ta
M-aş lua şi m-aş spăla
Şi hăroasă n-aş umbla
Da beu apă din fărtai8
Şi de gura ta n-am bai.

Ce

Că

A ţâpa:

a arunca.
Ciufu: om luat în derâdere, fără valoare pentru societate.
Ibovnică: amantă, femeie U!)uratică.
Fărtal : măsură de 250 grame.
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H ai, ţai, ţurai,
Ce te ţii mândruţ la danţ
Că n-ai casă cu târnaţ
Nici boi de coarne legaţi
Că, casa şi târnaţu
Şi pana ta, cu clopu

Trabă să le vinzi amu,
Să-ţi plăteşti impozitu
Şi casa ta-i de potici9
Prin părete bine vezi
P rin podele caţi la stele

Şi vrajniţa-i1°

Auzite de la Flo.are

de nuiele.

Marincaş,

Vama, str.

Principală_

De-oi muri să mor amu
Până-i moale 'pământu
Să mă jelească mândru.
Ce, că mândru-i mânios
Şi n-a ţipa clopu jos.

Zis-o cine cum o vrut
Opt dase eu le-am făcut
Şi-oi fa' patru de liceu
Şi-ncă trei de facultate
Şi-oi fi om şi-oi ave carte.

Pe la noi pe sub corcett
Creşte iarba dragoste
Io oi me şi oi cule
Şi m-oi drăgosti cu ie

Pasăre neagră la pene
Merem după sânziene14
La sânziene pă dâmbuţ
Să-i facem mândrului struţ.

P e aici pe sub măgurăt 2
Trece-un cuc cu pană-n gură
Nu ştiu cucu-i ori mierla
Ori daru de la mândra.

Haide mândră după mine
Că-i vede că-i trăi bine
La moară nu te-oi mâna
De nu-i mere, nu-i mânca.

Măi mândruţ din altu sat
Nu gândi că te-am uitat

Frunză

Nu te-am uitat cu gându
De la inimioară nu.

verde măr cu creangă
M-o făcut mama oşancă
Cu gura a ţâpurii
Cu ochii a celui.

Mama mi-o făcut gura
Dintr-o zi cu cetera
C-o gândit c-oi şti striga

Fost-am păcurar la oi
N-am dormit pe pene moi
Cc-am dormit pe muşuroi.

Măi

mândruleor pentru tine
Nu-mi pun capu la peline
Nici obrazu la ruşine.

Bate toaca 15 taca ta ...
Ce s-o putut întâmpla
La staulu Ghiorghiţa

ţai, ţurai ...
acolo mi-i gânduţu
La canceul13 cu vinuţu
Că l-am băut cu mândruţu.

H ai, ţai, ţurai ...
Fost-am păcurar la capre
N-am dormit pă scânduri late
Ci pă pene scărmănate.

Hai,
Tăt

Auzite de fa
0 Potici: pereţi împletiţi din
10
Vrajniţ.ă: poartă împletită

nuiele şi bătuţi cu
din nuiele.

11

Ştefuţ

Ana, 65 ani,

Târşolţ.

pământ.

Coree: boschet.
singuratic.
sau ulcior pentru servit apă sau vi'n la masă.
14 Sânziene: plantă .jerbacee cu frunze lungi şi îngust~! ş i flori galbene-auru
plăcut mirositoare.
15 Toacă: scândură din lemn de paltin atârnată cu două frânghii, tn care sebate cu un ciocan de lemn când stauh 1l este ata.cat de lupi sau de oameni răi.
12 Măgură : deal
13 Canceu : cană
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bea apă şi sughiţă
Ne-am iubit mândră pe-ascuns
·Cine ne-o văzut ne-o spus
N-ar avea noroc la boi
.Nici la staulul cu oi
Nici la poiata cu vaci
•Că ne-om iubit,
şi ne-am fost dragi.

Mândra mea de astă vară
Poartă miere17 cu desagă 1 8
Şi gura i-i tăt amară
Da mândra iasta de-amu
Nu poartă nici cu coşu
Gura i-i ca struguru
Când începe-a săruta
Nu te mai poţi sătura
Ca de vin dulce toamna
Şi de somn primăvara.

Diptace-s aşe micuţă
C-am umblat la oi desculţă
şi mi-o dat spini în picioare
·şi n- am putut creşte mare

Darg mi-e mie la ospăţ
Cu oameni din multe părţ
Şi mi-e drag la veselie
Cu oameni de omenie.

Tăt

Săracii boii cărw1ţi
însoară nişte muţi

Cum

Săracele sutele
mărită mutele

Cum

Cămârzana-i marc sat
drăguţ nu mi-am aflat

Un
Iar

Târşolţu-i mititel
Multă dragoste-i în el

Fuşcăiuaş fuşcăii 10,

Hai

După

oile mândrii
Da, mai tare dup-amele
·Că toate-s cu clopoţcle

Că-i postat.1° grâu pă gard
Şi mălaiu-i pă aroace
Numa-om frământa şi-om

"Zis-o mândru să-l sărut
Că nu l-am văzut de mult
Da io nu-s aşe de hâdă
-Să-l sărut şi el să râdă
Sărută-mă el pă mine
:Să mă-ntorc şi să râd bine.

Mândruleor cu păr de-argint
Nu te-aş iubi să-rni dai cât
Te-am iubit într-o părere
Da-n casă la voi n-oi mere
Pă la noi fetele-s doamne
Toate-s rumene şi blonde.

mândruţă

la

Bănat

Auzite de la Benea Maria, 60 ani,

coace

Cămârzana.

Venit- o feciori la mama
o-ntrebe de m-a da
Ie le-o spus că nu m-a da
P ân-oi toarce cânepa
'C c de iarnă, ce de vară
Să mă-mbrace ca o doamnă.

Tăt umblu din dungă-n dungă
Să văd mândru unde lucră
De-i a soare să-i fac umbră
De-i a umbră să-i fac soare

Tătaşi vrea bade să ştiu
poartă cucu grâu

Căpetenii cc-o făcut
Că şi podu şi l-o rupt
Nu ştiu cât or aştepta
Până podu şi l-or fa.

-Să

Unde

.Şi pupăza cânepa
iBată-o dumineca.
16
11

18
19

Să-i

fie la cap

răcoare

A fuşcăii: a fluiera.

Miere:

zahăr.

Desagă: sac format din două părţi, care se poartă pe umăr.

Postat: rezemat.
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- Măi mândruţ ou păr tomnit
La noi după ce-ai venit
- Io n-am venit ca să şed
Ce-am venit ca să întreb
Să mă-nsor ori să te-aştept
- însoară-te ticălos
Dacă nu ştii ce-i frumos.
Că şi io m-oi mărita
Vizavi de casa ta.

L-o lăsat mă-sa dormind
L-o aflat doina cântând.
Cine-o zis doina, doina
l-o durut inima
Mărg in lume nu mi-î bine
Vin acasă n-am la cine
Supărare şi doru
Ale-nstrăină omu.
Rău

Dragă mi-i fata sărac-ă
Ori cu ce haină să-mbracă
Îmi pare tare frumoasă
Dar ceie de gazdă mare
Se îmbradi-n sărbătoare
!nsă tăt urâtă-mi pare.

Măi mândruţ,

cu struţ de rouă
Nu ţine doru la două
Tine doru la una
La mine ori la alta
Ori pe care i-i lua.

Feciorii clin Că mârzana
Nu ştiu trage cu rândeaua
Şi fetele-s tăt la fel
Nu ştiu face cojocel.

De-ai şti mândruţ ce dor duc
Ti-ai face motor de nuc
Cu rotiţele de fag
Şi-ai veni până-n Bicsad.

De- auzit-am o minciună
C-apa din Somcşi îi bună
Cine-o be să şi cunună
Hai milndruţ să bem şi noi
Să ne cununăm pe joi.

Pe

uliţa dorului
-când plouă tină nu-i
Nurn-oi creşte troscoţel21
De ţi-e drag să treci prin cL

Şi

Raiu tău măi m<îndruleor
Nuinai m-ai umplut de dor
Şi-apoi m -ai lăsat să mor.

Cel cu struţu cât o cioară
N-are ce duce la moară
Cel cu struţu cât o finge20
Are mălai de şi vinde.

De când mândru mi s-o dus
pe deal s-o pus
Dorule mâncate-ar focu
M-ai îmbătrânit cu to tu.
Negură

ţai, ţurai ...
Fă -mă mamă ca luna
Să mă ieie bădiţa

Hai,

Să mă facă floare-n geam
Să mă rupă el cu drag

ca şi-o vis
de sotic
Fă-mă mamă ca şi-un soare
Să mă spele pă picioare.

Mânca-te-ar amoru lume
Şi pe cel cc ţi-o pus nume
Că ţi-o pus floare mierâie22
Să-mi fie urâtă mie
Că de io ţi-aş pune albă
De trei ori mi-i fi mai dragă.

Cine-o scris doina dintâie
Fost-o pruncu din faşie

Să fii lună grăitoare
După cum eşti călătoare

1''ă-mă mamă

Să mă ducă

°

solul

2 Finge: cană de băut lapte
21 Troscoţel: plant:i ierbacea
bătătorit.

~2

sau apă.
târâtoare care cre')te în curtea

Floare mierâie: floare albastră.
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Fu lună te-aş întreba
Ce face măicuţa mea
Că de când eu am plecat
Nimeni nu o-a întrebat.

Dau-ar Dumnezeu să deie
Cel ce-i cu năcaz să picie
Să rămână cui i-e bine
Să se sature de lume.

!Măi

Dus-am dor de mândru mult
Dar la vara care vine
Duce-a mândru dor de mine.

cucule mândru cânţi
·Oare iarna ce mănânci
Fu mănânc negru pământ
Numai vouă să vă cânt.
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Auzite de la Dobrican Maria, 30 ani, Vama, str. Băilor.

Colinde

Tăt închină şi suspină
măr
Tăt închină şi suspină

Sus roşu la răsăritu
Florii dalbe de măr
Sus rosu la răsăritu
Nu ştiti ce s-o-ncuntenitu
l<' lorii dalbe de măr
Nu ştiu ce s-o-ncuntenituN
Că merile le mănâncă
Florii dalbe de măr
Că merile le mănâncă
Şi câte nu le mănâncă
Florii dalbe de măr
Şi câte nu le· mănâncă
Tăt în mare le d-aruncă
Florii dalbe de măr
Tăt în mare le d-aruncă
Cine-n lume s-ar aflau
Florii dalbe de măr
Cine-n lume s-ar aflau

'Tăt închină şi măreşte
Florii dalbe de măr

Florii dalbe de

·Ce curţi-s d-aieste curţi23
Florii dalbe de măr
Ce curţi-s d-aieste curţi
Cu trei rânduri de -pomuţi
F lorii dalbe de măr
Cu trei rânduri de pomuţi
La umbra pomuţiloru
Florii dalbe de măr
La umbra pomuţilor
Sede-şi doamna curţiloru
Florii dalbe de măr
Sede-şi doamna curţilor
C-un canceu de vin în mână
Florii dalbe de măr;
C-un canceu de vin în mână
Florii dalbe de

Să-şi pândească m ăruţule
măr
Să-şi pândească măruţu
Ca să prindă hoţu-re

Tăt închină şi măreşte

.Şi

la noi nu mai soseşte
Florii da1be de măr
:Şi la noi nu mai soseşte,

Florii dalbe de măr
Ca să să prindă hoţu.
Auzite de la Cionca Ana, 50 ani, Băbăşeşti.

23 Curţi:
24

castele cu mai multe nivele.
Incuntenitu: s-a dedat, s-.a obişnuit.
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Deşi poiata Iudeii
Unde-şi cântă îngerii

Noi colacu 1-om primi
n-om ieşi

Fără clisă

Fără clisă25 şi griţari2 6

îngerii frumos cânta
Că gazda colac ne-a da
lesă gazda cu colacu
Ţine măi Ioane sacu

De la

ieştii

boieri mari

Lăudaţi şi cântaţi

Şi vă bucuraţi.

Auzite ele la prof.

Marincaş

Floric."l, 40 ::mi, Vama_

Din prezentul studiu reiese că avem adevăraţi poeţi şi rapsozi populari în zona Oaş , care-şi dovedesc inteligenţa şi spiritul de observaţie.
şi de aceea ne-am gândit ca acei tineri sau vârstnici care adună şi-şi acumulează în memorie frumoasele comori folclorice, pentru ca apoi prin
viu grai să le lase moştenire urmaşilor, să fie răsplătiţi de noi m ăcar
prin aceea că valorificarea lor să rămână în documente scrise inedite
p entru posteritate.
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FOLKLORE FROM

ŢARA-OAŞULUI

ZONE

(Summary)

In this study I tried to refl~t a part of my collection of !olklorc gathered
along 40 ycars of living in the Oa.5 zone. I hope that these fragments of the
collection, with their beauty and their richness ideas will pleasantly lm;)ress the~ Clisă: slănină.
26 Greiţar: crăiţar, monedă

care a circulat in Austro-Ungaria.
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reader and make him understand that im this zone, like all ovcr the country,
exist a great folklore treasure which must be turne<l to good account. Herc\ l ike
in outher parts of Roumania, lots of traditions and habits are disappearing by
time.

FOLKLORE DE ŢARA-OAŞULUI ZONE
(ResumeJ

Par cette etude j'ai essayer rcflecter une petit part de ma collcction dcfolkJore accumule le long de quatre decennjes, de Ţara-Oaşului zone.
J'esperai que cette petit part de collection, par leur bcautc et !cur rkhesse
en idces, ont fair beaucoup d'impression sur le lecteur el aussi ont lui fair comprendre quc dans cette zone, comme en autres cn Rounnnie, exist unc tres grand
tresor folklorique que doit font valolr. Ici, comme en autrcs parts de notre pays,
bcaucoup des traditions et des habitudes sont en moyen dispariUon.
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REPREZENT.ĂRI ANTROPOMORFE ŞI AVIMORFE
IN ŞTERGARILE DECORATIVE DIN COLECŢIA

MUZEULUI

JUDEŢEAN

SATU MARE

DANIELA OLTEAN

In contextul amplu al manifestării artei populare româneşti un locaparte îl ocupă textilele decorative, menite a da o notă de sărbătoa re şi
intimitate interiorului tă rănesc.
Ţesute la ră21boi, ornamentate prin alesătură sau broderie manuală,.
textilele decorative sunt cele mai frecvente purtătoare ale reprezentări
lor antropomorfe, mai r ar întâlnite în alte categorii de obiecte de artă
populară lucrate din diferite materiale.
Realizarea imaginii umane nu se opreşte la ideea de portret individualizat al unui om cu trăsăturile sale specifice, fie că e vorba de cele
fizice sau psihice, ci vizează ilustrarea generalului, realizat prin apli~
carea diferitelor tipuri ornamentale: linii, segmente de linii, puncte, cruciuliţe etc. De altfel, este ştiut faptul că în arta populară aproape întotdeauna este reprodus simbolul sau ideea de om şi nu imaginea unei
anumite persoane.
Datorită dificultăţii reprezentării figuri i umane, oricât de stilizată ar
fi aceasta, sunt alese ca motive ornamentale „şi anumite părţi componente ale omului (inima, ochii, faţ8)m, dintre toate inima fiind des întâlnită în decorul ştergarelor, îndeosebi în Transilvania, zonele Caşului,
Codrului, Chioarului, Făgăraşului şi Hunedoarei.
ln

colecţia

de

ştergări

decorative a Muzeului

Judeţean

colecţie reprezentativă

Satu Marc,

pentru creaţia specifică ţinuturilor sătmărene, motive antropomorfe se întâlnesc pe ştergurile din zona Codrului şi a Ţă
rii Oaşului. Numărul relativ mic al acestora se datorează faptului că în
raport cu imaginile antropomorfe, ornamentaţiile geometrice şi fitomorîe
sunt elemente decorative preponderente.
Reprezentările ornamentale antropomorfe se pot încadra în două
tipuri: primul ar fi celebrul motiv al „horei", iar cel de-al doilea, mult
mai frecvent întâlnit, motivul inimii ca element simplificat al celui
antropomorf gener al.
Motivul „horei" îl întâlnim pe o singură ştergură decorativă aparţi
nând colecţiei instituţiei noastre, avându-şi provenienţa din zona etnografică a codrului, respectiv localitatea Homorodul de Sus.
Incadrarea în timp se poate face la sfârşitul secolului XIX. Stergura
este ţesută în război şi are atât urze;ilă cât şi băteala din bumbac. Sistemele compoziţionale ornamentale sunt de două tipuri, verticale şi ori1

Gh. Nistorooia -

Ştergarele

populare, Buc., 1'975, p. 105.
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zontale. De asemenea, pentru decoraţia acestei şterguri s-au folosit două
tipuri de ornamentare: cea prin alesătură, realizată direct în timpul ţesu
tului şi broderia în cruce.
Ornamentele antropomorfe, realizate prin alesătură peste fire şi printre fire, sunt încadrate de două şiruri de motive geometrice simbolizând
triunghiul, fiind plasate la cele două capete ale ştergurii.
Siluetele umane sunt reprezentări masculine, dispuse într-un 'şir
orizontal, aşezate la mici distanţe unele de altele, tocmai pentru a sugera
ideea de ritm, conţinută în celebrul motiv al „horei". Repetarea aceleiaşi
imagini se face pe toată lăţimea pânzei, sugerând în cazul de faţă un
joc codrenesc.
Motivele antropomorfe sunt obţinute în mod clasic pentru stilul
geometric, folosindu-se triunghiuri mai mari în reprezentarea pieptului şi
a gacilor, triunghiuri mai mici pentru umeri, dreptunghiuri şi segmente
de linii pentru clop, cap, mâini, picioare.
Culorile utilizate sunt doar două: roşu şi negru, folosindu-se de asemenea firul de bumbac.
In zonele etnografice ale judeţului nostru, acest tip de reprezentare
antropomorfă se întâlneşte foarte rar, atât în decorarea ştergărllor cât şi
a textilelor în general.
Deoarece figura umană rareori apare singură în decorul unui obiect,
şi în această ştergură ea este însoţită de elemente decorative florale,
realizate printr-o broderie în cruce, dispusă vertical pe lungimea pânzei.
Ştergura are lungimea de 77 cm, lăţimea 45 şi se termină la ambele
capete cu franjuri lucraţi manual.
Un element important în repertoriul simbolurilor antropomorfe îl
constituie inima. În cazul în care figura umană nu este prezen tată integral, se apelează la cele mai reprezentative părţi ale trupului omenesc,
investite cu însuşirile spiritului uman sau considerate a fi adăpostul
acestor însuşiri.
Motivul inimii este frecvent întâlnit în ştergările decorative din
ţinuturile sătmărene, prezentat sub diferite stilizări, realizate în general
prin folosirea elementelor decorative geometrice. In sistemul compoziţio
nal, inima nu apare niciodată singură, ci printr-o multitudine de vergi
ornamentate geometric, vegetal sau floral, ca fiind plasată în una din
cele 3 poziţii:
1. !n registrul superior al decoraţiei;
2. In registrul inferior al decoraţiei;
3. Încadrată între alte vergi.
Dacă în cadrul unor reprezentări antropomorfe care exprimă clar
intenţia creatoarei de a prezenta imagini cât mai apropiate de realitate,
ideea dorită spre a fi transmisă se face de la sine înţeleasă (vezi exemplul horei), nu la fel se pune problema în cazul unor stilizări ale întregului motiv antropomorf sau a prezentării unei anumite părţi componente a acestuia. Oprindu-se asupra ornamentului în forma inimii, realizat
şi acesta mai mult sau mai puţin stilizat, mesajul transmis este fie unul
spiritual, simbolizând sufletul şi sentimentele om eneşti, fie unul fizic,
inima fiind privită în acest caz ca esenţa organismului uman, echivalând cu viaţa.
:JI - Studii
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Motivul inimii plasat în registrul superior al decoraţiei îl întâlnim
pe mai multe ştergări din colecţia noastră, diind aici doar 3 exemple
ornamentale, frecvent utilizate.
Pe o ştergare din Ţara Oaşului, datând de la începutul secolului,
inima apare ca prin element decorativ, urmată apoi de mai multe vergi
într-o alternanţă de alb-roşu, ornamentate cu motive geometrice solare,
predominând rombul.
Asocierea motivelor decorative solare cu cel al inimii, are desigur
aceleaşi atribute, ambele fiind privite ca dătătoare de vi aţă .
Ştergura este ţesută în război, are urzeală din cânepă iar băteala
din cânepă şi bumbac. Sistemele compoziţionale sunt orizontale, câmpii
ornamentali fiind plasaţi atât la cele două capete, cât şi la mijlocul ştergă
rii, prin alternarea unor vergi înguste ţesute din cânepă şi bumbac.
Motivul ornamental al inimii este realizat prin alesătură peste fire,
aceiaş i reprezentare repetându-se de 4 ori. Culorile utilizate sunt negru
şi roşu.

Dimensiunile ştergurii sunt de 184-43 cm„ ea terminându-se cu
franjuri lucraţi manual, din bumbac roşu şi alb.
Pe o altă ştergură, de data aceasta din zona de Codru, motivul antropomorf al inimii apare de asemenea în registrul superior al sistemului
compoziţional, el fiind precedent de două vergi, una de culoare roşie şi
una realizată pe ţesătură de fond.
Pentru obţinerea celor 4 inimii s-a folosit tehnica de ornamentart'
a alesului printre fire, cromatica fiind negru şi alb, pe fondul roşu al
vergii decorată cu motivele amintite.
Se întâlneşte în această reprezentare antropomorfă contopirea a două
motive, cel al inimii şi respectiv al crucii, fo losit pentru obţinerea primului, întreaga inimă fiind realizată prin unirea mai multor cruci. Alte
elemente decorative întrebuinţate sunt cele florale geometrizate, precum
şi ornamente geometrice simbolizând crucea, dominând ele altfel decorul
acestui ştergar.
El este datat în prirna jumătate a secolului XX, are atât urzeala cât
şi bătea la din bumbac, dimensiunea fiind de 176X40 cm. Se termină cu
franjuri lucraţi manual din bumbac alb.
Plasarea motivului inimii în registrul decorativ superior, mai poate
fi însoţită şi de prezenţa aceluiaşi motiv pe alte spaţii din câmpul ornamental.
Alături de cele 4 inimi aflate în partea superioră a sistemului compoziţional, motivul apare în decorarea a 4 vergi, reprezentat prin două şi
ruri de câte 10 inimi, despărţite între ele de vergi înguste. Inimile apar
de data aceasta grupate două câte două, într-o alternantă de negru şi
roşu. Tehnica de ornamentare folosită este ale.sătura peste fire.
Ştergura datea ză din prima jumătate a secolului XX, estC' ţesută din
c<înep<'i şi bumbac, având lungimea de 220 cm şi lăţimea de 44 cm. Pe
câmpul ornamental mai apar elemente decorative florale geometrizate
iar la capete franjuri lucraţi manual din bumbac alb.
Un alt tip de sistem decorativ plasează inima în registrul inferior
al decoraţiei, ei a lăturându-i-se pe câmpul ornamental .şi alte motive,
în general fitomorfe. Deosebit de interesantă în acest sens este o ştergare
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zontale. De asemenea, pentru decoraţia acestei şterguri s-au folosit două
tipuri de ornamentare : cea prin alesătură, realizată direct în timpul ţesu
tului şi broderia în cruce.
Ornamentele antropomorfe, realizate prin alesătură peste fire şi printre fire, sunt încadrate de două şiruri de motive geometrice simbolizând
triunghiul, fiind plasate la cele două capete ale ştergurii.
Siluetele umane sunt reprezentări masculine, dispuse într-un şir
orizontal, aşezate la mici distanţe unele de altele, tocmai pentru a sugera
ideea de ritm, conţinută în celebrul motiv al „horei". Repetarea aceleiaşi
imagini se face pe toată lăţimea pânzei, sugerând în cazul de faţă un
joc codrenesc.
Motivele antropomorfe sunt obţinute în mod clasic pentru stilul
geometric, folosindu-se triunghiuri mai mari în reprezentarea pieptului şi
a gacilor, triunghiuri mai mici pentru umeri, dreptunghiuri şi segmente
de linii pentru clop, cap, mâini, picioare.
Culorile utilizate sunt doar două: roşu şi negru, folosindu-se de asemenea iirul de bumbac.
In zonele etnografice ale judeţului nostru, acest tip de reprezentare
antropomorfă se întâlneşte foarte rar, atât în decorarea ştergărilor cât şi
a textilelor în general.
Deoarece figura uman ă rareori apare singw·ă în decorul unui obiect,
şi în această ştergură ea este însoţită de elemente decorative florale,
realizate printr-o broderie în cruce, dispusă vertical pe lungimea pânzei.
Ştergura are lungimea de 77 cm, lăţimea 45 şi se termină la ambele
capete cu franjuri lucraţi manual.
Un element important în repertoriul simbolurilor antropomorfe îl
constituie inima. In cazul în care figura umană nu este prezentată integral, se apelează la cele mai reprezentative părţi ale trupului omenesc,
investite cu însuşirile spiritului uman sau considerate a fi adăpostul
acestor însuşiri.
Motivul inimii este frecvent întâlnit în ştergările decorative din
ţi nuturile sătmărene, prezentat sub diferite stilizări, realizate în general
prin folosirea elementelor decorative geometrice. în sistemul compoziţio
nal, inima nu apare niciodată singură , ci printr-o multitudine de vergi
ornamentate geometric, vegetal sau floral, ea fiind plasată în una din
cele 3 poziţii:
1. !n registrul superior al decoraţiei;
2. In registrul inferior al decoraţiei;
3. Incadrată între alte vergi.
Dacă în cadrul unor reprezentări antropomorfe care exprimă clar
inte nţia creatoarei de a prezenta imagini cât mai apropiate de realitate,
ideea dorită spre a fi transmisă se face de la sine înţeleasă (vezi exemplul horei), nu la fel se pune problema în cazul unor stilizăr i ale întregului motiv antropomorf sau a prezentării unei anumite părţi componente a acestuia. Oprindu-se asupra ornamentului în forma inimii, realizat
şi acesta mai mult sau mai puţin stilizat, mesajul transmis este fie unul
spiritual, simbolizând sufletul şi sentimentele omeneşti, fie unul fizic ,
inima fiind privită în acest caz ca esenţa organismului uman, echiva- .
lând cu viaţa.
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Motivul inimii plasat în registrul superior al decoraţiei îl întâlnim
pe mai multe ştergări din colecţia noastră , dând aici doar 3 exemple
ornamentale, frecvent utilizate.
Pe o ştergare din Ţara Caşului, datând de la începutul secolului,
jnima apare ca prin element decorativ, urmată apoi de mai multe vergi
într-o alternanţă de alb-roşu, ornamentate cu motive geometrice solare,
predominând rombul.
Asocierea motivelor decorative solare cu cel al inimii, are desigur
aceleaşi atribute, ambele fiind privite ca dătătoare de viaţă.
Ştergura este ţesută în război, are urzeală din cânepă iar băteala
din cânepă şi bumbac. Sistemele compoziţi on ale sunt orizontale, câmpii
ornamentali fiind plasaţi atât la cele două capete, cât şi la mijlocul ştergă
rii, prin alternarea unor vergi înguste ţesute din cânepă şi bumbac.
Motivul ornamental al inimii este realizat prin alesătură peste fire,
aceiaşi reprezentare repetându-se de 4 ori. Culorile utilizate sunt negru
şi roşu.

Dimensiunile ştergurii sunt de 184- 43 cm., ea terminându-se cu
franjuri lu craţi manual, din bumbac roşu şi alb.
Pe o altă ştergură, de data aceasta din zona de Codru, motivul antropomorf al inimii apare de asemenea în registrul superior al sistemului
compoziţional, el fiind precedent de două vergi, una de culoare roşie şi
una realizată pe ţesătură de fond.
Pentru obţinerea celor 4 inimii s-a folosit tehnica de ornamentare
a alesului printre fire , cromatica fiind negru şi alb, pe fondul roşu al
vergii decorată cu motivele amintite.
Se întâlneşte în această reprezentare antropomorfă contopirea a două
motive, cel al inim ii şi respectiv al crucii, folosit pentru obţinerea primului, întreaga inimă fiind realizată prin unirea mai multor cruci. Alte
elemente decorative întrebuinţate sunt cele florale geometrizate. precum
şi ornamente geometrice simbolizând crucea, dominând de altfel decorul
acestui ştergar.
El este datat în prima jumătate a secolului XX, are atât urzeala cât
şi băteala din bumbac, dimensiunea fiind de 176X40 cm. Se termină cu
franjuri lucraţi manual din bumbac alb.
Plasarea motivului inimii în registrul decorativ superior, mai poate
fi însoţită şi de prezenţa aceluiaşi motiv pe alte spaţii din câmpul ornamental.
Alături de cele 4 inimi aflate în partea superioră a sistemului compoziţional, motivul apare în decorarea a 4 vergi, reprezentat pri n două şi
ruri de câte 10 inimi, despărţite între ele de vergi înguste. Inimile apar
de data aceasta grupate două câte două, într-o alternantă de negru şi
roşu. Tehnica de ornamentare folosită este alesătura peste fire.
Ştergura datea ză din prima jumătate a secolului XX, este ţesută din
cânepă şi bumbac, având lungimea de 220 cm si lăţimea de 44 cm. Pe
câmpul ornamental mai apar elemente decorative florale geometrizate
iar la capete franjuri lucraţi manual din bumbac alb.
Un alt tip de sistem decorativ plasea ză inima în r egistrul inferior
al decoraţiei, ei alăturându-i-se pe câmpul ornamental şi alte motive,
în general Iitomorfe. Deosebit de interesantă în acest sens este o ştergare
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din zona Codrului, având pe ultima vargă reprezentate 3 inimii geometrizate, în interior purtând semnul crucii.
Realizate prin tehnica alesului printre fire, cele două inimi laterale
sunt de culoare albă, cca centrală de culoare neagră, decorând fondul roşu
al vergii inferioare.
În registrul superior al sistemului compoziţional apar de asemenea
două motive antropomorfe, puternic stilizate, reprezentând două trupuri
omeneşti, realizate din elemente decorative geometrice, modalitate specil'ică de simbolizare a corpului uman.
Iată deci că pe un singur ştergar apar asociate două tipuri de reprezentări antropomorfe, unul simbolizând trupul omenesc iar celălalt,
inima, fiind o componentă a motivului antropomorf complet.
În decorul ştergarului mai apar ornamente vegetale şi florale geometrizate, sistemul compoziţional fiind constituit din vergi. Datarea lui
se poate face la începutul secolului XX, este ţesut în totalitate din bumbac şi are dimensiunile de 188 X 40 cm. La cele două capete se termină cu
franjuri din bumbac lucraţi manual.
In aceiaşi categorie se înscrie şi ştergarul din fotografia nr. 6 care
este decorat în partea inferioară a câmpului ornamental cu motivul inimii, realizat sub formă geometrizată şi conţinând în interior motivul crucii. Culorile folosite sunt de asemenea alb şi negru, pe fondul roşu al
vergii, iar tehnica de ornamentare este alesul printre fire . Celor 3 inimii
le corespund fiecăreia alte 3 reprezentări antropomorfe, simbolizând corpul omenesc şi sugerând participarea la un joc popular.
Interesant este în decorul acestei ştergări apariţia unui motiv ornamental sub formă de furculiţă, neîntâlnit în alte ştergări din colecţia
instituţiei noastre. Probabil că alăturarea acestui motiv celor antropomorfe şi vegetale s-a făcut cu intenţia de a creea o imagine stilizată a unei
sărbă tori ţărăneşti, transpusă pe pânză ştergarului.
Dimensiunile acestuia sunt de 154X41 cm., este ţesut în întregin:c
din bumbac şi are datarea la începutul secolului XX.
În fine, al treilea tip de decorare este cel în care, în sistemul compoziţional, motivul inimii apare încadrat între vergi simple sau ornamentate.
Pe una din ştergările specifice zonei etnografice a Codrului (Foto 7),
încadrate într-o alternanţă de vergi simple şi înguste, apar pe fondul
de ţesătură două vergi late, ornamentate fiecare cu câte 5 inimii. Culorile utilizate sunt roşu şi negru, iar tehnica de ornamenta1·e este alesă
tura peste fire. Dimensiunile ştergarului sunt de 190X36 cm, el datând
de la sfârşitul secolului XIX. /\re urzeala din cânepă, băteala din bumbac
şi se termină cu franjuri albi, împletiţi manual.
Tot din acelaşi tip de decorare face parte şi ştergarul din fotografia nr. 8 în care alături de vergile ornamentate cu motive florale geometrizate, apar şi 3 vergi în decorarea cărora s-a folosit motivul inimii,
obţinut prin unirea a 3 cruci în tehnica peste fire.
Punctul plasat în centrul inimii creează o imagine stilizată simbolizând corpul omenesc, reprezentat de data aceasta tocmai printr-un alt
motiv antropomorf, component al celui general, adică motivul inimii.
Ştergarul este ţesut în război, are urzeala din cânepă şi băteala din
bumbac, dimensiunile sunt de 154 X 41 cm, iar în timp se încadrează l&
sfârşitul secolului XIX.
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După cum se observă pe mai multe ştergări, deseori pentru obţinerea
motivului inimii s-a apelat la un motiv decorativ, cel al crucii, relaţia
inimă-cruce exprimată de creatoare fiind evidentă.
Dacă inima capătă valori primordiale pentru organismul uman, fle
ele spirituale sau fizice, crucea apare de asemenea ca atribut major al
vieţii creştine, ocrotind şi binecuvântând comunitatea. De altfel, dintre
simbolurile creştinismului, cel al crucii poate fi mai uşor reprezentat
în tehnica tesutului.
Tn cee~ ce priveşte categoria reprezentărilor avimorfe, acestea sunt
rar întâlnite ca motive ornamentale ale ştergărilor decorative din colecţia
muzeului sătmărean.
Motivul avimorf s-a desprins de-a lungul vremii ca unul autonom
din celebrul motiv al „pomului vieţii", constituindu-se într-un element
de ornamentare distinct. In numeroase cazuri se întâlnesc astfel de desprinderi, mai mult sau mai puţin complete, şi de încadrări în alte tipuri
decorative, cum sunt:
1. prezenţa p ăsării într-un ansamblu ornamental geometric sau floral stilizat, şi plasarea ei în registrul superior sau inferior al sistemului
decorativ.
2. alternarea vergilor ornamentate floral cu cele în care se foloseşte
motivul avimorf în combinaţie cu cel floral;
3. motivul avimorf prezentat într-o înşiruire de păsări, fără a îi despărţite între ele de alte elemente decorative ;
4. al patrulea tip, unic în colocţia noastră, prezintă pasărea ca o componentă a motivului ancestral al „pomului vieţii";
In primul tip decorativ se înscriu 3 ştergări din colecţia noas tră,
provenind din Ţara Oaşului.
Deosebit de interesante sunt motivele decorative folosite în ornamentarea a două şterguri (FOTO 9- 10), în care alături de 4 reprezentări
avimorfc plasate în partea superioară a sistemului compoziţional, apar
motive rar utilizate în ornamentica populară specifică acestei zone etnografice. Este vorba de motivele zoomorfe simbolizând peştele, libelula şi
greierul, realizate într-o manieră deosebită, determinată de tehnica ţe
sutului peste fire şi de policromia utilizată (galben, roşu, albastru, alb).
Cele 4 motive avimorfe situate în registrul superior al decoraţiei reprezentând 4 curcani, sunt de asemenea policrome, folosindu-se culorile:
albastru, alb, bej şi galben. Jntreaga imagine pe care o oferă ştergarul
transmite prin intermediul clementelor decorative şi al culorilor, senza ţio de a te afla în faţa unei pajişti înflorite şi pline de viaţă.
Ştergarul este datat la începutul secolului XX, are dimensiunile de
240 X 50 cm, şi se termină la cele două capete cu dantelă lucrată manual
din bumbac roşu şi alb.
În ceea cc priveşte al doilea tip decorativ, el se face remarcat pc o
ştergare din Ţara Oaşului, în care vergile ornamentate floral alternează
cu cele care folosesc motivul avimorf în combinaţie cu motivul
floral.
Ştergarul nu este ţesut în război ci confecţion at din pânză Baziaş
iar tipul de ornamentare folosit este broderia manuală. Motivele sunt
dispuse liniar, într-o combinaţie floare-pasăre, floare-pas ăre, culorile utiaiza tc fiind roşu şi negru. Sistemul compoziţional este orizontal, plasat
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la cele două capete ale ştergarului, având terminaţia în franjuri lucraţi
manual, din bumbac roşu şi alb.
Datarea se poate face în deceniul şapte al secolului nostru, iar dimensiunile sunt de 87X32 cm.
In cel de-al treilea tip decorativ, motivul avimorf este prezentat într-o
înşiruire de păsări, fără a fi despărţite între ele de alte elemente decorative.
Ca exemplu în acest sens pot fi date două ştergări provenind tot
<lin Ţara Oaşului, în care câmpul ornamental este constituit din repetarea a trei vergi, decorate fiecare cu câte 4 motive avimorfe.
Pasărea este tratată în modul obişnuit al reprezentărilor geometrice
:specifice artei noastre populare, având ca finalitate obţinerea unor motive
.avimor fe geometrizate.
Cele două ştergări au motivele decorative identice, sunt ţesute în
război având urzeala din cânepă şi băteală din bumbac, dimensiunile
fiecăreia fiind de 204 X 38 cm. Încadrarea în timp se poate face în a doua
jumătate a secolului XIX.
Reprezentativă pentru al patrulea tip d ecorativ este o ştergură provenind din zona Codrului, singura de acest fel întâlnită în colecţiia
noastră.

Realizarea decorului este deosebit de impresionantă, probabil tocmai
celebrului motiv decorativ al „pomului vieţii", unul
dintre străvechile mituri ale omenirii, întruchipând visul irealizabil al
„tinereţii fără bătrâneţe" şi al veşniciei.
Cele două păsări din vârful pomului, aşa cum povestesc legendele
noastre sau a mai multor popoare, sunt aducătoare de „apa vieţii" sau
:sfătuitoa rele celor plecaţi în căutarea elixirului. Atât de preţiosul pom
este păzit cu străşnicie la rădăcina sa de alte două păsări, iar în coroană,
drept străjuitori, apar doi cai stilizaţi, motivele avimorfe fiind combinate
·de data aceasta cu cele zoomorfe.
Toate elementele decorative, în obţinerea cărora s-a folosit o cromatică foarte variată (alb, roşu, galben, bej, albastru, verde) sunt realizate
pc fondul negru al câmpului ornamental, expus la cele două capete ale
datorită prezenţei

-ştergării.

Cele 4 motive avimode, grupate câte două, au fost ţesute prin tehnica de ornamentare a alesului peste fire, culoarea întrebuinţată fiind
cea galbenă.
Motivele zoomorfe, simbolizând două capete de cai adorsate, sunt de
culoare albastră, realizate de asemenea prin alesătura peste fire.
Creatoarea acestei ştergări a brodat în câmpul ornamental numele
său şi anul în care a ţesut-o: Csulă Mărie
an 1924
Ştergura este din cânepă şi bumbac iar dimensiunile de 220X53 cm.
Prin modelele descrise în această lucrare am încercat să facem o prezentare tipologică a reprezentărilor antropomorfe şi avimorfe întâlnite în
ornamentarea ştergărilor decorative. De altfel ornamentica pe care arta
populară ne-o pune cu atâta generozitate la dispoziţie, are puterea de a
revela aspecte dintre cele mai ascunse ale spiritului uman.
Aşa cum arată L. Blaga în „Duh şi ornamentică", „prin invenţia ei
de forme libere, de sine stătătoare, ades mai presus de natură şi de orice
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context al ei, ornamentica, prin născocirile ei liniare, prin ritmica şi culorile utilizate, trebuie privită ca expresie d irectă, ca spov·edanie şi comunicare a unui duh"2.
Motivele ornamentale antropomorfe şi avimorfe, fie că sunt redate
naturalist sau schematizate geometric, uneori de o simplitate refugiată
în subtilităţi, realizate într-o cromatică deosebită, îmbogăţesc gama largă
a elementelor decorative la care apelează arta populară românească.

REPREsENTATIONS ANTROPOMORPHE ET AVIMORPHE
DANS LES SERVITTES (ESSUIES MAINS) DECORATIVE$
DE LA COLLECTION DU MUSEE DU DEPARTEMENT SATU MARE
(Resume)

Dans l'ample context de la ma11ifestation de l'art popuJaire roumain, une
place ~1 part l'occupe Ies essuies mains decoratifs, destines a donner unc nuance
de fete et d'lntimite â l'intericur rustique. La collection des essuies ma.<ins decoratifs du Musee de Satu Mare, contient aussi des picces qui ont dans leur
decoration des ornamcnts qui representent la figure humaine on partes compon entes de l'homme, tel le coeur. Dans quelques decorations sont utilic;Cs les orn'.lments avimorphes qui sym.bolisant differents types d'oi.sea·ux situes parmi des
motifs decoratifs geometriques on florals. On rencontre les rcpresentations antropomorphes et avimorphes surtout sur les essuies mains decoratifs des regions
etnogr<iphiques de la region de Oaş ct de Foret.

2

L. Blaga -

Trilogia culturii, Duh şi ornamentică, p. 276, Buc., 1M5.
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I. A Tovishcithoz tartoz6 falvakban is, mint barhol egyebkent, az
epitkezest făkent fOldrajzi es termeszeti tenyezok hataroztăk meg, de
hozzăjarultak szemleleti es szubjektiv szempontok is. Ha alaposabban
szemilgyre vesszuk a tovishati falvakat, konnyen megâllapithatjuk, hogy
fekvesilk valamelyik korkoros (gorog szinhăzra emlekezteto) domb als6bb
oldalan talalhat6, kozel ugyan a volgyben fekvo foly6hoz, de biztonsâgos
magasban az esetleges arvizzel szembcn. A hazakat az utcăra merolegesen
epitettek, nagyreszt domb iranyâba s meg most is sok all a regi epitkezes
peldanyakent, hisz egyik legclmaradottabb videke a Szilagysagnak. Egymăs kozott gyalog, esctlcg szekerrel kozlekednck, de Szer, Sămson, Lele,
Erked, Magyarbaksa (ahol mar csak 2 szemely van reformătus) amolyan
vegăllomasok, ahonnan csak visszafele lehet indulni. Epitkezesbcn, oltozkodesben, munkaeszkozok kesziteseben, szellcmisegben, a legszembetlinobb vonâs a kovetkezetes puritansag, pragmatikus szeml6letm6d, a
t udatosan egyszerusegre val6 torekves. Ez annak is betudhat6, hogy a
XX. szazad kozepeig szinte kizar6lagosan reformatus tclepillesek voltak
a Tovishaton.
II. Mint mar emlitettuk, a hăzakat merolegesen epitettek a făut irânyaba s egyik portat a masikt61 a haz es a mellekepiiletek hosszaban
vesszobăl vagy napraforg6 k6r6b61 font keritessel, a kerteket legtobb
esetben elăkeritessel vălasztottak el cgymast61, melyeket cgyesek tavaszonkent metszettek, masok nem, de mindenkinek a kertjeben sok volt
a di6fa es fokent a szilvafa. Termeszetesen a regebbi hazak roind egyszintesek voltak, alacsonyak, elObb zsupfedelesek, majd csereppcl fedettek, s ez nem is lehetett maskepp, hianyzott a magas fenyă es a kemeny,
esănek ellem'lll6 k!O. ~p~tkezni az.onban kellett s igy a videk bilkk- es
tolgyfaerdejeben nott făkat termeltek ki es hasznâltak magan- es kozepilleteknel is. Idorendisegben ezert a fab61, fab61 es sărb61, fa.bol es
nadb61 keszillt epilletek az elsok, a haranglâbakat, a templomtornyokat,
hazak fedoszekeit kivetel nelkiil făb61 keszitettek. Ha ehhez meg hozzatesszilk azt is, hogy a mostan.i, meg âll6 tovishăti kotemplomok (kivetel
Hadad) nagy resze 1840-1900 koz0tt epi.ilt, ertheto a fa fontossaga az
epitkezesben, s az îs, hogy honnan a sok âcs, a fafaragashoz erto ember.
Minden hagyomânyosan beepitett telken (1. sz. rajz) volt egy lak6hâz, 6lak az allatok szamâr a (diszn6 es tehen), szârnyasok szamara egymăsra epitett ketrecek, legWbb esetben az udvar elso reszeten egy kut es
a valy1'.1. A kUt azert keriilt az udvar els6 reszere, mert domb iranyâba
epitettek, ott leven a porta legalacsonyabb pontja, ott volt esely, hogy
vizct talâljanak. Regente nem volt kut minden telken, inkabb az alacsonyan fekvo portakon, egy- egy faluban kevesebb mint 10 kut, hiresebb
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a videken a szer Koriskut, a bogdandi K6torkut, a hadadi Nemetki:it.
A kutakat kezdetben gcrezdes boronaepitkezessel fab61, majd k6b61, teglab61 csinâltak s a melysegi.lk nem haladja meg a 4-5 metert. Az udvart
a csur zarta le, mely polifunkcionalis volt. Volt benne egy helyseg, rakte.rozăsi (gabona, hord6k, kadak) celokkal, az 61 a tehenck szâmăra, a
kozepen atjăr6 a kertbe, ide teleszekerrcl is be lehctett hajtani, a szeni1t is a cslir padlăsăra raktak. Az atjâr6ban lehetett lepakolni a fosztatlan kukoricat, regebben itt csepeltek nagy gonddal a zsupfedelnek va16
rozsot is, sot a mt'llt szazad vcgeig ez volt a csaladi kezicseples helye is.
Aki a csurt megepitette, amely epiteszeti szempontb61 osszetettebb
tcchnol6giat igenyel, annak a lak6haz megepitesc nem okozott gondot.
Allithato, hogy a kezdeti epiiletek talp nelktil, egyszeruen fOldbcasott
agasokra cs sasokra eptiltek, a fedel pedig teregetett szalma vagy zsindelyfedeI. Szăzadunk kozepeig a t-Ovishati falvakban a talpakra epitett
gercndavazas, paticsfalu, tâmasztott szarufăs, rozzsal-naddal-sassal fedett hazakat epitettek, ti. a kikindai cserep, mely hozzănk igen keson
erkezett a legels6, mely helyetesitcttc a zsupfedelet. A hazak fcd6szekenck alakja kovette a haz hosszanti alakjăt, termeszetes oldalra va16 esesscl, kivetcl a di6sadi hâzak, melynek utcăra nezo oldalc\n kapuszeru, diszitett deszkafal ăllt. A lak6hazak gerendai ala, kezdetben csak a vegek
ală, kovcket raktak, ezek gyenge minosegu termeskovek, fokent Kirvar61
(tovishâti roman falu), majd a meretnek megfelcl6en csapokkal felăllitot 
tuk az agasokat. Ezeket tapaszgerendaval osszefogtak, majd raraktak a
keresztgerendakat. Fokent a tornacos Mzaknal a kcresztgerendakat a haz
belscjenek kozepen osszefogtak egy un. mestergerendaval, mely eloszor
a keresztgerendak nlatt helyezkedett el, erositesi meggondolasb61, de
kesobb a keresztgerendăk fOle is kcriilhetett, miutân clterjedtek a falusi
kovacsmuhclyek es megfelclo vasp:lntokkal rogzitettek. Mestcrgercndas
hazat csak Di6sadon talăltam. A 'olclbe âsott vagy talajba allitott âgasok
kozotti reszt kezdetben vcsszovcl fontak kesobb fâb61 hasitott, kar6ra
unlekeztetO, (m. paticcsal fogt ·1k egybe es toltottek meg szalmaval dagasztott sârral. Ez volt a paticsfal. Miutan az ut6bbi j6l kiszaradt, hozza3:! - Studii
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fogtak a falak vakolasahoz, szinten sarb61 es pelyvăb61 kesztilt keverekbol, muvelet, melyet ugyancsak tapasztasnak neveztek. A megszaradt
falakat feherre meszeltek, helyenkent kivtilrol a fal legals6bb reszet,
15-20 cm magassâgban, feketere vagy kekre beiestettek, amit Bogdandon „kihuzzuk a fal tăvet"-nck ncveznek, mâshol egyszeruen „zoknizasnak". A hâznak a hâts6, nyugati szomsedra nezo falât ritkân meszeltek,
csetleg baboztăk.
Az elso szobânak az utcara nezo falâra 2 ablakot az udvarra nezonek
1 ablakot tcttek, ezenkivtil letezett egy bels6 un. vakablak, amelyben
kisebb edenyeket tartottak, elfliggonyozve a bels6 szobaban. A Tovisnâton
a haznak tornacot epitettck, a hUzak ablakos falai menten. A hazak fedo szeket (1gy epitettek, hogy a tornacok karfâja tart6agas funkci6t is bctoltott. A tornacoknak meg voltak a sajâtos funkcioi: a haz fala t vedtek
az es6tol, itt szaradt a buza zsâkokban, ide teritcttek szaradni a paszulyt
îs, â rnyekot tartott nyâron, rajta pihentek az oregek.
III. Ami a lakasok belso beosztasat illeti, elmondhatjuk, hogy ez
peldazza Iegjobban a fejlodest. Az osi, egyszobâs, paticsfalu hazak epitesc D. mult sz6zadban lezărult, hosszanti iranyban elOsz·ăr cgy un. pitvarral (pitar) bOV'itcttek, majd a csialad novek.edese megkivianta es ehhez
egy kishazat toldottak. Ez a hosszanti harmas tagol6dâs fonnmaradt szazadunk 5-6. evtizedeig is, amikor clterjedt a ko alapokra r akott vâlyogfalu hâzak epitese. A vâlyogkeszites nem igenyel bonyolultabb technol6giat, megfeleloen szigetelve a viz bomlaszt6 hatasat61, sokaig eltart, az
egetett teglafallal osszevetve, att61 melegebb. A fentebb vâzolt hărmas
tagol6dăs fcnnmaradt - a tclkek keskeny volta miatt - a kesobbi betonalapra epitett hâzak eseteben is. A lakasok epiteset es beosztasat azok
futesc is meghatarozta. Bizonyithat6, hogy az osi egysejtU lakasokban a
kemcnce is bent volt a lak6terben, de kesobb a Mts6 reszet eloszor a pitvarba toltak ki, aztan teljesseggel kikOltozott a pitvarba, de ezen a
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fejlOdesi szinten mâr mcg kellctt toldani a kishâzzal, hogy lcgycn hely
a gabonanak, esetleg az uj csaladnak. A pitvar korai al1apotaban padolatlan mennyezetu volt, szabad fi.istelvezetovcl, csak kesobb fedtek le,
miutan nyari tart6zkodâsra alakult szercpe. A hnzakat faval, napraforg6k6roval fUtottek, a kemenyt vesszobol fontak es kivlil bclUl sarral tapasztottak , mely leforditott tolcser hcz hasonlitott es a IUstot a szabadba vezctte. A hagyomanyosan epitctt tuzelorendszer lcgr6gibb 6s leghosszabb
ideig c1tcrjedt resze a tUzhely (ti."1szcj). Ez resze is volt a si..itokemencenek,
de funkci6jânal fogva fontosabb volt, hisz mig a kcmenccbcn hetcnte
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cgyszer slitottek kenyeret, addig a tuzhelyen alland6an egett a tuz, fokent telen, rajta slitottek es foztek, korlilotte pihentek es melegedtek te len, beszelgcttek, es fontak az aszonyok este. A tilzhely a nagyhazba
nyil6 ajt6t61 elfoglalta a jobbra eso egesz sarkot a falig. A tilzhely elOtt
a sator allott, melyet labakra epitettek es arra szolgalt, hogy a fi.istot
fclfogja. A scitort is a kezdetben vesszobOl fontâk es tapasztottak, akarcsak a kemenyt, s tulajdonkeppen ez, a sator alatti resz az igazi tuznek
a helyc. Mas szilagysâgi falvakban (Deshaza, Doba) a satort kandall6vâ
a1akitotrok, ugy, hogy kalyhacsempevel korbcraktak, de a Tovishaton is
a m6dosabb gazdak kandall6t rakattak hisz a deshazi kcilyhakeszitok nem
laktak messzire.
Ezen a videken kb. 100 eve tertek ăt a satoros kemencen val6 f6zesr61, melegitesrol a plehteteju vagy gyârilag ontott kâlyhak hasznăla
tara. De meg ekkor is a kemence elUlso reszere, annak tetejere, a kemeny
tovehez, cgy kis plettenteteju kâlyhat âllitottak, egyszeruen nehany
elen:~ allitott teglara.
Most is epîtenek kemencet, szinte minden portăn letezik, vagy a
szabadban, valamivel fedve, lâbakra epitve, vagy valamelyik rnellekepliletben. Alakja nem vâltozott, amit valaha ivesen hajtottak vessz6b61
fontak es tapasztottak, ma teglâb61, bolthajtassal. A kemencek talapzatânak hossza kb. 150 cm, a magassâga az elso reszen 80 cm es befele
iranyban csokken6.
A szarnyasok es a diszn6k, malacok szamara deszkab6l, ami leghoszszabb ideig hasitott es kifaragott tolgyfat jelentett, epitcttek ketreceket,
metve 6lakat.
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A Tovishăton igcn sok szolo tercm. Ami a minoseget illeti, megâllapfthatjuk, hogy vegyesen termeltek es tcrmclnek oltott es hibridszolOket. Ami a feldolgozasat illeti, cgyseges elkepzelest es munkaeszkozoket hasznalnak, de a bor tărolasa t szinte minden faluba n maskent
oldjak meg. Erkeden a szolOsben a foldbe vajnak helyet a pincenek, es
m'indenki a hegyen tartja a borat, Hadadnadasdon is vannak pincek a
szolosben, de nem altalanos, mashol az udvar magasabb reszeben asnak
bc es epitik a pincet ugyancsak a f<Hdbc, de <:Utalanos az ut6bbi idoben a
haz alatti pince. Hogy miert nem alakult ki specifikus pincerendszer?
Val6szinii azzal van kapcsolatban, hogy a kollektiv gazdasagok letrehozăsaig, a szolot jovedelemkiegeszites celjab61 termcltek, fokent az oltott
szolOt osszel eladtak a szatmări, nagykarolyi es a zilahi piacokon. Bogdandon az el nem adott szolot az egyhâz pincejebe vittek, vasar- es linnepnapokon onnan vittek haza.
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1.

ARHITECTURĂ POPULARĂ

IN ZONA DENUMITA TOVISHAT

(Rezumat)

tehnicile construcţiilor populare în zona etnoTovishdt (în traducere motamo Dealul Spinilor). ln viziunea
autorului aeeastă zonă se întinde intre Munţii Meseşului şi poalele Dealudor
Codrului, la întâlnirea judeţC'lor Maramureş, Satu Marc şi Sălaj. Ea a fost şi c~te
o zonă de tranziţie din punct de vedere geografic, şesul se schimbă în dealuri
dar şi din punct de vedere etnografic. Deşi aparţine zonei etnografice a Sălaju lui ,
ea poartă semne distinctive căpătate tocmai din influenţele venite dinspre oraşele
Carei şi Satu Mare. Arhitectura populară a fost studiat;\ in localităţile: Rogdand,
l!odod, Nadişu.l-Hododului, Lelei, Ser din judeţul Satu Mare, satele Chieşd, Şamşud,
Archid, Dioşod, Coş.ei\u, Docşiţa din j udeţul Sălaj.
Autorul prezintă evoluţia tehnicilor de construcţii populare de la stadiul caselor unicelulare până către deceniul 7 al secolului XX, dată la care treptat s-au
trecut la construirea caselor cu funda~fâ din beton, cu două camere în dispun:!re
frontală. Lucrarea încorporează şi anexele gospodăreşti având 110 schiţe insoţi
to:.re.
Lucrarea

~rafică

prezintă concepţia şi

denumită
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CERAMICA DE V AMA
MUZEULUI JUDEŢEAN SATU MARE
ZOLTAN TOTH

Localitatea Vama se află situată în partea de nord-est a judeţului
Satu Mare, în zona etnografică denumită Ţara Oaşului, la 6 km de
oraşul Negreşti Oaş.

Prima atestare documentară a localităţii Vama datează din anul
1270.
Localitatea ·e ste o aşezare cu populaţie mixtă, formată din români
şi maghiari. Ocupaţia de bază a locuitorilor era agricultura, pomicultura
si morăritul.
·
Primele semne de apariţie a olăriLului le avem din a doua jumătate
a secolului al XIX-lca, atestarea documentară a existenţei olarilor din
Vama o avem din anul 1880, ceea ce nu ~nseamnli că olăritul nu s-a
practicat de mai multă vreme în aCl'astă zonă.
În urma cercetărilor arheologice efectuate de Muzeul Judeţean Satu
Marc în această zonă s-au găsit vase ceramice într-o aşezare din neolitic la Oraşul Nou, aşezat la 5 km de Vama, din care prezentăm un vas
ceramic (PI. VI/A).
Localitatea Vama este aşezată lângă râul Tur ceea ce le-a permis
olarilor să exploateze lutul şi pigmenţii organici pentru conf.ecţionarea
ceramicii şi smălţuirea vaselor.
Meseria de olar era preluată din tată în fiu. După primul război
mondial datorită lipsei pigmenţilor pentru prepararea smalţului, mulţi
olari s-au lăsat de meserie. După cel de-al doilea război mondial au
început să se folosească şi pigmenţi industriali.
Olăritul în această zonă este practicat până prin anul 1980, când
olarii au fost grupaţi într-o cooperativă, iar la ora actuală lucrează un
singular olar şi acesta cu caracter facul tativ, datorită greutăţilor de procurare a materiei prime.
Muzeul judeţean Satu Mare prin angajarea unui vechi meşter olar
doreşte ca această veche şi frumoasă meserie să nu se stingă din viaţa
omului, să nu se uite creaţia culturii populare româneşti şi un vestit
centru ceramic.
Cele mai vechi vase ceramice au fost decorate prin zgrafitare, adică
prin 7gîricrea angobei cu un obiect ascuţit. Această tehnică era folosită
mai frecvent în Imperiul Bizantin, preluîndu-se în timp şi în Ţara Românească, Moldova, Bucovina şi pc Tisa Superioară. Acest procedeu s-a
menţinut la Vama până în a doua jumătate a secolului trecut. Motivele
zgraiitate au fost transformate în timp, vasele fiind desenate şi conturate
cu aiutorul cornului de olar, iar la începutul secolului nostru a apărut
"Ornamentaţia cu pensula. (PL. VIII/A, B).
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CERAMICA DE VAMA
MUZEULUI JUDEŢEAN SATU MARE
ZOLTAN TOTH

Localitatea Vama se află situată în partea de nord-est a judeţului
Satu Mare, în zona etnografică denumită Ţara Oaşului, la. 6 km de
oraşul Negreş ti Oaş.

Prima atestare documentară a localităţii Vama datează din anul
1270.
Localitatea este o aşezare cu populaţie mixtă, formată din români
şi maghiari. Ocupaţia de bază a locuitorilor era agricultura, pomicultura
şi morăritul.

Primele semne de apariţie a olăritului le avem din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, atestarea documentară a existenţei olarilor din
Vama o avem din anul 1880, ceea oe nu i,tnseamnă că olăritul nu s~a
practicat de mai multă vreme în această zonă.
·
În mma cercetărilor arheologice efectuate de Muzeul Judeţe·an Satu
Mare în această zonă s-au găsit vase ceramice într-o aşezare din neolitic la Oraşul Nou, aşezat la 5 km de Vama, din care prezentăm un vas
ceramic (Pl. VI/A).
Localitatea Vama este aşezată lângă râul Tur ceea ce le-a permis
olarilor să exploateze lutul şi pigmenţii organici pentru confecţionarea
ceramicii şi smălţuirea vaselor.
·M eseria de olar era preluată din tată în fiu. După primul război
mondial datorită lipsei pigmenţilor pentru prepararea smalţului, mulţi
olari s-au lăsat de meserie. După cel de-al doilea război mondia:l au
început si't se folos.ească şi pigmenţi industriali.
Olăritul în această zonă este practicat până prin anul 1980, când
olarii au fost grupaţi într-o cooperativă, iar la ora actuală lucrează un
singular olar şi ac0sta cu caracter facultativ, datorită greutăţilor de procurare a materiei prime.
Muzeul judeţean Satu Mare prin angajarea unui vechi meşter olar
doreşte ca această veche şi frumoasă meserie să nu se stingă din viaţa
omului, să nu se uite creaţia culturii populare româneşti şi un vestit
-centru ceramic.
Cele mai vechi vase ceramice au fost decorate prin zgrafitare, adică
prin zgîrierea angobei cu un obieci ascuţit. Această tehnică era folosită
mai frecvent în Imperiul Bizantin, preluîndu-se în timp şi în Ţara Românească, Moldova, Bucovina şi pe Tisa Superioară. Acest procedeu s-a
menţinut la Vama până în a doua jumătate a secolului trecut. Motivele
zgrafitate au fost transformate în timp, vasele fiind desenate şi conturate
cu ajutorul cornului de olar, iar la începutul secolului nostru a apărut
ornamentaţia cu pensula. (PL. VIII/A, B).
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Cele mai vechi vase ceramice - blidele vechi adânci si mari - au
fondul crem sau alb. Cromatica dominantă a ceramicii de Vama a rămas
verdele de cobalt, roşu englez, într-un cadru brun închis.
:Putem remarca frecvenţa blidelor pe un fond alb cu deco~aţii florale,
vegetale, urmat de elemente decorative geometrice, în forma razelorsolare, stelară, de rozetă sau cruce. (Pl. VI/E, H, G, L) şi (PI. VII/T, V,
X, Q).
Multe dintre vasele 0olecţiei muzeului judeţean au ornamentul de
bordură decorat cu buline (cercuri de culoare brună sau albe pe fond
brun). (Pl. "VII. M, P, R, S, Ş, T, Z, Y).
O altă categorie de vase ceramice din colecţia noastră sunt olurile
de nănaş, care se folosesc şi se dau cadou la nunţi, botezuri şi înmormântări.

Ursul ceramic ca un ob~ect decorativ avea o dublă folosintă de a
strânge şi proteja banii econ-omisiţi în caz de incendii şi prin ca~acterul
uşor grotesc de a-i speria pe cop~i să se joace cu el.
Dominante sunt şi vasele pentru dus mâncarea la câmp şi ulcelele
pentru lapte.
In diversitatea formelor am mai aminti vasele de mare capacitate
(de la 1 la 10·-15 l.) folosite pentru apă, vin, ţuică, sau pentru fiert
magiun„
Vasele pentru gătit adesea erau legate cu sârmă pentru a nu crăpa
uşor la căldură. Această legare cu sârmă era o meserie aparte, meseriaşul mergea din casă în casă pentru a lega vasele cu sârmă preventiv, sau
chiar şi oele crăpate deja (PL IX.).
In cazul olurilor de marc capacitate pentru apă, vin, decoraţia dominantă era brâul sinusoidal şi cromatica unitară de maro închis, foarte
rar cu un motiv pictat cu alb sau verde. (PL. X).
Vasele mai rar confecţionate şi folosite sunt ligheanul ceramic, cratiţa, vasul pentru gogoşi.
In colecţia muzeului judeţean avem peste 200 de vase de Vama,
dintre care 130 sunt expuse în expoziţia de bază şi la casele muzeu care·
ne aparţin.
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LA CERAMIQUE DE V AMA DANS LA COLLECTION DU MUSEE
DEPARTAMENTAL SATU MARE
(Resume)

Vama 0st un un des pl·us renommes ccntres ceramiques de notre departament.
ll est s1tuc au nord-est de notre departement dans la zone etnographique le Pays

ode

Oaş.

On a les premieres attestations de la deuxieme moitie du XIX-e siecle.
On a prescnte les conditions qui ont permis d'exercer la poterie â Vruna.
On a decrit aussi Ies .tehniques part.iquees dans ce centre, les formes speciiiques. la chromatique utilllsee et Ies elements decoratifs specifiques ces entre
<:eramique.
La collection du musee departamental a plus de 200 recipients qui sont
.exposees dans l'exposition de basc ct dans le demeures-musees du departament.
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A MEGKULONBOZTETES MODJAI BOGDANDON
BURA LASZLO

A Rez- es a Meszes-hegyseg, a Szamos, valamint az Ermellek altal
kozrezârt dombsag, a Szilagysag egyik kistajănak, a Szilagycseh es Zilah
kozott a Szamosba es Krasznâba fut6 patakok kozen elteri.ilo Tovishâtnak
nehany falva (Hadadgyortelek, Hadad, Hadadnadasd, Lele, Szer, Bogdănd) ma kozigazgatasilag Szatmcir megyehez tartozik.
A legnagyobb tOvishati falu, Bogdand lakossâga sajâtos zart kozosseget alkot. Bizonyara ez a kori.ilmeny is hozzâjârult ahhoz, hogy a faluban viszonylag keves csaladnev el. A csalâdnevck es a keresztnevek gyakori ismetlOdese azzal fenyegeti az ilyen kozosseget, hogy zavar keletkezik az egyenek azonositasaban, igy magatol ertctOdo szi.ikseglette valik
a ragadvanynevekkel valo megklilonboztetes.
A Bogdiindon elO megki.ilonboztetes sajatossagaira meg az 1970-es
evek elejen (tanitâsi 6rak meglatogatasakor) felfigyeltem, kesobb (kozepiskolas) tanitvanyaim segitsegevel osszegyGjtottem a falu ragadvânynevanyagat. (Tanitvanyaim, bogdandiak, ott mukodo tanaraik seg.itseget is
folhasznaltâk.)
A nyolcvanas evck vegen vegzett felmercskor Bogdandon 119 csalad elt, kozuliik 117 oshonos, ketto mas falub61 kolto~ott ide. A megki.ilOnboztctes m6djaira val6 eszreveteleimet a faluban folyamatosan el6
csaladok nevhasznâlatara alapozom.
A 117 csalad osszcsen 19 csaladnevet viselt. Arânyuk: Balog(h) 2,
Bede 2, Dull 2, Hajdu 5, Kilrti 18, Meszaros 3, Nagy 44, Nagy-Kasza 3,
Nagy-Kis 3, Nagy-Mehesz 2, Nagy-Pal 2, Sarândi 3, Sipos 7, Szănt6 1,
Szasz 1, Szilâgyi 5, Tatâr 9, T6th 2, Varga 3.
Nos, a fenti adatokb6l megallapithat6, hogy ket kiemelkedoen megterhelt csaladnev (Nagy, Kurti) a lakossâg (a csalâdok) majdnem 53 sză
zalekanak a neve, s a ket kovetkezo csaladnevet is a csaladok kozel 14 sză
zaleka viscli.
Bogda nd lakosainak nepi kozossege a csaladok megki.ilonbozteteset
Tagadvanynevek hasznalataval oldotta meg. A csaladnevek 72 szazalekahoz valamilyen ragadvanynev kapcsol6dik, a kettot egyutt hasznaljak.
!gy mig az egyik Balog(h) csa!Udot egyszeruen a csaladneven emlegetik, a mâsik a Filler csaladi ragadvanynevet kapta (Balogh Filler), ezt
a csalâd mindegyik tagja viseli.
A Kiirti csaladnevG.ek kozott van Kurti-Bede, Kurti Bak6r, Kurti
Bandre, Kurti Jank6, Ki.irti Geci, Kilrti Filler, Klirti Marei, a Nagy
.csalădnevuek kozott Nagy Bak6r, Nagy Bali, Nagy Berki, Nagy Bumbu,
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Nagy Butykos, Nagy Dani, Nagy Kislaci, Nagy Kollcktor, Nagy Laszk6,
Nagy Lack6.
Ezek a csalâdnevek tchât mind ketelemuek, elso elemuk az eredeti
csaladnev, masodik elemiik a ragadvănynev, amely nyelvi eredetet tekintve sok.felc lehet.
A Bogdand nevanyagăban talalt csaladi ragadv{mynevek nyclvi credetuk szerint a kovetkezokeppen csoportosithat6k:
- keresztnev: Bandi, Dani, Gergely, Jank6, Laszk6, Marei, Marcsa,
Miska, Misku, Pali, Peti, Sari,
- penznev: Filler,
- csaladnev: Bede,
- foglalkozăsnev: Kollektor,
- rovidîtett csaladnev:+keresztnev: Nalaszk6,
- koznev: Csepu, Nyt'.11,
- ragadvanynev: Biltykos, Kisjânos, Kiskilrti, Kislaci, Nagybălint.
Naggyor, Szoke.
(Nero sikcrlilt tisztaznom a kovetkezok nyelvi eredetet: Bak6r, Bali,
Balo, Bordre, Bumbu, Doba, Kanti, s nem tisztâzott a nevadâsi inditek
a Berki, Geci eseteben.)
A csaladok mcgki.ilOnboztctesenck (val6szinuleg huszadik szazadi)
rn6dja a bettivel va16 (de a nyelhasznalatban îs igy elo!) jcloles: Nagy Â.,
Nagy L„ Nagy Bali K
A csaladi ragadvănynevck kozul tobbet az atlagosnal sokkal tobben
viselnek, ezek az egymnssal (valamelyes) rokonsagban levo csalâdok oszszes tagjaira kiterjednek. Talal6an nevezi oket B. Gergely Piroska
A kalotaszegi magyar csaladnevek rendszere (Kriterion, 1977) cimu munkajâban nagycsalâdi ragadvanyneveknek (vo.: i.m.20. 1).
Ilyen ragadvanynevek a bogdandi nevanyagban a Bak6r, Bi.itykos,
Miska, Misku, Kasza, ugyanis van 6 Ki.irti I3ak6r es egy Nagy Bak6r, 6 Nagy
Biitykos, 5 Nagy Miska, 4 Nagy Misku es 3 Nagy Kasza csalad.
A nevanyag 05szegyllijtesekor keres.tilk! a vă.laszt arra i.s, hogy az
egycs csaladok hogyan viszonyulnak csalâdi ragadvanynevi.ikhoz. Bogdand 117 csalădjâb61 33-nak nincs ragadvanynevc, a megkerdezett 84
csaJadfO kozi.il 51-cn valaszoltak meg a kerdest. Koziiliik 13-an allitottuk
azt, hogy rokonszenves, tetszik a nev, 9-en hatarozott nemtetszesi.iket
fej cztek ki, 29-nek kozombos a viszonyulâsa.
Nyilvanval6, hogy a csalâdi es a nagycsal<'.1di ragadvanynevckkcl val6
megkiilonboztetes ncm oldja meg az egyenek kozossegen bcltili mcgkiilOnboztetesenek sziiksegcsseget, s mint mas kozossegekben, ugy nogd~indon is el az egyeni ragadvanynevek, csufnevek adasaval val6 megki.ilOnboztetes. Ezeket a ragadvânynevekct - akâr a rncgki.ilonboztetes,
akăr a csufol6das szandekaval szillettek a kozosseg rendszerint elfogadja, hasznalja.
A Bogdandon ma elo, egyetlen szemely viselte egyeni ragadvunyneveket azert vessziik itt szamba, mert a nepi kepzeletvilăg es talalekonysag tanusagai, szemleltetOi.
Az egyeni ragadvanyneveket nyelvi eredetilk szerint a kovetkezokcpp csoportosfthatjuk (eltekintiink viselOik rnegnevezesetol):
- becezett csaladnevek: Dobica, Meszi, Sziszi;
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tulajdonnevek: Kosztolăni, Lenin, S ztălin;
keresztnevek : Gyozo, Lujza, Sari, Zeno;
- bccenevek: Attikam, Bocsike, Ferice, Janck, Joc6, Jozs6, Linda~
Margci, Mihu, Rozi, Tomo;
- jelzos kcresztnevek: Dudas Jutka, Nagypali, Pctykes R6zsa;
- koznevek: Afonya, Bige, Bomba, Borszivar, Buldozer, Cibere,
Citrom, Csiga, Csille, Csuka, Fecskc, Gazella, Galiba, Grizlimedve, Hurka.
Kuruc, Kisszunyog, Kisdong6, Kiskutya, Magnes, Medvebocs, Pulikutya,
Nagyszaj, Pudingfagylalt, Pipe, Putina, Ruca, Sipcntyi.i, Szarka, Szilva.
Tarisznya;
- melleknevek: Fi.iles, Gyongyos, Idetlenke, Ki.irtos, Meno, Poszj,
Rozsdi, Szutyk6, Szâraz;
- tajnyelvi sz6: kuny6, „kunyh6";
- trefas kepzesuek: Agi-bigi, Bi.idosbanka, Cokinel, Daniceli, Doki,
Gclinda, Piripalya, Pudina, Sziki, Topi.
- idegen nyelvi ercdetuek: Kilinaja, Măjsztr6, Puju, Stoltb.
Nem sikeri.ilt tisztaznom a kovctkezok nyelvi eredetet: Bajdale, Berzs6, Bikadzs6, Dacs, Dercc, Duaj, Dudi, Dzsipszi, Fity6k, Kab6ck6, Kohar„
Koszpasz, Lapic, Munu, Pendejk6, Pusu, Szocs6.
Az egyeni ragadvănynevek vonatkozasaban îs kcresti.ik a valaszt a
nevhez vale) viszonyulasra. Mindossze 11-en âllitottak, hogy elfogadjak
es tetszik, 7-en hatarozott nemtetszesi.iket fejeztek ki, 27-cn kozombosek,
40-en nem nyilatkoztak.
OSSZEGEZESUL: A megki.ilOnboztetes szokasa Bogdandon szlikseglet,
el, m6djai mas kozosscgekevel egyezok, az atlagos mcgki.ilOnboztetesi
m6dok mellett emlitesre melt6 a nagycsalâdi ragadvanynevek szamottevo megletc.

l\lODUL DE

DIFERENŢIERE ÎN

BOGDAND

(ReZt1mat)

Cde 117 familii tlin comuna Dogd rmd poartă în te lal 10 nume de familie.
jintre care patru sunt mai frecvente; unul dintre ele cslc numele a 44 de fa miillii, altul a 18 famili i. Este firească necesitatea de n dcos0bi perso·a nelc de
aceleaşi nume de familie, astfel s-nu născut în sat „su pranumele familiale" . c&re
sunt folosite impreună cu numele de familie, şi care cit-osebesc toţi membrii familiilor înrudite.
Lucrarea trece in revistă aceste supranume famiHale specifice, totodată prezintă şi celelalte porecle individuale (grupându-le după originea l or lingvistică).
omite însă precizarea persoanelor poreclite.
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DIE ARTEN VON UNTERSCHEIDEN IN BOGDAND
(Zusammenfassung)

Von 117 Familien aus dem Dorf Bogdand haben 19 Familiennamc; aus denen
sind cinz von ihnen hat 44 Familie und W haben andere.
Es ist eine natiirliches Bedurfnis die Personen mit dem gleuchen Name zu
unterscheidcn. So haben „Familien-Untcrscheidungsname" in dem Dorf entstanden,
dic mit dcm Fam;ilienname zusammen gebrauoht sind und die alle verwandte
F<imilienglider untcrscheiden.
Die Arbcit erwăhnt diese bcsondere Fami'lienname und gleichzeitig stellt auch
.dic andere einzelne Spottname vor n<ich sprachHcher Uhrsprung gruppiert, aber
nannte die verhohnente Personen nicht.
vier

hăufig
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MUZEOLOGIE
PATRIMONIUL ETNOGRAFIC
AL MUZEULUI JUDEŢEAN SATU MARE.
COLECŢIA DE TEXTILE
DANIELA OLTEAN

Creaţia materială şi spirituală a locuitorilor meleagurilor sătmă rene.
s-a făcut de-a lungul vremii remarcată prin originalitatea şi perenitatea sa.
Din bogăţia şi diversitatea acesteia, lucrarea de faţă se opreşte la unul
din cele mai însemnate capitole de manifestare a măiestriei artistice
populare - creaţia de textile - propunându-şi să facă o prezentare a
colecţiei pe care o deţine instituţia noastră, având drept reper de pornire
anul primei achiziţii, 1966.
De asemenea lucrarea reliefează modul în care această colectie a
evoluat vreme de 28 de ani, îmbogăţind astfel zestrea etnografică a
instituţiei noastre.
Una din străvechile noastre legende româneşti ne spune că atunci
când Dumnezeu l-a făcut pe om, a modelat din lut două păpuşi, a suflat
asupra lor viaţă iar apoi a aşezat în faţa lor o sapă şi o furcă, spunându-le
să-şi aleagă fiecare ceea ce le place. Păpuşile au luat una sapa, iar
cealaltă furca. Dumnezeu i-a zis celei care a luat sapa: „Tu bărbat su
fi i, numele tău să fie Adam"; iar păpuşii care a ales furca i-a zis: „Tu
femeie să fii, numele tău Eva şi hrana ta furca".
Şi se pare că încă de atunci, femeia tot toarce, tot ţese, rolul acesta
revenind îndeosebi femeilor de la sate, care deşi mereu prinse în vârtejul
atâtor treburi gospodăreşti, au găsit răgazul de a se aşeza în faţa războ
iului de ţesut şi de a deveni creatoare de artă populară.
în ţara noastră ţesutul reprezintă o îndeletnicire casnică foarte veche,
fiind atestat încă din neoliticul timpuriu, prin prezenţa războaielor de ţe
sut orizontale. Pornind de la cele mai simple forme, ţesutul s-a perfecţionat şi îmbogăţit, răspunzând funcţiilor sale de ordin practic, dar însuşindu-şi în aceeaşi măsură şi minunate atribute estetice, moştenite şî
îmbogăţite de~a lungul timpului.
Colecţia de textile a Muzeului Judeţean Satu Mare cuprinde toate
tipurile de ţesături produse şi folosite în gospodăriile ţărăneşti din ţinu
turile sătmărene, începând de la port, textile cu rol utilitar, cu rol decorativ sau cu funcţii ritualice, întrebuinţate în ceremoniile ce surprind
momentele majore ale vieţii.
O cercetare metodică, în satele judeţului nostru a avut drept rezultat
achiziţionarea unui patrimoniu care cuprinde 853 piese textile, creşterea
colecţiei de pc ani realizându-se astfel:
ANUL 1966 - 60 obiecte textile
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1967
"
1968
17
"
19G9
28
„
1970
4
"
1971
54
„
1972
96
"
1973
53
„
1974
„
1975
56
"
1976
"
1977
11
"
1978
31
"
1979 - 30
"
1980 - 37 OBIECTE TEXTILE
1980
37
"
1981
16
"
1982
"
4
"
1983
1984
„
1985
6
"
1986
78
„
1987
"
1988
32
„
1989
26
"
12
"
1990
1991
60
"
1992
75
"
1993
57
"
1994 - 10
"
Pentru prezentarea colecţiei ne vom opri separat la fiecare zonă
etnografică din judeţul nostru şi vom începe cu Ţara Oaşului.
Colecţia de port popular oşenesc are menirea de a îmbogăţii patrimoniul nostru etnografic prin frumuseţea şi unicitatea sa.
Costumul femeiesc este prezent prin cele 89 de piese, din care: 26 pindileauă; 26 cămăşi; 11 zadii dinainte; 3 chlschineauă; 4 gulere de pindileu; 9 zgărzi; 3 pieptare ; 3 sumane; 4 cununi de mireasă.
Costumul bărbătesc este reprezentat de cele 119 piese, din care:
26 cămăşi; 21 gaci; 4 uioşe; 30 străiţi; 3 zadii dinainte; 8 clopuri; 3 gube;
6 pene cu zgardă; 3 inimi de mărgele; 1 cuşmă; 3 cioareci; 6 mânecări;
2 zgărzi de clop; 3 chimire.
Textilele de interior specifice Ţării Oaşului, intr-o varietate demnă
de admirat, completează colecţia noastră cu 99 piese, respectiv: 42 şter
guri; 6 feţe de masă; 3 rudare; 3 căpătiere; 4 perdele; 14 şerveţele; 1 draperie; 7 lepedeauă; 19 şterguri de rudă.
Textilele cu rol utilitar însumează 15 obiecte din care: 3 desagi; 3 ţo
luri; 1 cergă; 8 ştergări de faţă. Lor li se adaugă 7 piese textile cu rol
ritualic, din care 6 şterguri şi un steag de nuntă.
In ansamblu colecţia de textile specifice Ţării Oaşului totalizează
329 de piese, reprezentative pentru aceste ţinuturi în care se manifestă
una din cele mai desăvârşite creaţii artistice populare.
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Vecina ţinuturilor oşeneşti este o altă zonă etnografică a judeţului
nostru: Câmpia Someşană. Colecţia de textile specifice acestei zone cuprinde 184 de piese, o bună parte din ele dovc<l5nd că contactul cu civilizaţia urbană s-a făcut ·aici mult mai intens decât în Ţara Oaşului sau
Codru.
Costumul femeiesc someşan cuprinde 40 de piese, adică 4 pindileauă;
6 cămăşi; 1 suman; 11 zadii dinainte; 4 cojoaee; 8 zadii de cap; 1 cordon ;
2 pieptare; 3 şaluri.
Colecţia costumului bărbătesc e alcătuită din 16 piese, din care: 4 că
măşi; 6 pantaloni; 1 vestă; 1 veston; 1 pălărie; 1 pereche cisme; 1 şorţ;
1 cojoc.
Textilele cu rol utilitar sunt prezente prin cele 30 de piese, respectiv :
17 şterguri de faţă; 2 merindări; 4 desagi; 7 cergi.
Textilele cu rol decorativ din Câmpia Someşană îmbogăţesc colecţia
cu 84 de obiecte, din care: 11 feţe de masă; 2 şerveţele; 18 feţe de pernă;
6 l epedeauă; 6 draperii; 1 covor; 3 cuverturi; 12 perdele; 16 peretare;
16 şterguri; 1 rudar.
Textilele cu funcţii ritualice sunt reprezentate prin 6 şterguri de
nuntă.

Părţile estice şi sudice ale judeţului nostru sunt dominate de o altă
vatră etnografică, cea a CODRULUI, reprezentată şi ea în colecţia instituţiei noastre prin 340 de piese textile, toate dovada unei măiestrii artis-

tice deosebite.
Costumul de femeie din Codru este prezent prin cele 157 de piese,
44 pindileauă; 70 spăcele; 3 cămăşoaie; 7 zadii de cap; 18 zadii
dinainte ; 5 puslicuri; 9 zgărzi; 2 laibăre.
Costumul bărbătesc însumează 38 de piese, respectiv: 22 cămăşi;
8 gaci; 2 şope; 1 clop; 2 gube; 1 straiţă; 1 zadie; 1 batistă.
Textilele gospodăreşti cuprind: 2 merindare; 6 şterguri de faţă şi
5 m pânză de casă.
Textilele cu rol decorativ din zona Codrului sunt reprezentate
prin cele 125 piese, din care 11 feţe de masă; 18 perdele; 4 cuverturi ;
8 feţe de pernă; 6 lepedeauă; 3 căpătiere; 1 şervet; 74 şterguri. Acestora
li se adaugă 11 piese textile cu rol ritualic, adică două steaguri şi 9 şter
guri de nuntă.
Cele mai deosebite obiecte din această colecţie fac parte din expoziţi a de bază a secţiei de etnografie, tocmai pentru a pune în evidenţă talentul creator şi măiestria artistică a ţărăncilor satelor noastre, care cu
mijloace tehnice modeste şi din materiile prime aflate la îndemână :în
gospodăria ţărănească, au r ealizat nebănuite valori artistice.
Colecţia de textile specifice ţinuturilor sătmărene, prin varietatea
ei, prin gama largă de motive decorative pe care o cuprinde, pornind de
la simplele vrâste, până la cele antropomorfe sau avimorfe, are puterea
de a reprezenta acest important domeniu de manifestare a artei noastre
populare.
adică:
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LE PATRIMOINE ETNOGRAPHIQUE DU MUSEE
DU DEPAR'l'EMENT SATU MARE - LA COLLECTION
DES PRODUITS TEXTILES
(Resv.me)
La crcation mat.erielle et spirituelle des habitants des sites de Satu Mare,
s'est fait remarquee a n long des siecles par son originalite ct par sa perenite. F.n
chois.issant de sa richesse et de sa divcrsite, cet ouvrage accordc attention a l'un
de plus important chiapitre de manifestation de la maitrise artistique populaire
- la creation des produits textilcs. La collection des produiLc; te:xtilcs du Muse<?
du departcment Satu Mare, comptant au total 853 pieces, contient tous Ies typt!!>
de tissus produiits et utilises dans les foyers paysans des regions de Satu Mare,
en commenc;ant avcc le costume populaire, produits tc:xtiles au rol utilitaire au
rol decoratif on aux fonctions de rituel, tuns en prnuvant le talent crl:-ateur et
la maHrise artistigue avec lf'Squels sont doues Ies paysannes de nos viUages.
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FXPOZIŢIA DE ARTA - MIJLOC DE COMUNICARE
JN MUZEUL JUDEŢEAN SATU MARE

.JUDITU ERDOS

Rândurile de faţi n,u doresc a fi un studiu referitor la organizarea
unei expoziţii în general sau cel de artă în special, ci ele punctează doar
c?.teva idei ce decurg din activitatea expoziţională a secţiei ele artă a muzeului sătmărean.
Expoziţia ca mijloc de comunicare - indiferent de natura ei,
constituie un domeniu de sine stătător, un domeniu aparte, cu o oarGcarc exagerare o putem considera chiar şi o „artă". Proiectarea, organizar ea şi materiali7.area propriu-zisă a unei expoziţii, însumează un şir
-Oe procedee, care duc în cele din urmă la realizarea ci. De exemplu:
- Cum şi cu ce mijloace se poate adapta un spaţiu dat în vederea
.realizării expoziţiei?

-

Cum se poate asigura un circuit adecvat, subordonat tematicii în

vederea unui ghidaj

corespunzător?

-

Cu ce mijloace se poate aduce în prim plan unele detalii de importanţă primordială pentru mesajul unei expoziţii?
- Care sunt modalităţile de atragere a a tenţiei publicului spre o
anumită direcţie în circuitul expoziţiei?
- Care este ritmica optimă de prezentare a expon1tclor?
- Care este efectul asupra publicului?
Intrebările care se pun şi intervin în timpul organiză rii une.i expoziţii nu se întrerup aici, ele sunt multiple şi complexe. Deoarece într-un
muzeu expoziţiile sunt organizate de muzeografi, nu putem omite nici
un moment, intenţia şi spiritul de creativitate al acestuia. începând de la
idea real izării unei expoziţii, stabilirii mesajului ei, până la puterea de
exprimare a celor dorite, aparţin inventivi tăţii organizatorului.
Efectul pozHiv constă în primul rând în capacitatea de sintetizare,
de concentrare cât mai inteligibilă a noţiunilor, a mesajului exponatelor.
Puterea de influenţare a formelor, cromaticii, chiar a efectelor de sunet,
sporesc din plin atmosfera în care publicul - destinatarul principal poate avea un comportament aparte, subordonat modului său de percepţie, dar în acelaşi timp şi a spaţiului expoziţional în care se mişcă.
Oricum într-o expoziţie publicul este transpus într-un anume spaţiu
:,;i timp, iar acestea numai într-o armonie continuă reuşesc să ofere publiculu.i satisfacţia vizionării. Dar cine este publicul? Putem spune că este
fieca re vizitator - cu o personalitate deosebit de variată - care intră
m expoziţie, se interesează, se mişcă, percepe, oboseşte chiar, dar este
curios, poate şi suspicios, răbdător, însă cu o sinceră dorinţă de a cunoaşte. Este o persoană fie cultivată, fie dezorientată, este bătrân sau
33•
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de ce a intrat în expoziţie, altul a intrat întâmplător.
ofen1 însă fiecăruia ceva!
Realizarea unei expoziţii nu este niciodată o activitate singulară.
Ea necesită o incontestabilă muncă de echipă, în care muzeograful şi
arhitectul (în cazurile ideale!), colaborarea armonioasă a acestora, asigw·;i
succesul expoziţiei. Conţinutul şi forma, respectiv muzeograful şi arhitectul, creativitatea lor reciprocă constituie clementele esenţiale ale realizării unei expoziţii, a valorifică rii ideale a exponatelor.
1n condiţiile unui muzeu judeţean, realizarea la forma ideală a unei
expoziţii nu întotdeauna este posibilă, datorită unor impedimente deseori
independente de voinţa şi dorinţa acestor instituţii. Cu toate acestea, muizeele de provincie se străduiesc de multe ori din răsputeri de a oferi
publicului revelaţia unui patrimoniu valoros. Astfel se întâmplă şi în ca.zul secţiei de artă a muzeului sătmărean.
·
Din anul 1969 in cadrul acestui muze'u funcţionează secţia de arţă,
ca secţie de sine stătătoare, organizatoarea unui număr considerabil de
expoziţii, fie tematice, fie de autor, sau fiind gazda unor expoziţii din
ţară şi de peste hotare. Ţinând seama de această experienţă expoziţional.U
a muzeului, am clori să amintim câteva din expoziţiile realizate, subliniind aspectele cele mai importante care au motivat organizarea lor.
De la bun început trebuie subliniat faptul că secţia de artă a muzeului sătmărean este structurat pc o colecţie ce aparţine artei româneşti
datând din secolul XX, colecţie în cadrul căreia un accent deosebit
iS-a pus pe creaţia artiştilor cu caracter local şi zonal, integrându-i în
mod firesc în aria artistică transilvăneană. Această constatare este necesară pentru a motiva condiţiona rea tematică a expoziţiilor organizate
de secţia de artă. Dintre expoziţiile organizate am.intim, în primul rând,
seria de expoziţii dedicate pictorului sătmărean Aurel Popp (1870-1960).
Prima dintre acestea a fost organizată în anul 1969, care a constituit nucleul expoziţiei permanente a secţiei. Ea funcţionează şi astăzi cu acele
îmbunătăţiri muzeografice care s-au făcut necesare.
Aceast<.1 expoziţie a fost urmată de altele, ce prezentau diferite etape
de creaţie a pictorului Aurel Popp, incluzând preocupările grafice şi cele
de artă monumentală. Mesajul principal al acestor expoziţii a fost acela
de a conştientiza publicul, atât pe cel autohton cât şi cel turist, importanţa deosebită pe care l-a avut Aurel Popp în viaţa artistică a României
în perioada interbelică, moştenirea artistică a acestui artist găsindu-se
în majoritate în proprietatea muzeului sătmărean. Expoziţiile dedicate
acestui pictor au inclus alături de opera sa, numeroase documente cu
caracter memorialistic legate de anii de studiu, de activitatea sa deosebit
de bogată desfăşurată în oraşul natal Satu Mare.
Ca o continuare a serialelor de expoziţii dedicate artiştilor sătmă
reni, au fost organizate expoziţii cu caracter retrospectiv unor autori a
t:ăror operă şi viaţă a fost parte
integrantă a oraşului de pe Someş.
Astfel, a fost prezentată opera şi personalitatea pictorului Litteczky Endre
(1880- 1953), Aurel Haiduc (1917-1970), Toth Gyula (1891-1970), sau
Ion Tânţaş (1909-1973). Scopul primordial urmărit în realizarea acestor
expoziţii a îost acela de valorificare a patrimoniului local. În acesta se
:înscrie şi expoziţia donaţiei graficianului P aul Erdos (1916-1987) reprezentant de prestigiu al graficii româneşti contemporane.
O

unul

ştie

2

expoziţie reuşită
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De asemenea secţia de artă a muzeului a fost şi a rămas organizatoarea permanentă a unor expoziţii ale artiştilor contemporani, oferind
posibilitatea afirmării tinerei generaţii de artişti plastici. Prin organizarea
expoziţiilor de artă contemporană considerăm cu muzeul reuşeşte să se
desprindă, într-un fel, de caracterul său „academic" asigur~ind teren de
afirmaţie tendinţelor artistice actuale.
înainte de a încheia succinta înşiruie foarte selectivă a expoziţiilor
organizate, trebuie să amintim una dintre cele mai reuşite expoziţii de
o mare rezonanţă în publicul sătmărean şi anume expoziţia V!ct0r Vasarely realizată în colaborare cu colecţionarul Csepei Tibor din Budapesta.
Cotat drept un adevărat eveniment în viaţa artistică a oraşului, expoziţia
a ocazionat întâlnirea pentru prima dată cu opera uneia dintre cele mai
mari personalităţi artistice ale lumii. Această experienţă expoziţională
a fost cu atât mai remarcabilă cu cât publicul sătmărean a avut un contact direct, nemijlocit, cu arta abstractă prin intermediul unui mare
maestru al acestui curent. Succesul neaşteptat de marc al expoziţiei a
demonstrat pe deplin receptivitatea publicului, mai cu scamă a generaţiei
tinere.
1n concluzie, expoziţia este una din formele şi mijloacele de comunicare poate cele mai eficaee c3re pot avea nu numai un c-fcC't educati\r
incontestabil dar şi de propagare a valorilor, este un domeniu complex
cu caracter tridimensional, destinat în mod direct publicului, având chiar
darul de a reînvia fenomene artistice uitate sau deosebit de actuale, vorbesc (despre ceva) şi transmit (ceva) prin imaginea pieselor expuse, despre
ştiinţă, tehnică, despre artă.

L'EXPOSITION D'ART - MOYEN DE COMMUNICATIONS
DANS LE MUSEE D:EPARTAMENTAL SATU MARE
(Resume)

J .•.aut<'ur presen te dans cet liques quelques idees conccrnant les methodes
museographjques de projecticm, organisation et materialisation de l'exposition en
general et de celle d'art e:n special. 11 y sont enumerees quelques expositions ele
succes de la -section d'art du Musee de Satu Mare.
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ARTA PORTRETULUI
IN COLECŢIA MUZEULUI JUDEŢEAN SA'fU MARE
DO.INA

MICLAUŞ

Figura umană a constituit o nesecată sursă de inspiraţie pentru arîncepând din cele mai vechi timpuri. Citând pc marele filosof german Georg Simmel „1n lumea perceptibilă nu există o altă structură care
să înglobeze, precum chipul omenesc,
atâtea forme şi suprafeţe .într-o
absolută unitate de sens.'' Portretul, în sensul restrtms al termenului,
apare încă la vechile civilizaţii: egipteni, mesopotamieni, cretani, greci,
etrusci. Statuile şi reliefurile din perioadele cele mai vechi nu prezintă
în general, insă nici una din caracteristicile portretului. Artiştii aveau
material pentru individualizare, dar nu şi pentru însufleţirea chipului.
în perioada de maximă influenţă a creştinismului, portretul este pe
cale de dispariţie. Bustul sculptat îşi continuă existenţa, iar în secolele III- VI, apar la Roma noi mode datorită cărora folosirea portretului
se extinde până şi la ornamentarea obiectelor uzuale: bijuterii, veselă.
Atâta vreme cât creştinismul s-a dezvoltat într-un mediu civilizat, el şi-a
apropiat totuşi portretul, aşa cum dealtfel a făcut cu toate celelalte forme
ale artei păgâne, căutând doar să dea nume noi :formelor vizuale tradiţionale, aşa cum s-a întâmplat cu oranţii din catacombe.
Dezvoltarea portretului pictat corespunde perioadei marilor tranziţii
politice, militare şi religioase ce au Joc în imperiul roman. Portretul este
opera civilizaţiilor evoluate, deoarece el este rezultatul unei meditaţii de
ordin superior. Vor trece secole până când portretul particular şi cel funerar vor cunoaşte din nou o perioadă de înflorire în statele naţionale pe
cale de a se întemeia şi care .s-au rupt de Roma. în aceste noi state, precum odinioară în Egiptul faraonilor două puteri, şeful statului şi biserica
îşi dispută dreptul de a dispune de viaţa şi moartea muritorului de rând.
Episcopul Romei acordă o mnre importanţă faptului de a stabili permanenţa prezenţei sale prin intermediul portretului său, plasat în locuri sacre în care se adună credincioşii. Aceeaşi grijă se vădeşte şi în tratarea
personajelor din suita imperială. în această perioadă portretul papal a
cunoscut mode care au creat tipuri convenţion ale: moda feţei cu formă
triunghiulară, moda capetelor pătra te cu faţa plină. Papa de la Roma şi
regele din Occident au asigurat astfel supravieţuirea portretului personal. Exemplul regal nu putea fi urmat decât în puţine cazuri, doar de
către cei care puteau emite pretenţii la suveranitate. Exemplul papei a
avut în schimb repercursiuni mai mari, confundându-se într-o oarecare
măsu ră cu ideea de donaţie: faptul de a oferi un obiect sacru, pare să dea
donatorului dreptul de a aminti prin •r eprezentarea chipului său , binele
făcut pentru cauza credi n ţei. Intre sfârşitul secolului al IX-lea şi cel al
tişti,
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secolului al XI-lea, un loc important îl ocupă portretul personal sub forma
a donatorului. El va fi practicat fie pe decorul mural, fie dupi1
exemplul prinţilor pc manuscrise.· Donatorul manuscrisului face un nou
µas către portretul individual independent: e singur pe pagină, nefăcând
parte dintr-o compoziţie cu figuri multiple. Se deschid noi posibili tăţi
portretului din secolul al XIV-lca: faţa altarului şi retablul din lemn pictat. Pictura este astfel constrânsă să se desprindă de pereţi şi să se statornicească în mijlocul bisericii, acolo unde poate fi văzută. E făcută pe
lemn şi se organizează, sub diferite forme, în jurul altarului: faţă de altar - panou de lemn pictat aşezat in faţa mesei de altar; retablu - aşc2at îndărătul acesteia.
Interesul pentru om, sentimentul că studierii acestuia să i se consacre un tablou autonom, continuă să se amplifice în secolele ~rmătoarc
Jn a doua jumătate a secolului al XV-lea apare un nou tip de portret ce
cap~tă aspectul unei serii: pe fond neutru, faţa se prezintă fie pe trei
sferturi întoarsă către privitor, fie din profil. Modelul e înfăţişat doar
până sub umeri, coafurii a cordându-i-sc o mare importanţă. Faţa este
tratată în manieră realistă, totuşi fără exces de detalii. S-a născut însă
foa rte curând ideea că omul nu e complet dacă este desprins de tot ceea
C<' constituie cadrul vieţii obişnuite. Paralel cu expansiunea portretului
pc fond neutru, apare tendinţa de a-l situa pc om într-un cadru natural :
apare deci portretul pe fond cu imagihi.
în perioada Renaşterii, arta portretului atinge culmi nebăniute. Conform marelui principiu generator al noii mişcări, figura reprodusă artistic. trebuie să imite cât mai exact „natura vie". Portretul devine ,,ideea
centralii" a tabloului. 11 putem cita pe Leonardo da Vinci cu celebra Mona
Lisa. Nemuritorul chip al Giocondei va domina de-a lungul secolelor arta
portretului. în secolul al XVI-lea Tiţian este cel care va deveni regele portretului, ridicându-i prestigiul la nivelul unei arte majore şi la modă. în
Hrta portretului secolul al XVIII-lea n-a produs nimic remarcabil. nimic
ieşit din comun, cu toate că în acest secol, tema a fost abordată de mari
nume ca: Rubens, Van Dyck, Vclasquez.
Colecţia muzeului, deţine o lucrare din secolul al XVIII-lea, apartinînd şcolii austriece intitulată „Portret de tânără cu lămâie" Wl. X)
Este o lucrare executată în ulei pe ptmză, fiind un portret bust. Modelul
este o tânără redată din faţă. ţinând în mâna stângă o lămâie cu frunze.
l\1<îna dreaptă ii cade lin pe lângă corp. Postura corpului, forma şi gesturile mâinilor şi chiar îmbrăcămintea, pot fi semnificative pentru artistul
portretist. Veşmântul tinerei este unul de aristocrată de modă renascenti stă, ornat cu şiraguri de perle. Pentru artistul care studiază personalitatea sau condiţia socială a subiectului, felul în care un om se aşează şi
poartă o haină, a constituit o preocupare importantă. Părul blond şi creţ
al tinerei, este lăsat pe umeri şi strâns pe creştet cu perle. Cromatica este
adecvată genului şi perioadei cu luminozitate accentuată la faţă , decolteu
şi mâini, în rest tonuri de brun.
Abordarea studiului portretului în secolul al XIX-lea pune probleme
<'U totul diferite de cele întâlnite până acum. Este vorba de o ruptu1·ă totală a căilor de acces în acest domeniu şi chiar de contestarea însăşi a noţiunii de portret. începutul secolului al XIX-lea cunoaşte o extraordinarii
dezvoltare a portretului. Burghezul vrea să posede tot cc înainte era priliniştitoare

https://biblioteca-digitala.ro

3

Arta portretului

521

vilegiul claselor dominante, vrea să se contemple pe sine, încă în viaţă
fiind şi să lase moştenire propriul său chip copiilor. In nici o altă epocii
această nevi:>ie de personalizare nu a fost atât de mare. Se naşte portretul
psihologic. Problema portretului e condiţionată în secolul al XIX-lea de
·tehnica curentă a · picturii. Pictorul învaţă să picteze, adică pictează în
atelier şi după model viu.
Din colecţia muzeului putem aminti două lucrări <lin secolul ăl
XIX-lea: „Portret de bătrân cu pipă", lucrare aparţinând pictorului
Feszty Arpad şi „Portret de fată", du~'l un autor necunoscut.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, impresionismul şi-a pus amprenta
pe arta portretului. Generaţia primilor impresionişti, cea a lui Manet,
Degas, Renoir a adus o contribuţie decisivă la transformarea concepţiilor
despre portret.
In jurul anului 1900 portretul oscilează între un număr destul de
mare de formule, unele dintre ele sunt izvorâte dintr-o tradiţie mai veche, in timp ce altele reprezintă deja academismul generaţiilor impresioniste şi simboliste. Artistul redă n u atât individualitatea unui personaj, cât atmosfera unei epoci şi n unui grup de oameni.
Personalitate proeminentă a artei româneşti din prima jumătate a
secolului al XX-lea, pictorul sătmărean Aurel Popp ne-a lăsat o moşte
nire bogată şi diversă. Cu toate că nu este cunoscut ca şi portretist, el
a realizat câteva portrete remarcabile, deţinute de colecţia muzeului. Dintre acestea amintim: „Autoportret", „Portret de bărbat" şi „Portretul
mamei".
Lucrarea „Autoportret" executată în ulei pe pânză, se încadrează în
perioada studiilor între anii 1903- 1914. Figura artistului este tipărită pe
lin fond negru. Pe cap am o pălărie caracteristică epocii. Lucrarea este
e:xecutată printr-un desen precis, cu un colorit sobru.
„Portretul mamei" (Pl. XII/1) este o lucrare ce reprezintă un portret
de bătrână din profil, căruntă, cu coc, cu ochelari, aşezată pe un scaun
înalt sculptat, citind, lângă o masă sculptată acoperită cu o broderie albă.
Pe masă este o carte cu coperţile închise. În fundal se vede albul sobei
de faianţă. Lucrarea sugerează linişte şi dragoste faţă de persoana redată ,
printr-o gamă de culori adecvată atmosferii intime.
In general artistul cunoaşte chipul omenesc astfel de cum îl cunoaş
tem noi, în mod obişnuit. El observă cum acţionează culorile prin suprafaţa pielii. Ochiul îi deschide o „oglindă spre suflet". Felul în care artistul îi dă o formă şi îi direcţionează sau fixează privirea, va influenţa
starea de spirit, caracterul subiectului său, raporturile sale cu privitorul
şi mediul înconjurător şi va diviza sau determina spaţiul din tablou.
Numeroase sunt şi portretele realizate de pictorul sătmărean Litteczky
Endre, tot la începutul secolului XX. Dintre acestea amintim: „Portret
de bărbat'', „Bărbat cu pălărie" şi „Portretul soţiei".
Referindu-ne la secolul XX, în tradiţia picturală putem cita opera
foviştilor şi mai ales câteva admirabile portrete de Derain. In ce priveşte
cubismul putem aminti personalitatea lui Picasso. Opera sa e plină de figuri individualizate servindu-i drept pretext. Pentru el şi pentru atâţia
alţii, figura umană e suportul unei speculaţii plastice. Tot ce se află în
apropierea lui îl captivează. El ca şi alţi artişti nu se străduiesc să ne
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atragă atenţia asupra personalităţii modelului lor. Ei nu fac decât să-l
insereze în reţeaua complexă a activităţilor lor imaginare.
Un număr mai mare de lucrări înfăţişând portrete, existenee în colecţia muzeului sunt cele din şcoala de pictură modernă şi contemporana.
Merită amintite două nume de mare rezonan ţii din pictura modernă, care
au redat apoi artei contemporane româneşti prestigiul aspiraţiei spre originalitate: Henri Catargi cu lucrarea „Portret" şi Schweitzer Cumpăna
cu lucrarea .„ Portret de bătrân". Şcoala de pictură românească contemporană reuneşte câteva nume de artişti, care nu s-au sustras portretului,
cu toate că nu manifestau o vocaţie deosebită pentru acest gen. Dintre
aceştia putem cita câte'\l'a nume: Nicolae Hilohi cu iucrarea „Hariclea
Darclee'', Aurel Nedel cu „Portret", Florin Mitroi cu Portret cu roş1.1",
Bartok Francisc cu lucrarea „Theodor Pallady".
Ţara Caşului a constituit un izvor de inspiraţie pentru artişti. Ion
Ţânţaş, un fiu al acestor meleaguri, a realizat câteva portrete inspirate
din această zonă diRtre care menţionăm lucrarea „Tăran din Oaş"
(Pl. XII/2). Este o lucrare realizată în ulei pe pânză înfăţişând figura ţă
rcmului din zona Caşului. Pe umcrl poartă un suman, iar în mâna stângă
ţine o secure. Cromatica dominantă este de verde şi orange, pasta fiind
.abundentă.

Deosebite atât ca viziune artistică cât şi ca modalitate de rezolvare
prin aceste lucrări, s-a încercat prezentarea celor mai reprezentative portrete deţinute de colecţia muzeului.
Epoca contemporană are în toate domeniile, deci şi în pictură tendinţa de a trata indivizii ca pc nişte elemente identice unele cu altele.
Nu mai crede în persoană şi nici într-o ierarhie oarecare a fiinţelor vil.
Ea nu mai cunoaşte alte valori, decât pe cele care le obţine prin analiza
fenomenelor. Nu e deci arbitrar, să considerăm că epoca noastră asistă
la declinul unui gen care a existat fără încetare încă de la îneeputurile
dstoriei. Declinul actual al portretului ca „gen" atestă faptul că omul,
dotat cu noi mijloace de a acţiona asupra mediului său, nu se situează
încă în mod stabil ca persoană în raport cu universul.
tehnică,
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L' ART DU PORTRAIT DANS LA COLLECTION DU MUS"EE
DEPARTAMENTAL SATU MARE
(ResumeJ

Cet ouvrage-ci se propose de presenter en quelques mots l'evolution de l'art
du portrait, s'arretant sur quelques portraiits qui se trouvent dans la collection
du Mul.ee departamental Satu Mare : „Portrait d'une fille avec citron", ocuvre d'un
anonyme autrichien du XVIII-c siecle, deux portraits du grand peintre de Satu
Mare, Aurel Popp (1"879---1960) et le porlrait d'une jeune de Oaş, execute par Ion
Ţânţaş (1909-1973).
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RESTAURARE-CONSERVARE
COLABORAREA CU INTREPRINDERILE INDUSTRIALE
IN PROCESUL DE RESTAURARE A EXPONATELOR
TEHNICE
GABRIEL BUNJLA

Muzeul Tehnic este o unitate muzeală puternică, cu un atelier dcrestaurare conservare bine dotat, capabil să efectueze restaurări de mare
complexitate şi a re un personal de specialitate pregătit să abordeze lucrări de calitate, profesionalism. Cu toate acestea pentru a restaura anumite exponate şi din dorinţa de a da exponatelor aspectul iniţial şi cel mai important - funcţionalitate, apelăm la diferite instituţii, întrepriRderi specializate pe profilul solicitat.
Astfel, pentru r estaurarea ;,Pilelor K" s-a apelat la atelierele de prelucrat sticlă, Curtea Sticlarilor, pentru a confecţiona patru recipiente, vase
- după modelul solicitat. S-au confecţionat în acest scop matriţe din
lemn şi s-au efectuat probe pună s-au obţinut parametrii doriţi. Tot la
această instituţie s-au confecţionat globuri pentru lămpile cu arc electric, din dotarea sectorului de iluminat .
P entru restaurarea telefoanelor din expoziţia organizată la sediul muzeului nostru în trimestrul III, s-a apelat la un atelier zonal de întreţinere
telefonică pentru procurarea de şuruburi din cupru, M-2,5, a unor cleme
şi dispozitive de cablaj - specifice aparaturii telefonke.
P entru restaurarea unor exponate în componenţa cărora intră şi electromotoare, transformatori, s-a apelat la atelierul de bobinaj al întreprinderii Energoreparaţii. Este cazul rebobinării motoarelor de acţionare şi
a transformatorilor de lampă - proiecţie ale aparatelor de proiecţie AEG, Erneman. Bobinarea a fost efectuată folosind sârmă de aceiaşi ca litate şi diametru.
·
Restaurarea a două exponate complexe a fost realizată în anul 1994.
prin colaborarea cu RATB, cu ocazia împlinirii a 100 ani de ln introducerea transportului în Bucureşti. Este vorba de un tramvai electric carea circulat în Brăila şi un tramvai cu cai ce a aparţinut Primăriei Bucureşti. Această restaurare a ridicat probleme deosebite, deoarece obiectele
erau foarte deteriorate, au avut intervenţii n umeroase şi deoarece în final
s-a dorit ca acestea să funcţioneze, să se reproducă estetica şi funcţiona
litatea în ansamblu. Datorită gabaritului, greutăţii exponatelor, acestea
au fost transportate cu utilaje speciale, specifice la sediul Atelierelor Centrale RATB, unde într-o hală special amenajată au fost demontate, restaurate, conservate, folosindu-se tehnologia, utilajele şi experienţa în domeniu a specialiştilor din întreprindere. S-au coordonat şi avizat toate
operaţiile de către restauratorul muzeului aflat la faţa locului în perma-
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respectarea normelor metodologice specifice restauîncadrarea în graficul de lucru. Această restaurnre, oricâtă bunăvoinţă şi pricepere am fi avut noi, depăşea posibilităţile tehnologice ale ·laboratoarelor muzeului. Aceasta şi din consideraţii ţinând de
protecţie şi siguranţă, deoarece acest exponet, după restaurare a circulat, a transportat pasageri fiind integrat în creerea atmosferei de epocă.
In perspectivă avem ca obiectiv - restaurarea primului automobil
din lume cu caroserie aerodinamică - construit de ing. Aurel Persu,
in 1923.
La acest automobil avem câteva probleme pe care nu le putem rezolva cu posibilităţile tehnologice ale muzeului. Prin bunăvoinţa sponsorului principal al acestei operaţiuni - Automobil Clubul Român - se va
putea trece peste câteva obstacole. Astfoel, demontarea exponatului - care
a re dimensiunile 415X155X135 cm - se va face într-un atelier al ACR,
unde se vor revizui organele de transmisie, motorul, instalaţia electrică,
fr•losindu-ne de utilaje specifice şi specializate pentru aceste operaţii.
Muzeul, oricâtă bunăvoinţă ar avea, nu poate construi o rampă special
pentru această restaurare şi nici nu dispune de diferite prese, alezoare
e tc. -- care se folosesc în revizia au tomobilelor.
Pentru restaurarea caroseriei acestui automobil care este din aluminiu, se va apela la o intreprindere care are experienţă în reparaţii de
aeronave. Aceasta, deoarece aluminiul din care este caroseria este in totalitate din aluminiu - montat pe o caroserie din lemn. Aluminiul este
.în parte îmbătrânit şi nu suportă suduri. Pentru consolidare, se va folosi
răşină poliester armată cu fibră de sticlă - aceasta procurându-se de la
întreprinderi de specialitate din Platforma Chimică Dudeşti. Pentru procurarea anvelopelor, se va apela la o întreprindere profilată - Floreşti
Prahova sau Danubiana. Se va căuta obţinerea unor arwelope cu dimensiuni şi caracteristic€ apropiate de ceea ce solicităm noi. Aceasta implică, confecţionarea unei matriţe - speciale.
Pentru restaurarea colecţiei de calculatoare mecanice, electromeca'lice şi electronice - vom apela la intreprinderile de întreţinere utilaje de calcul, la Fabrica de Calculatoare, pentru a procura aceste componente originale, specifice cu parametrii funcţionali apropiaţi cu piesele
originale ale exponatelor.
Avem în vedere colaborarea cu Institutul de Fizică Atomică pentru
etalonarea aparaturii şi a exponatelor din sectorul de Fizică Atomică din
cadrul Muzeului Tehnic. Astfel, avem dozimetre, numărătoare de particole, nivelmetre etc„ care pentru a fi verificate, etalonate este nevoie de
surse radioactive, sunt necesare precauţii deosebite, se lucrează cu izotopi radioactivi, regim special de manevrare, stocare. Tot în scopul obţinerii de rezultate reale, apelăm la laboratoarele de metrologie autorizate, pentru etalonarea instrumentarului din dotare, a aparatelor electrice şi electronice de măsură, pentru autorizarea macaralelor, a cricurilor şi a schelelor din atelierele de prelucrare mecanică.
Pe viitor suntem deschişi colaborării cu orice întreprindere, instituţii
pentru a realiza restaurări la exponatele cu complexitate, pentru a obţine în final un exponat complet şi funcţional. Această nu înseamnă că
neglijăm relaţiile de colaborare cu celelalte muzee sau instituţii din Ministerul Culturii. Apelăm în mod constant la diferite laboratoare de resrării ştiinţifice şi
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taurare pentru determinări, dotări, tratamente, consultanţă. Dorim ca
prin experienţa, tradiţia Muzeului Tehnic să ajutăm în problemele solicitate - orice unitate muzeală.

LA COLLABORATION A VEC LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
DANS LE PROCES DE RESTAURATION DES OBJECTS EXPOSES
(Resume)

Cet ouvrag~ nous presente la collaboration du Musoo Technique „Prof. ing.
D. Leonida" avec differentes entreprises et instltutibns qui viennent a l'aide du
re.staurateur pour obtenir des objects exposes en etat !onctionnel.
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RESTAURAREA lN SPRIJINUL COMPLETARII
TABLOULUI UNOR EPOCI TRECUTE
LIGIA DRAGHICI

Lucrarea de

faţă,

prin prezentarea tehnicilor de restaurare folqsite,
a
de amănunt ştiinţific care
m-am referit, ~u dat posibilitate cercetătorilor din instituţia noastră să-şi completeze datele despre piesele respective. Considerăm că astfel am făcut un dublu serviciu
cultural: de salvare a pieselor dar şi de întregire a datelor pentru circuitul ştiinţific.

~i-a propus punerea în lumină
descoperirilor
au apărut pe parcursul lucrărilor. Cele la care

1. EVANGHELIA CU INVAŢATURA -

Mănăstirea

Dealul -

1644

Domnia lui Matei Basarab înseamnă pentru istoria românilor o epocă
de mari realizări, îndeosebi pe planul culturii nn loc aparte ocupându-l
tipărirea cărţilor:

- Psaltirea slavonă - 1637-1642
- Psaltirea slavonă cu ceaslov
- Pravila cea Mică - 1640
~i ultima aparţine din vremea sa „Evanghelia cu învăţătură". Tipărirea
acestei lucrări a început la Govora şi s-a încheiat la Mănăstirea Dealul
în 1644.
Ajunsă în laboratorul de restaurare, cartea a fost supusă unor lucrări de restaurare deosebite deoarece atât legătura cât şi corpul cărţii
a suferit în timp deteriorări fizico-mecanice, chimice şi biologice.
In lucrarea de faţă, însă mă voi opri asupra unui alt aspect şi anume
datarea restaurării anterioare.
Importanţa Evangheliei cu învăţătură pentru generaţiile următoare
a fost sesizată în timp de o serie de cercetători, pasionaţi de carte.1
Consolidările efectuate, empiric, cu hârtie fabricată manual, au fost
aplicate atât pe zonele nepurtătoare cât şi pe cele purtătoare de mesaj
internaţional, folosindu-se unde era nevoie pentru completarea textului
cerneală fcrogalică (Pl. XIII.).
Testele de laborator asupra hârtiei folosite la vechea restaurare au
scos la iveală faptul că şi forzaţurile sunt de aceeaşi calitate, respectiv:
hârtie fabricată manual din fibre de in şi cânepă cu suprafaţă rugoasă şi
având în componenţă ca liant clei de prun.
1
T. Bianu, M. IIodos, Bi bliografia
1!11... 1211.1

românească

veche,
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Luând ca argument filigranele descoperite pe forzaţurile cărţii
(PI. XIV/1, 2, 3) putem plasa in timp şi spaţiu vechea restaurare.
Pe partea mobilă a forzaţului este lizibil filigranul de la Orlat cu
cifra 2 în chenar., ceea ce indică o anumită calitate a hârtiei. Ortografia
„ORLATH" este atestată in anul 1804. Partea fixă a forzaţului prezintă
în filigran iniţialele ,,F.W." fără an. Din 1808- 1814 iniţialele respective
apar în filigran însoţite de an.
Urmărind aceste date, ajungem la concluzia că hârtia folosită la vechea restaurare, aparţine morilor de hârtie de la Sibiu şi Orlat, plasând u-se ca an de fabricaţie între 1804-1807.:!• :i
2. STATUT DE BREASLA -

manuscris 1783 (Pl. XV)

Statutele şi privilegiile breslei tâmplarilor din Rupea, începând cu
anul 1500 până la 1783 când apare ultima lor reconfirmare de către Universitatea săsească de la Sibiu.4
Cuprinde 33 de pagini, redactar ea este făcu tă de o mână talentată
în arta scrisului, cu tuş negru. Textul este în limba germană cu carac-

tere gotice-renaşcentiste.
Pc ultima pagină, o însemnare ce cuprinde confirmarea vechilor statute de la 1783 de către Universitatea săsească de la Sibiu, text cu cerneală neagră (ferogalică cu cărbune), caractere gotice de tip baroc.
.
1Alături de problemele pe care le ridică un astfel de manuscris unde
trecerea sutelor de ani şi-a lăsat vizibil amprenta, o mare surpriză a apă-,
rut la spălarea paginilor manuscrisului, când s-a constatat că 2 file erau
foarte bine lipite una de alta. Puse pe masa luminoasă, dintre cele două
file apărea un text, greu lizibil.
Orice încercare de a dezlipi cele două file s-a încheiat cu un eşec .
Nu se putea face nici o analiză amănunţită asupra adezivului folosit pentru lipire, nici a cernelei cu care a fost scris textul.
S-a recurs la o metodă riscantă , dar cu multă atenţie şi cu pricepere
ea a dat rezultatul m ult aşteptat.
Pe o baie de abur, au fost aşezate mai multe straturi de site cu densitate de la mare până la cea mai fină (sită de mătase). Pe acest pat de
site a fost aşezat documentul, iar deasupra lui, un clopot de sticlă. După
>fiecare minut de şedere în baie de abur, documentul se controla şi se
punea pentru câteva minute între hârtii de filtru.
După aproximativ 20 de minute cele două file au început să dea
semne de dezlipire. Acum s-a putut face analiza adezivului şi a cernelii.5
Era vorba despre un amestec de clei animal cu rumeguş iar cerneala era
pe bază de cărbune. Recomandarea chimistului a fost deci îndepărtarea
2 Sacerdoţeanu, Aurelian Fabrica de hârtie di n Râmnicul Vâ lcii în sec. al
XVIII-Zea. ln: Bm·idava, S t udii ~i materiale; Muzeul judeţean Vâlcea, 19i2,
pag. 273-293.
8 Nusbacher D, In: A pu llum, vol. XV, 1977, pag. 686.
' Colecţia Muzeului de Istorie Braşov - Dorina Negulici in: „Meşteşuguri in
Braşovul Medieval", Braşov 1995.
5 Probl em e de patologie a cărţii. Culegere de m a terial documenta r vol. XXVI,
Bucureşti, 1990.
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la cald a stratului de clei animal ce a fost executată tot pe baie de abur
dar fără clopot de sticlă . Curăţarea s-a efectuat pe cât a fost posibil fără
să afe<:teze textul. Apoi s-a trecut la spălarea propriu-zisă în soluţie
hidro-alcoolică (900/ o alcool etilic absolut+ }Q0/0 H 20).
Revela ţia a fost mare atât pentru r estaurator cât şi pentru cercetă
torul muzeului căci textul bine ascuns a adus informaţii noi, d€osebit de
valoroase, pentru bibliofil.
3. SCRISOARE TESTAMENT · (Pl. XVI)

prima

jumătate

a

s~.

XVIII

Fragmentele găsite încastrate în coperta unei · liturghii din 1741 fac
parte dintr-un zapis al unei oarecare „Mara Radului" din Baia, care-şi
lăsa averea „fiului şi fiicei Maria casa şi locu din jurul casei şi alte
locuri 4 cu menţionarea „hotărniciei acestora":
Există posibil şi o dată a scrierii actului din care nu mai este lizibil decât ziua 5 şi luna lui „răpciune" - adică noiembrie. Caracteristicile
scrisului şi ale hârtiei documentului îl plasează în timp aproximativ în
prima jumătate a sec. XVIII.
Mare a fost surpriza când dintre coperţile Liturghierului a apărut
acest manuscris de valoare documentară deosebită, împăturit şi bine ascuns, parcă pentru a fi descoperit numai peste sute de ani.
Tratarea şi restaurarea lui a ridicat o serie de probleme atât restauratorului cât şi cercetătorului în domeniu.
Hârtia de proastă calitate „păstrată" intre o copertă de lemn şi un
înveliş din piele (PI. XVI) a fost supusă, asemeni întregii cărţi, deteriorărilor fizico-chimice şi biologice cauzate de scurgerea timpului şi de condiţiile precare de păstrare.
Testele de laborator au scos în evidenţă calitatea slabă a hârtiei fabricată din pastă mecanică ce conţinea particule lemnoase ia r textul scris
cu pană cu depuneri neregulate în anumite porţiuni ale literelor, cu cerneală de carbon. Pe câmpul documentului atac vizibil de anobidae.
Testamentul era lipit pe o altă hârtie, de o calitate la fel de slabă cu
un adeziv pe bază de amidon şi rumeguş. Degajarea documentului de suport a fost făcută prin tamponare, pe versoul lui, cu soluţie hidroalcoolică (H2 0+alcool etilic absolut 1/1) pe sită . După îndepărtarea aşazisului
suport s-a constatat că documentul era practic sfâşiat şi pe verticală şi
pe orizontală datorită plierilor repetate şi-a atacului biologic suferit.
S-a trecut după uscarea şi presarea lui între coli de nctex şi hârtie
de filtru, la reconstituirea fragmentelor componente prin aplicarea de văl
japonez din aproape în aproape. Nu a fost posibilă consolidarea lui cu o
singură bucată de văl, deoarece se lucra pe versoul documentului, iar pentru r econstituirea exactă a textului trebuiau unite micile falşii cu mare
atenţie potrivindu-se literă de literă.
După o presare uşoară între coli de nctex şi hârtie de filtru s-a efectuat aşazisa consolidare pc versoul documentului cu văl şi adeziv CMC,
iar apoi s-a trecut la restaurarea propriu-zisă a lui, dându-i-se pe cât posibil forma iniţială .
34 -

S tudii şi comunicări, Xl-X!I
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Considerată ca a fi „cartea surprizelor" Liturghierul din 1741 ,· a mai
oferit un fapt necunoscut şi anume existenţa pe fiecare pagină a filigranelor cu conţinut diferit, informaţie de mare valoare pentru bibliofili.
Filigranele nu au fost lizibile decât după ce cartea a fost desfăcută
dJn legătură. Ele se aflau exact în partea cusută a cărţii şi nu ar fi fost
descoperite dacă lucrarea nn ar fi ajuns în laboratorul de restaprare.

4. STAMPA „Braşovul în 1830"
Gravură executată

de Franz Neuhauser în 1830, reprezentând scheieni
trecând prin faţa Porţii Ecaterinei, obicei ce-şi are originea în acschcienilor de la 1 octombrie 1600, când participaseră la asediul
Cetăţii Braşovului.6
Lucrarea a fost publicată în literatura de specialitate cu descrierea
făcută mai sus. Mare a fost surpriza specialistului în domeniu când i s-a
adus la cunoştinţă descoperirea unui frumos filigran, „J. W. HATMAN"
nemenţionat pân ă acum.
Descoperirea aparţine în exclusivitate restauratorului şi s-a evidenţiat numai în momentul spălării (soluţie hidroalcoolică 800/o H 20 +200/o
alcool etilic absolut), dispărând aproape total după procesul de uscare.
După cum bine se cunoaşte activitatea de restaurare în general şi
in special oca desfăşurată pe suport de hârtie atinge probleme deosebite
de spectaculoase sub cel puţin două aspecte. Din punctul de vedere al
restauratorului fiecare lucrare este un "caz", cu o problematică aparte,
care obligă la adâncirea cercetării pe domeniu oferind rezultate dintre
cele mai neaştepta te. Şi în paralel din punctul de vedere al cercetăto
rului de colecţie, căruia i se furnizează în timpul lucrărilor de restaurare,
date noi, uneori de importanţă deosebită in cercetarea propriu-zisă, date
care nu pot fi obţinute în alt mod.
Pentru că în ultima vreme am lucrat la câteva cărţi, manuscrise,
stampe de sec. XVII, XVIII din colecţia Muzeului de Istorie Braşov care
au oferit surprize dintre cele mai interesante, am ţinut ca în comunicarea
de faţă să mă opresc pe rând asupra lor dezvăluind un alt aspect al muncii
de restaurare.
călări
ţiunea

THE RESTAURATION IN THE WAY OF COMPLETING THE PICTURE
OF OLDER EPOCHS
(Summary)

The process of restauration of some documents may always be a very important revelatilOn as much as for the restaurant keeper as for the resear.cher of
ancient collections.
A discovered filigres in the sewing of a book, another one hidden in the
double of the flyleaf, an imprinted will in a cover, or a manuscript bctween two
stuck pages, e-tc. may be very important points in learning more about the older
epoch~.

o Nistor, Minerva (sec. XV- XIX), pag. 26,

în:

Braşovul în

Braşov,

izvoare

19î6.
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PODIŞOR (AMAREU) CASA MEMORIALA VASILE LUCACIU
APA

DORU ENACHESCU

Pod işorul format din dulăpior şi poliţe executa te din lemn de tei şi
brad, folosit ca şi obiect de uz gospodăresc în gospodăriile săteşti din zona
Codrului (Băiţa) prezintă un stil specific zonei Codrului din perioada
anilor 1912.
Era folosit pentru depozitarea obiectelor, ulcioare folosite .în bucă
tăria ţărănească de la începutul sec. al XX-lea, în zona Codrului.
Executat clin lemn de tei prelucrat prin debitare şi horjuire este
decorat cu un model ce imită coada de rândunică. Uşile formate din doull
p<irţi sunt executate din lemn de brad prinse de părţile laterale în cuie
cu două balamale metalice, având la partea centrală un despărţitor din
lemn, ce asigură închiderea celor două uşiţe cu o încuietoare din lemn.
Deasupra uşilor se află o poliţă flancată pe faţa anterioară cu un model imitând coada de rândunică , model r epetat şi pe părţile laterale şi
superioare ale poliţei.
P artea posterioară a dulăpiorului executat din cinci bucăţi de lemn
de tei horjuite sunt suprapuse şi fixate de poliţa inferioară şi superioară cu cuie de fier.
Podişorul expus la Casa memorială Vasile Lucaciu, având o vechi~~
de aproximativ 80 de ani, datorită condiţiilor nefavorabile, (umiditate • ldicată) a fost transferat la laboratorul de restaurare în urma constatării
atacului activ de anobium purctatum, pentru restaurare.
In urma analizelor efectuate au reieşit faptul că atacul biologic al
insectelor xilofage a dus la degradarea masei lemnoase, mergând până
la dispariţia unor elemente (părţile laterale inferioare complet distruse)
precum şi la descleieri ale îmbinărilor.
S-a procedat ca atare la o dezinsecţie generală a obiectului, prin
pensulări r epetate cu o soluţie insecticidă de Basileum, după care podişorul a fost desfăcut pc elemente. Fiecare element în parte a fost supus
unui tratament de consolidare a fibrei lemnoase, deteriorate în urma atacului biologic, prin imersare într-o baie caldă (60°C) de ceară de albine,
cloroform şi esenţă de terebentină la care s-a mai adăugat 20/o soluţie
de Basileum. Durata tratamentului a fost de 48 de ore pentru fiecare
element. S-a urmărit prin acest procedeu umplerea galeriilor formate
de acţiunea cariilor, obturarea orificiilor de zbor, precum şi distrugerea
larvelor rămase în interiorul lemnului.

34•
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S-a trecut apoi la completarea porţiunilor lipsă, cu material de lemn
de aceeaşi esenţă, precum şi la reîncleierea îmbinărilor cu cleiuri naturale.
Elementele noi au fost integrate cromatic folosind baiţ pe bază de
bitum dizolvat în petrosin.
.
Prin acest procedeu s-a stopat atacul biologic, s-a consolidat structura lemnului distrus prelungindu-se viaţa, asigurându-se o conservare
adecvată, condiţiilor de păstrare.

RESTAURATION D'UN „PODIŞOR" DE LA MAISON MEMORIALE
„VASILE LUCACIU"
(Resume)
Podişor

appartenant a la demeure memoriale V. Lucaciu de Apa datant de

1912 est utilise dans les foyers paysans de la zon.e Codru a sub! un ataque de
anobium punctatum qui ă la suite des traitements appliques a ete stoppe et on
a consolide la structure du bois, en obtenant un et.at de conservalion propre pour

une periocle quelconque.
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COLECŢIA BOTANICA

A

SECŢIEI

DE ŞTIINŢELE NATURO
A MUZEULUI DIN CAREI

(preparare, conservare, depozitare)
ECATERINA l\'lAJOR

Muzeul orăşenesc Carei, înfiinţat la 10. iulie 1958, cu două secţii,
una de istorie-arheologie, şi una de ştiinţele naturii, păstreau'l, conservă şi valorifică un patrimoniu deosebit de bogat. Primele colecţii
muzeistice sunt documentate la Carei, încă din anul 1889.:? Menţionăm
o valoroasă donaţie a exploratorului Emil Hulub, care cuprindea 92 de
piese zoologice, botanice şi minerologice provenite din Africa de Sud.3
Prima expoziţie de bază a secţiei de ştiinţele naturii a fost deschisă
în 1960, fiind reorganiza tă de mai multe ori. în prezent spaţiul expoziţional are şapte săli cu o suprafaţă de 315 mp.
Colecţia botanică actuală a muzeului careian provine din aetivitatea de colectare-cercetare şi a fost realizată între anii 1969- 1988 de muzeograful. Karăcsonyi Carol. Patrimoniul actual al secţiei de ştiinţele naturii numără peste 25 OOO de piese după cum urtinează: plante superioare 15 820, plante inferioare 520, malacologie 1 822, paleontologie 1 874,
serpetologie 555, mineralogie 61, ihtiologie 27, mamologie Hi, lepidoptere
5 OOO.~
Probleme de conservare. Cea mai bogată colecţie este herbarul care
cuprinde peste 16 OOO de coli, a căror conservare necesită un ansamblu
de măsuri în scopul prelungirii maxime a existenţei lor.
Intocmirea herbarului. Plantele colectate şi determinate au fost uscate prin presare, folosită fiind metoda clasică: coli de sugativă şi hârtia
.de ziar. Următoarea etapă a constituit-o aşezarea plantelor pe coli şi
etichetarea acestora cu toate datele ştiinţifice necesare.
O problemă deosebită pentru conservare a constituit-o prepararea
unor organe de plante foarte groase, cărnoase sau zemoase în care scop
a fost folosită o soluţie concentrată de bioxid de sulf în apă diluată în
spirt, 1/5 din volumul ei. A fost încercată şi o tratare prealabilă cu formol oare grăbeşte uscarea plantelor cărnoase sau zemoase, prin scufun1

N.

Iercoşan,

I. Nemeti, c.

Karăcsonyi,

Satu Mare St.Com., VII-VIII, 1986-

1987, p. 477-487.
2 Ibidem, nota 2.

3 Al. Marinescu, Rev.Muz„ 1003, 9, p. 60-67; C. Karâcsonyi, Rev.Mu.z., 1988,
p. 24-28.
' Muzeul orăşenesc carci, Regiistrul inventar, I. Botanică, II. Zoologie.
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darea acestora pentru 15-20 de minute intr-o soluţie de formol cu o
de 50/o. După această intervenţie plantele au fost uscate
după metoda obişnuită.
Aşezarea colilor '.în herbare şi a acestora in dulapuri confecţionate
special pentru floră, în ordine alfabetică pe specii şi cronologic pe ctapede colectar e, a constituit o altă fază de constituirea herbarului.
Plantele d in depozit se păstrează în 11 dulapuri, cu dimensiuni de
l 65/100/40 cm împărţi te în patru compartimente, fiecare compartiment
conţin ând pa tru herbare-dosar de dimensiunile 42/30/16 cm, dulapurilesunt numerotate de la 1--44, în total existând 176 dosare-herbar, aşe
zate sistematic (ordine, familie, gen, specie, subspecie) în ordine alfabetică , nesuprapunându-se mai mult de două bucăţi in incinta mobilierului.
concentraţie

Probleme privind starea de sănătate şi probleme d e conservare a herbarului. Prevenir ea şi combaterea agenţilor de risc. Păstrarea herbarului
din punct de vedere al conservării îndeplineşte aproape toate condiţiile.
previizute in normele de conservare. Dulapurile în car e sunt ţinute herbaralc sunt confecţionate special şi se i nchid etanş, deci pătrunderea insectelor este aproape excl usă . Totuşi din trei in trei l uni, au fost luate
măsuri de prevenire a a pariţiei şi dezvoltării agenţilor biodegradatori
prin: optimizarea microclimatului în depozit, blocarea căilor de pătrun
dere a agenţilor biodegradatori, tratarea cu sprayuri (Clorexidin, Fenosept etc.), aplicarea unori săculeţe de pânză umplute cu naftalină, levănţică, tutun, ambră, mirt, în cutii-module şi în sală, verificarea lunară.
a planşelor cu plante, r espectarea strictă a fluxului de circulaţie a planşclor în herbare, dezinfecţie şi dezinsecţie generală anuală sau in caz
de excepţie bianuală, precum şi petrolarea plantelor o dată la 10- 12 ani.
O metodă de conservare folosită de mai mul ţi ani cu succes şi eficienţă la Muzeul orăşenesc Carei, a fost tratarea cu bioxid de sulf a colilor de herbar. Metoda a constat în aprinderea unor feşti le de sulf,
într-o ladă special confecţionată din tablă zincată cu etanşeizare completă, în care au fost introduse pe rând toate colile de herbar. Durata
tratării a fost de 24 de ore, procedeul r epetându-se la trei ani sau de
câte ori a fost nevoie. Celelalte metode de conservare au ţinut de urmă
rirea · în permanenţă a factorilor de mediu: temperatură , umiditatea relativă, lumină, conform normelor.
O problemă deosebită din punctul de vedere al conservării o constituie plantele din expoziţia de bază a secţiei. Sunt expuse pe panouri
mari şi înrămate sub sticJă plantele cele mai r eprezentative pentru flora
din nord-vestul R omâniei şi judeţul Satu Mare, organizate pe biotopuri :
zona pădurilor, a nisipurilor, a câmpiei şi a mlaş tinilor şi completate cu
o bogată documentaţie şi materiale expoziţionale auxiliar e. Intervenţia-
ia plantele expuse, în sensul conservării, este periodică şi mai des
decât la cele din herbar, datorită condiţiilor uneori precare de microclimat ce se datoresc în special clădirii muzeului. Pe lângă urmărirea în
.pe~manenţă a condiţiilor de mediu şi a factorilor de risc şi la plantele
expuse se fac intervenţiile menţionate la herbar, iar în cazuri deosebite,
acestea se înlocuiesc.
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Am considerat necesară prezentarea succintă a principalelor probleme de conservare a colecţiei botanice a muzeului careian, întrucât
aceasta reprezintă o valoare deosebită din punct de vedere ştiinţific şi
muzeal atât prin numărul de piese cât şi ca organizare şi păstrare, fiind
de fapt singura colecţie de acest fel din judeţul Satu Mare.

COLLECTION BOTANIQUE DE LA SECTION DE SCIENCES
NATURELLES DU MUSEE DE CAREI
(preparation, conservatioa, depot)
(Resume}

L'article presente Ies principaux problemes de preparation, de conservation
-et de depOt de l'herbier de la section des sciences naturelles du .M:usee de Carei.

On mentlonne les etapes do constitution ele l'herbier et les activites de conservation de celui-ci et des plantes de l'exposil\ion permanente du mus6e.
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METODE MODERNE
DE RESTAURARE ŞI CONSERVARE
MIUAI MACARESCU

în cadrul restaurării şi conservării metalelor se pune problema elituturor produşilor de coroziune fă ră afectarea suprafeţelor, nede coroziune. Pentru aceasta, din multitudinea de tratamente
chimice, am selectat o parte, cc se pretează la tratarea pieselor moderne
<lin fier şi aliajele sale, precum şi cupru şi nliajcle sale.
·
I. Metodele cele mai rapide ce pot fi aplicate la fier şi aliajele sa1e
sunt următoarele:
1. Electroliza în soluţie de acid sulfuric sau acid ortofosforic 1--2°/o
<'U anod clin plumb, fier sau cărbune. Prin acest procedeu se obţine o
<:urăţire rapidă a metalului, dar trebuie să se urmţtrească în permanenţă
procesul pentru a se evita atacul metalului.
Se impune o periere a suprafeţei piesei pentru îndepărtarea bulelor
de gaz depuse p c suprafaţa fie inversia clectrkă care se poate executa
-cu un conmtator inversor.
·
2. Decaparea electrolitică cu soluţie de hidroxid de potasiu 70/o în
apă se face pentru îndepărtarea ruginel. Obiectul se leagă la anod iar
drept catod se foloseşte fier moale. Densitatea de curent este de 5 A/dm2
la o tensiune de 8 V. In timpul lucrului se execută o pcrier,e a obiectului pentru îndepi'irtarea atât a depunerilor mecanice cât şi a ga:.mlui
<legajat. Se are în vedere păstrarea cât mai stabil<! a concentraţiei
• 'lectrolitului, prin adăugarea unei so luţi i concentrate de hidroxid 9e
potasiu la intervale calculate.
Obiectele din fier şi aliajele sale curăţate de rugină după aceste
„două metode se spală cu apă distilată şi apoi se tratează cu o soluţie
alcoolkă de tanin 150/o. Se obţine, în acest mod, o protecţie a suprafeţe
lor fierului precum şi o coloraţie de protecţie fie din lacuri celulozice
fie pc .baza de parafină.
3. Pentru scoaterea în evidenţă a ornamentaţiei de fier de pe suprafeţele obiectelor, după decaparea electrolitică, înainte de terminare, se
şterge suprnfaţa ornamentată cu o soluţie de acid azotic 1,50;0 în acid
.acetic. Aceasta operaţie se execută folosind o ţesătură de lân ă sau bumbac. Operaţia se poa te opri apoi prin spălare cu apă.
4. In cazul oţelurilor, a Ci'iror funcţfonalitatc trebuie să fie păs
trată (arcuri, şurubwi, piuliţe etc.), se poate folosi o reţetă mai compli<:ată, dar care nu produce distrugeri ale suprafeţelor ele oţel. Această
reţetă este compusă din următoarele ingrediente:
mi nării
~1tacatc
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acid ortofosforic
fosfat trisodic
acid oxalic
alcool etilie
decalina
petrol lampant
apă distilată

280
50
50
50
2
0,1
560

g.
g

g
cm3
cm3
cm3
cm3

Fiecare din aceste ingrediente arc rolul sau bine stabilit,
cum

aşa după.

urmează:

Acidul ortofosforic şi fosfatul trisodic reacţionează cu produşii decoroziune ai fierului transformându-i în compuşi solubili în apă, care
apoi reacţionează cu acidul oxalic formându-se un complex ce se îndepărtează uşor. Alcoolul etilic are rol de moderator de reacţie, adică re!fuce viteza de reacţie atât a acidului fosforic cu rugină cât şi creind
posibilitatea transformc'.irii fosfatului de fier în complex axolic. Decalina
este un produs petrolier din categoria triciclohexanomelor care împreună
cu petrolul lampant protejează suprafaţa metalică a obiectului şi nu permite reacţia acidului fosforic cu metalul (oţelul).
Durata reacţiei este în funcţie de grosimea stratului de coroziuneşi a compoziţiei chimice a acesteia. In cazul când nu se găseşte decalina
se folooeştc o concentraţie de petrol lampant de 10--20 ori mai mare
d ecât cea indicată de reţeta (adică 1-2 cm3 petrol lampant), dar cu.
urmărirea atent~) a reacţiei şi o periere continuă.
11. Restaurarea pieselor moderne din cupru şi aliajele cuprului solicită o atenţie deosebită precum şi discernământ în alegerea tratamentelor chimice. Din multitudinea de tratamente chimice ce se folosesc
azi pentru îndepărtarea produşilor de coroziune ai cuprului am selectat
câteva:
1. Se imersează obiectul spiilat în prealabil cu apă şi detergent
neionic de tip Romapol, într-o soluţie 50/o de acid sulfuric în apă disitilată, pentru un timp cuprins între 5-30 minute. în tot acest timp seface o periere uşoară cu o perie cu fire din plastic pentru a se îndepărta
o:xidul de cupru ce se depune pc suprafaţa obiectului. Stoparea se face
printr-o spulare rapidă în apă distilată.
2. Obiectele din bronz sau alame Pot fi tratate cu un a mestec sulfocromic fie cu o soluţie de bicromat şi acid sulfuric.
Reţeta amestecului sulfocromic este următoarea:
- se amestecă 100 cm3 acid sulfuric cu concentraţia de 980/o cu
20 cm 3 apă distilată după care se introduce sub agitare continuă 80 g de
bicromat de potasiu. După răcire se pw1e cu pipeta uscată câte o pică
tură pe porţiunea corodată. Timpul de reacţie este foarte scurt (de ordinul secundelor), oprirea reacţiei făcându-se în apă distilată.
Suprafaţa piesei, după uscare, se lustruieşte cu filţ de pâslă la
polizor.
Pentru obţinerea unei soluţii sulfocromice, în care procesul de reacţie cu produşii de coroziune să poate fi controlat, se toarnă 5 cm 3 acid
sulfuric concentrat în 90 cm3 ap.l distilată după care se adaugă 5 g bicromat de pobsiu.
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Se agită până la dizolvarea completă a bicromatului de potasiu.
Pentru obiectele din cupru şi aliaje din cupru precum şi pentru argint
corodat soluţia poate fi folosită la rece (temperatura camerei) sau la o
temperatură de 55-60°C.
In tot timpul procesului se periază cu o perie moale pentru a nu
zgâria suprafaţa. Dacă în timpul lucrului se observă o decolorare a soluţiei se mai adăugă bicromat de potasiu şi se dizolvă în soluţia rămasă.
In acest caz, concentraţia în substanţa activă, adică bicromat de
potasiu trebuie să se menţină aproape constantă. Dacă stratul de coroziune este prea gros şi se constată o inhibare a reacţiei obiectul, după
Q spălare cu apă în prealabil, este introdus într-o soluţie proaspăt prepara tă. Nu se poate folosi amestec sulfocromic pentru obţinerea soluţiei de bicromat deoarece la introducerea amestecului sulfocromic în
apli bicromatul precipită şi nu se mai dizolvă în apă.
3. În cazul restaurării obiectelor de mare fineţe ornamentală , c<'md
ansamblul este compus din cupru şi aliajele sale, argint, argint aurit
etc., este necesar un tratament chimic complex care să redea atât suprafaţa curată cât şi strălucirea metalului. Una dintre metodele cele mai
bune ce poate fi folositu în acest caz este metoda Laptcv, o metodă
greoaie dar foarte efi cientă. Se dizolvă 100 g. săpun fin în 500 ml apă
distilată după care se tratează cu o soluţie 100/o acid acetic, până la
neutralizare. În 500 ml apă se dizolvă 5 g borax (tetraborat de sodiu) şi
5 g azotat de potasiu. Cele două soluţii se amestecă şi se încălzesc până
la 70-80° C.
După răcire, înainte de a se solidifica, obiectul este acoper it, prin
ponsulare, cu această soluţie şi se lasă 5-8 ore după care se spală cu
apli distilată . Pentru îndepărtarea completă produşilor de coroziune,
o parte din soluţie se încălzeşte până la 35-40°C şi se adaugă 100 ml
hidroxid de amoniu 250/o. Se operează ca mai sus şi se obţine suprafaţa
Jude şi curată a obiectului..
Conservarea su prafeţelor de bronz sau alame se poate face folosind
<> soluţie de schelack în alcool tehnic, în concentraţie de 2-50/0 la rece,
prin frecare cu ajutorul unei ţesături din lână sau cu verni de retuş
folosit în pictură. Vcrniul se aplică prin pensulare pe suprafaţa încăl
zită, la un bec de infraroşii, până la o temperatură de 40°C.
în acest mod se obţin suprafeţele ce imită peliculizarea cu aur a
suprafeţelor .

.Mf;THODFS MODERNES DE CONSERVATION ET RESTAURATION
(Resu.me)

Cet ouvrage presente quelques unes des methodes d e traitment des pi~ccs
modcrnes en fer, en cuivre ct leurs alliages.
Certaines methodes sont plus rapides, utilisant l'eloctrolysc, le decapages
·electrolytique, combinant la methode a l'utilisation des acides, la ·con.set·vaUon
finale se faisant ă l'aide d'unc couchc de c;chclach.
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LE ROLE DES PLANTFS DANS LA CONSERVATION
TRADITIONNELLE DES TEXTILES EN ROUMANIE
ET LA POSIBILITt DE LEUR APPLICATION
DANS LES MUS~ES
LJGIA MlllAlU

Dans la complexite des manifestations artistiques du peuplc roumain, l'interieur de l'habitation paysanne, etroitement lie a l'arhitecture
~c la maison apparaît comme entite bien definie etant l'expression
des necessitecs de la vie et d'unc longue tradition historique. „L'interieur paysan est une configuration culturelle formee le long d'un tres
long intervalle de tenips, etant une creation historique, fruit des cfforts
collectifs des plusieurs generations, demontrant dans ce domainc aussi
l'anccstrale et l'interrompu habitat dans le tcrritoire carpato-danubien
du peuple roumain, creatcur de clvilisation" 1 - nommait l'exegete roumain, Paul Petrescu, cc domaine. Par consequent, la totalite des bl.~n~
d'un paysan, foyer, habitation traditionnelle representent non seulement
un atelier complexe de creation et un tresor de la creation populaire,
mais, en meme temps, une presentation permanente de tous Ies gcnres
de creation, toujour en echangc c t rcnouvellement. Les outils et les
objets en bois, os ou metal, a cote de la ceramique utilitaire ct decorative, ayant souvent des emplois ritucls, les meubles en bois, sculptes,
entailles ou peints et sourtout l'abondance des textiles, couvertures ou
tapis decoratifs, serviettes pour Ies murs ou celles „des ic6nes" qui
embellissent les murs ou les mouchoirs tisses ou cousus, ayant des fonctions symboliques dans Ies rites lies aux âges de l'hommc, des noces,
a l'enterrement etc. - jusqu'aux pieces de l'habit, faits cn textiles,
reine ou cuir - r elevent les di'ffercntes formes et genres de la crcation
populafre traditionnelle" qui constituent cn meme temps „L'heritage
de la famille", son univers materie! et spirituel.
La forme, la coulcur, la fonction pratiquc, esthetique, symbolique,
rituelle etc. constituaient des coordonnees a part, specifiques pour
chaque genrc de creation. Sans doute, il y avait encore un facteur important dent on tenait compte: la resistance d1o·s objets et leur meilleur
emploi pour prelonger leur existencc. A present, que Ies musees fassent
des efforts soutenus pour conserver lcur patrimoinc cultural pour l'avenir on doit recheTcher et decouvrir les methodes traditionnelles employees
dans 'l e foyer paysan, methodes qui ont contribue a l'existence et a la
0

1

PetrN>cu Paul (prefat:e)

Râmhku Vâlcea, 1974.

a

Stoica Georgeta -

L'intericur du
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resistance des outils et de l'art populairc a travera lcs siedes, heritees
par des generations entieres. Notre rechcrche essaie de mettre sous les
yeux des chcrcheurs scientifiques les practiques empirtuces, traditionnelles et autant de possibilites scientifiques de conservation du patrimoine existent dans les villages et musees.
Il est bicn connu le fait que la nature organique des pieces textiles,
de cclles en cuir, laine ou bois determine leur perissabilite, la matiere
dont elles sont confectionnees etant detruitc par des foctcurs mecaniqu~
et physico-chimiques.
Par des pratiques millenaires, lcs habitants des village carpatins, connaisseurs du milieu ambiant, de la vegetation ct du calendrier biologique, fonction des phases du soleil et de la lune, ont decouvert des
methodes (mecaniques, thermiques, physico-chimiqucs) <lont ils connai!;saicnt la finalite et les effcts, sans connaître Ies prooessus profonds qui
avaient lieu, la componence chimiquc et la possible duali te des caractc'r istiques de certains elements: l'effet desinfcctant rnais aussi distructif
de certaincs piantes, l'cffect emolient mais aussi decolorant de certaincs
s ubstances trouvees dans la composition des plantcs.
Les methodes ernpiriqucs traditionnelles constituaient de veritables
„Iois" orales dans la vie du village, liees aux croyances, au:X coutumes,
a ux evenements, ·aux fetes de l'ann~ , donc â un certain "<-aiendrier qui
devcnait cyclique. Les maisons etaient nettoyees, balayecs, les murs
e taient blanchis les planchers etaient reneuveHes a glaise, jonches de
sable rouge, fin, propre,- pris des vallees. Le feur et-ait lui aussi bla nchi
â la chau·x. Le boisage de la maison, les poutres, les châssis des fenetres,
lcs portes etaient leves, enduits d'huiles obtenus a l'aide d'une ·rriethodologie traditionnelle, pour donner plus de resistance a u bois, mais aussi
pour renouvellcr des couleurs, ces huiles se sont montres les meilleures
substances, simples ou combinees, pour conserver beaucoups de categories d'objets existcnts dans le patrimonie des musees.
Le meme traiternent etait applique aux meubles du foyer traditionnelle lit, les bancs, la table, les chaisses ă dot, les placards potir la
vaissele et memc le berceau. L'odeur penetrante de ces huiles et le
nettoyage des objets avaient, certainement, un role insectifugue.
Les pieces textiles de la maison subissaient (surtout au printemps
ct en automne) des traîtements thermique, mises en plein soleil ou gel.
Elles subissaient aussi un traîtement mecanique, battues energiquement
ou lavees pour renouveller Ies coulcurs, l'elasticite des fibres dont elles
e taient confectionnees, l'emploi de certaines plantes mises aux poutres,
au dos des icones ou des assiettes qui decoraient les murs aux coins de
la maison, aux portes, aux fenetres, a u dessus du four mais surtout dans la
caisse ou etait mis le dot de la famille, entre les habits, meme liee aux.
certaines oroyances, fetes ou constatation de l'odeur de plantcs etait,
en realite, une methode chirnique qui f~isait rncours aux qualites des
substances chimiques des plantes.
Les piantes employees frequemment dans le foyer paysan contiennent des substances que la chimie modeme cmploie comme substances
synthetisees, par des techniques fodustrielles ayant Ies memes buts,
mais qui peuvent, au contraire, avoir unc action distructive sur l'objet,
la couleur, ou sur sa partie organique. L'emploi des plantes pour qesin-
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fecter exige la parfaite connaissance des plantes, de leur action et de
la periode optime de moisson ainsi que la pertie de la plante a effet
maximum - Ileur, feuille, racine, tige ou grains. Certaines plantes
etaient employees fraîches, leur seve contenant des substance desiniectantes, d'autres ctaient cmployees sechees, parcc'qu etat frais ont
des ineonvenients (ex. la fleur d'iris tâche les textiles a l'etait frais).
Les pratiques traditionelles exigent une parfaite connaissance de la
naturc, des plantes, de calendrier de leur moisson, au printemps, a la
periode de l'equinoxe, cn ete, au solstice, en automne, â l'equinoxe, donc
aux mois de mars-avril, mai-juin et septcmbre. Les femmes savent
quellc partie de la plante doit etrc employee, quclle est l'etat et Ja
meilleure periode d'employce, quelles etaient les modalites de Ies prcparer, garder et employer. L'efficacite de ces methodes, leurs possibili tes d'emploi dans la vie contemporaine, renforce la certitude de leur
anciennete dans Ies pratiques empirique traditionnelles.
Nous ne nous sommes pas proposes l'etudes de la bibliographie historiquc de cct aspect ethnographique, mais nous allons rappeler quelques elements singrificatifs trouves dans des documents. Le poet Vergilius, qui donnait a l'antiquite des conseils pratiques concernant les
metici·s agro-rustiques dans „GEORGICE" relevait la force des plantes
et Jeur effet insectifuguc et odorisateur. En faisant l'eloge de l'agriculture, occupation importante â l'antiquite, Vergilius recommandait:
L'endroit du rucher doit etre soigncsement choisi ...
Pigurent-des-abeines vert aux alentours et beaocoup
de basilic ayant une odeur forte,
Et dans Ies pres beaucoup de sariette,
Et des rivieres claires il faut donner de l'eau pour
Les violettes . . .'•2
11

La composition chimique de ces plantes qui attirent Ies abeilles et
repoussent Jes insectcs n'etait pas c:onnue, a cette epoque-la, rnais l'effet
attirant pour les uns et repossant pour les autres etait sans doute
connu. Meme â present on emploie telles plantes pour tels buts.
Dans les
textes
medjevales, manuscrits, herbariums des
XVI.,-X1Xieme siecles, compendiums de specialite, l'emploi des plantes et leurs qualites desinfectantes, emoliantes, odorisantes etaient
frequamment employees dans toutes Ies regions du pays, ayant un role
a part dans Ja prophylaxie et la therapeutiquc de l'homme et des maisons. On donnc un seul exemple pour souligner l'anciennete de ces
pratiques et leur continuite. En 1508, dans le rituel de pretrc roumain
Coresi, le chant rituel disait:
„on va me laver de „issopom" . .. ou isop signi.fie la plante qui a la
qualitee de nctoyer (est la plante nomme scientifique, Saponaria officinalis), avec laquelle Ies paysans lavaient leur linges."3
Publius Vergiliu-; Marro - Gcor9ice, traduction faitc par George Coş buc,
ed. 1!)49, p. 123-125.
~ Pascu Ştefan (sous la redactfon) L'histoire de la ~nsee et de Za creation
scientifique et technique roumaine", Editure de !'Academie, Bucarest, 1982, p. 1192

Bucureşti,

168.
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Dans l'etude des methodcs de conservation des textiles on a . C.'Onstate un soin a part pour obtenir une fibre resisteute et de bonne qualite
des le moment de la culture ou de la transformation de la fibre de chanvrc ou de lin. Le fil de chanvre obtenu de la fibre dans le processus de
„rouissage" dans les „rouissoirs" a eau „molle", „calcaire" est plus fin
mais moins resistent que le fil obtenu par le roussage a rosee, don.c par
humectation reduite, pendante 10-12 nuits, dehors, en plein air des
plantes laissees pendant jour dans un endroit mal ;aere. Par le premier processus on obtient le fil blanc-jaune, necessaire aux vetements,
par le deuxieme on obtient le fil gris-noirs, employe a tisser les tapis
en ensamblc avcc du laine.
Le soin pour la qualite de la chanvre et de sa fibre ainsi que la conscrvation des textiles du dot ele la maison forrr.aient l'cssence-meme de
certai.ns ritcs et pratiques calcndaristiques, lies aux fetes traditionnelles.
Ainsi, au printemps, â l'occasion des Paques fleuries on croyait etrc
bon quc Ies branches de saule priscs de l'eglise se maintiennent aux
icones pour que la chanvre pousse, et en ete ă la Saint Jean-Bapţiste,
les femmes cnduisaicnt la chanvre a beurre, pour obtenir un fil mou et
resistent.
Tres souvent, Ies pratiques ancestrales de transformation de la
chanvre etaient liees a la mythologie Jocale. Au ,,Jeudi saint" on croyait
quc „l'etre invisible", ou ·„l'esprit malfaisant" demandait Ies filles si
elles avaient deja file toute la chanvre, si clle l'avaient blanchie si elle
l'avaient deja tissee etc. En realite, ces croyances etaient etroitement
lices au calendrier de la transformation des fils - en ete le rouissage,
en automne, jusqu'au Noel le filage au printemps, jusqu'aux
Paques - le tissage et le confectionnement des textiles. Tout en respectant ces periodes, on pretait une attention a part a la qualite de la fibre, aux fibres obtenus par le „calvaire de la chanvre". 4
Aprcs l'etude des questionnaires de Haşdeu et Densu.şianu5 realisecs
îl y a un s iecle on constante une grande dispersion des pratiques de
conservation dans les foyers traditionnels ainsi que l'esprit inventif des
hommes, bons connaisseurs de l'interdependance hommc-nature. Pour
conserver et transrnettre ces pratiques, l'homme traditionnel ies imposait aux ccrtaines fetes qui etaient en realite la periodicite de la nature
biologique, l'evolution de la flore et de la faune. Ces fetes rcpresentâient
les moments de „flux" â amplitudc rnajcure ou celles de „reflux" ou les
insectes penetraient dans les textiles du foyer. 6 Ces fetes etaient iautant
des manifestationes de croyances et pratiques populaires que des moments importants pour le nettoyage des maisons, pour la desinfection la
conservation des textiles. 7 Ces moments, evenements, du calendrier iraditionnel peuvent constituer pour nous, les travailleurs des musees, un
calcndrier des biorythmes, dont on doit tenir comptc dans l'activite duc
:l conserver le patrimoine. C'est pour c;a qu'on donne comme exemple
• Vătămanu Nicolae - „Medicine et patience". Ed . Scientifique, Bucarest, 19ît,
p . 35-36.
5 Fochi Adrian „Caut·umes et croyances a la fin du XIX sieclc - Reporues aux questionnafres de Haşdeu", Eili'tion Minerva, Buearest, 1976, p . 130.
6 Idem, ibidem, p. 316 etc.
7 Idem, i b'idem, p. 183.
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quclqucs pratiques traditionnellcs oii l'intervention mecanique est liee
â celle thermique et â celles physico-chimiques dues ă l'emploi des
plantes.
Le Premier Mars - autrefois le Nouvel An - fete mythologique de
„Baba Dochia« ou „Baba Marta·' („La vicille Dochia", „La vieille Marta")
on nettoyait lcs maisons, cn battant Ies tapis ct Ies oreillets, pratique
melee â celle magiqtte par laquelle on mena<;ait les agents invisibles par
des mots magiques.s L'un des membres de la maison criait â la fenetre:
„La vieille Marta, vcnez-vous dans la maison" et l'autre repondait: „les
puoces au dehors". 9 La menace, le balayage de la maison et la mlse des
branches de sapin au lit contribuent â eloigner Ies insectes et les parasites.10 A ce moment du calendricr on a fait remarquer, d'ailleurs une invasion biologiques.
La phase de la June, „Crai Nou" (la nouvelle lune) etait associe ă
ccrtaines pratiques et croyances: il n'etait pas bon de prononcer le nom
de la lune, car elle apportait des prejudices 11 . Dans d'autres zones, au
contraire, on disait „Nouvelle Lune dans la maison, les miseres dehors!" 12
A l'equinoxe de printemps, au moment du renouvellement de la nature, Jes paysans fetaient ,,Alexii" - le 17-13 mars - le jour du nettoyagc des maisons et des vergers, car c'est alors quc sortent de la tcrrc
toutes les betes cndormies dans la terre, pendant l'hiver, s'eveillent les
scrpents et Ies insectes veneneuscs 13. Tout autrc activite est deiendue ce
jour-lă; lcs hommes allument le matin des feux pour que les insectes ne
detruisent pas ks semailles, allument Ies ordures pour eloigner de la
maison toutes Ies inscctes. On portait dans les maisons des fichus allumcs pour tuer les inscctes abritees dans les coffres, dans les tapis et Ies
serviettes qui dccorait i'intfrieur.
Meme le nom du serpent - ou d'insecte etait defendu, pour ne pas
attirer „le mal". Le meme substrat empirique et mythologique presentait
„Andreiul" (Saint Andrc) - le 30 novemtre 14 •
Toute action, ct aussi le nettoyage de la maison etait defendue pour
eloigner les betes, les moux et Ies insectes. L'antidote general employe
etait l'ail, avec lequel on enduisait Ies portes et les fenetres, Ies meubles
et les coins des maisons et lcs hommes le mangeaient aussi.
Il etait etrange aussi la coutume de „garder I'ail", par lcs jeunes15 rite prophylactique et de protection magique de la maison.
D'ailleurs, la legende de Saint Alexis - repandue en Moldaviern et
le sens meme de cette fete - au printemps - met dans le plan mythologiquc le meme calendrier de printemps et d'automne du nettoyage, de
renouvellement et conservation des· tcxtiles. On dit que le Don Dieu,
8 .Bot Nicolae - La chanvre dans les croyances et le.~ pratiqucs magiques
roumaines", dans „L'annuaire du Musee ethnographique de la TRl\.NSYLVANIE"
Cluj Napoca, 1971, p. 2i9'--321.
'
9
Mu~Iea l?n - Bârlca O\"idiu - „La Typologie du f olklorc" dans Reponses
aux JAuest1o~nnires . de Haşdeu, Bucarest, Ed. scientifique, Bucarest, 19î0.
Foch1, op. cit„ p. 29.
11
Idem, ibidem, p. 106.
12 15
10

Idem, ibidem, p. 106, p. 10, p. 1, &, p. 16.
Marian Simion Florea - „Les f etes aux roumains" {Sărbătorile la t"omâni),
vol. II, Bucarest, 1899, p. 180-201.
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ayant pitie des hommes tortures par Ies insectes, les a fait entrer dans
un coffre, prete â. Alexa - un paysan qui laborait la ten:e - pour la
porter et jeter a la mer. Celui-ci a laisse echapper le coffre d'ou sont sortis Ies insectes, les serpents, qui se sont caches dans Ies grottes, sous Ies
pierres, sous la terre, d'ou sortaient pour faire de la peine aux hommes.
Le Bov Dieu, făche, a prie le „Jour de la Croix" Ies chasser, les detruire".
Des ce jour, ă „Alexii" au sois de mars sortent les iqsectes et au septembre au „Jour de la Croix" se retirent et au „Saint Andre" au mois de
novembre disparaissent pour hibemer. Voilâ une veritable transposition
locale de l'antique legende de Pandore.
Par des croyances, par des pratiques empiriques ou des legendes
les connaissances sur la nature ct Ies posibilites de defense contre Ies
agents diverses etaient transmises de generation en generation.
Au commencement du printemps, on renouvellait les coutumes liees
â la fetes des „Martyrs", le 9 mars: on allumait des feux dcvant les
maisons, „Ies femmes faisaient le tour de la maison et parsemaient de la
cendre pour eloigner les serpents" 17, et pour nettoyer la maison contre
Ies insectes ou „arrosait la maison avec de la neige 18 ". C'etait le remedc
contre les cofards, les pouccs et les autres facteurs organiques, distructifs. De cette eau sortie de la neige on gardait encore pour le jour de
Pâques, quand on arrosait de nouveau la maison contre Ies insectes qui
S'etaient abritees dans les vetements 19 .
Dans le calendrier du nettoyage etaient mentionnes Ies jours de
jeudi20 - consideres quelque part de jours de fete pour eloigner les insectes tandis que, d'autre part, on fetait seulement les 8 jeudis entre les
Paques et l'Ascension. Les rites prophylactiques contre les insectcs nuisibles etaient concentrcs surtout dans „le jeudi â fourmi" - connu dans
la ,,semaine du fromage" - au Careme - pour ne pas penetrer les fourmis dans la maison21.
„Pour ne pas proliferer les fourmis dans la maison, on pâtissait un
pain avec du fromage et du beurre, que les enfants portaient jusqu'â la
fourmiliere pour les convaincu a ne plus revenir. On employait â ce but,
aussi, des plantes: a l'Ascension on mcttai t dans les maisons des fle urs
de noyer et de sureau dont le parfum este un veritable insecticide.
Au jour de Saint Georges - le 23 avril, conformement aux croyances et aux pratiques de nettoyage, on balayait les maisons et les cours,
on allumait les ordures des vergers et des cours pour que Ies „fees" qui
preferaient Ies maisons malpropres, ne trouvaisent pas Ies endroits preferes ou elles dansaient et chantaient. Plus que des endroits propres les
fees craignaient Ies plantes odorisantes. Ce le motif pour lequel elles
p~curent, le nuit de Saint Georges:
„Si le Bon Dieu n'avait pas donne
La liveche, la valeriane et la gratiole
Tout le monde serait le notre" 22
Dans la conccption populaire, la pratique de chasser Ies insect etait
associee au pouvoir curatif des plantes odorisantes, specifiq~es~ de notre
,_

~2

Idem, ibidem, p. 211-214; p. 62, 176-177, 117, 152, ibid.
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flore spontane: la liveche, la valeriane, le melisse des bois, Ies feuilles de
noyer, le basilic, ·la lavande, .le rosmarin qui etaient parsemes dans la
maison, dans les lits, aux poutres, dans Ies coffrcs.
Dans la tradition populaire, de 24 Juin - la Saint Jean - etait le
moment d'une nouvelle periode de n cttoyage et conservation des tcxtiles
du foyer. Ce jour-la, Ies filles cueillaicnt des fleurs de caille-lait jaune
et de chicoree dont elles fai~aient uric ceinture mise pour assurer la sante,
en faisaient des cour-0nnes o{fertes aux membres de la familles, portaient
de maison en m~ison un drapeau orne de fichus , caille-lait jaunes, epis
de ble et aţ12 3 ; toutes - plantes ă valeur magique.
D'autre part, l'activite principale 6tait le nettoyage de l'interieur,
parce que oettc periode et la meilleure pour faire proliferer les insectes. 24
'Dans ce jbur-la on fai ţ sorti.r les vetements et on m et de la caille-lait
jaune dân~ le coffre, contre les insectes: „le matin, les jeunes filles sortenţ leur· dot, pour ne pas etre rouge par les mites"25;" les fcmmes apportent des caille-lait jaunc ou de melilot jaune dont elles font un bouquet
et le mcttent .aux icâncs .pour chasser le mal".26
· Meme Ies jardins, le jour de Saint-Jean Daptiste sont nettoyes ct
proteges contre les insectes misible, par la mise des branches d'aune et
de noisetier27 -et du basm~ parrni Ies legumes. On n'oublisi pas l'ail avec
lequel on enduisait Ies fenetres, Ies portes, les meubles- traitemcnt contre le moisi et les insectes: Ies mitcs, Ies pouces, Ies moustiques, Ies
araignees.
Pres de l'Asencsion, „on mettait des fleurs de sureau2s dans la maison", on mettait des branches de sycomorc sur la table, on a l'entree, on
mettait des ·feuilles de noyer dans la maison et a la ceinture" 29.
Au jour de Sainte Marine - au milieu de l'ete - on cueillait de
l'absinthe mise entre Ies vetements pour chasser les insectes3o.
Sans doute, ces quelques excmples extr airs d'unc multitude de reponses donnecs aux questionnaircs d{? Haşdeu et Densuşianu ne peuvent
que souligner quelques pratiques traditionelles, empiriques, prises ă. cote
de rites, croyances, .c outumes. La preocupation de prolongcr la vie et la
resistance des objets et de la maison-meme etait permanente. 31 L'enlevement de la poussiere du foyer et des pieces qui le decoraient, le lavage
des Jinges avec de la lessive et }cur lavage ă la riviere, la mise des feuilles
d'aune, de noyer, de tabac, de tillcul, des fleurs de lavande et des
feuilles de basilic tous les jours le long de l'annec, l'arrosemcnt de la
maison avec de l'eati fraiche issue de la neige32 etaient des proccdes, des
pratiques quotidiennes faites dans l"effort de garder l'hygiene du foyer
et la resistance du „dot" de la maison.
Cet aspect est caracteristique pour toutes Ies zones du pays d'apres
les documents d'arhive33 en donnant les meilleures posibilites de conservation dans les musecs.
Dans la recherche de nouvellcs possibilites, plus faciles, moins cheres
et plus efficaces dans la conservation des textiles dans les musees, on a
fait l'etude .de la composition des plantcs employees dans les pratiques
traditionnelles. Les plantes employees dans le foyer rural ont en geneU--3 z
33

Idem. ibidem, p. „211-214: p. 52, 176-177, 117, 152, ibld.
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ral une action combinee - desinfectante, bactericide actionnant comme
agents bactericides auxiliaires. Dans leur structure, ccs plantes contiennent des huiles volatilcs, melange complexe de differents composes chimiques qui donnent des sollutions homogenes. Les principaux components des huilcs volatilcs sont le>s substances ele la classe des terpcnes/
hydrocarbures terpenlques, leurs deri vees oxygenecs: alcools, aldehydes,
cetones, phenols, acidcs, cumarines, flavoncs.
Les huiles volatilcs sont produitcs p.ir Ia protoplasme cellulairc de
certaines plantes ct representent les produits du metabolismc cellulaire.
Les huiles sont dcpositees dans Ies glandes specialisees ou rcstent
a l'interieur de la dcllulc cl'ou sortent facillemcnt ct se repandent dans
l'athmosphere, en donnant le parfum caracteristiquc.
En general, toutcs les partics des plante:; aromatiques continnent une
memc huile. Les plantes jeunes ont des huiles riches en terpenes et dam
les organes de reprocluction i1 y a des huiles richcs en components oxygcnes. Tout en observant lcs valeurs chimiques et l'efficacite des pll'lntcs
fraîchcs, Ies paysanncs lcs employaient le pul souvcnt, mais pour ne pas
Wcher les textiles, les plantes etaient miscs tout proche, mais non pas
directement sur l'objct.
Les componcntcs des huiles volatiles des plantes aromatiques ont cn
general un role desinfcctant. Beaucoup d'entre ellcs ont une action antibactericide, benzalclchide, cugenol, metilacetofcnose, aldehide cinamique,
formiate de heptil, cedrol et aldehide undecilcnique.
Les huiles volaliles ont une action bactericide, a large spectre etant J;i
canncl1e, la coriandre, la citronelle. Les huiles d'eucalyptus, d'estragon,
de cumion, de fcnouil, liveche, sariette ont une pui sante action antifungique.
On a constate aussi quc les huiles volatiles ont une activite attirante
ou repoussantes pour certaines insectes.
Des plantes aromatique cmployees pour desinfectcr sont: le sapin le
genevrier, l'aune, le peuplier noir, le cumin, le noycr, la lavand, le tabac, le basilic, le romarin, le sureau, le fenouil, la liveche ete.
L'etude par analyse chimique des componcnts des plantes si cmployees dans Ies pratiques traditionnelles nous offre la posibilite de trouver des moyens de traitcr, conserver et maintenir l'ambiance optime des
depots, pour obtenir la longevite des pieces collcctionnees.
L'l'ilVIS/PJMPINELLA ANISUM L. - de la famille d'Ombelliferes
a dans lcs fruits des components oxygcncs: trans-anctol (80-900/o) qui
est le composant principal, metil-cavical, alcool anisi, p-cresol, acide anisiquc, eugenol, lin.::iool, terpinool, terpinen-4-ol. Il a une action alors
an tifungique.~~
LE CUM.lN (CARUM CARVT L.) famillc Ombelliformae - a dans
lcs fruits de l'huilc ethcriquc, proteines, de !'huile grasse et tanin, ainsi
que limonen, environ 40D/0 et B-terpinon, terpinolon, p-cimen et camphore. En effet des componentes d'huile etherique, le cumin a une action
antifungiqu~.:};

- :n

Rădoiaşu

Gb., Cndariu Tn:dan -

„Plantes Odoristmtcs et aromatiqtto,

cl::mie, techno!ogie, application", Ed. te~hnique, Bucarest, 1988.
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LE BASJLIC (OCJMUM BASILICUM L.) de la famille Labiat;ie - a
dans sa structure chimique des hydrocarbures terpeniques oc. et p-pinen,
camfen mircen, limonen et ircimen, et aussi des componentes oxigenes, linalooll.11, metil cavicolul, cineolul, eugenolul, geraniolul, terpineolul, !'acetat de botnil et camphore. L'huile de bc1silic a un effet bacteriostatique
et bactericide.3s
LA SA.RJETTE (THYMUS VULGARIS L.) famillc Labiatae contient des hydrocarbures monotcrpenes ct ct et ~-pinen, camfen, mircen, 3-csren, fenchen, limonen, x p-cimen, p-mentam, sabinen, terpinolen, a.-terplnen a. et ~-felandren. Il donticnt aussi des componentes oxigenes, letimol et le carvacrol, le cineol, le borneol, le linalool, le gerantiol, le nerol, le citronelol, le terpinen-4-01, le trans-y-tujanol, le alcool
fenchilique, le pinocarveol, le pinole carvone, timol le metileter, le carvacrol metieter, !'acetat de bornil, de geranil, le linalil et le neril, la
fenoone, la tujone, la citronelal, le propionate et le valerianate de linalil,
le cis-mircen 8-01.
Grâce ă la dependance de la composition de l 'huile volatil"! de sariette du medium - sol, lumiere, apparaissent des modification dans cette
composition de l'huile. Le tymol et le carvacrolextraits de l'huile de sariette sont antifungiques, amployee cet plante clonc surtout pour conserver les objets en cui.37
LE POULJOT-BATARD (THYMUS SERPYLLUM L.) - famille Labiatae contient des hydrocarbures monoterpenes, a.-tujen, a. et l?>-pinen,
le camfen, le sabinen, Li3-caren, le mircen, le terpinen, le limonen, B-felandren, y-terpinen et le terpinolen, ainsi que des composants monoterpe·nes oxygenes: le cineol, le cis et le transacetat de bornil, le timil et
le carvacril. Son huile volatile ear antifi.ingique et antibactcricide38 .
L'HYSOPE (1-IYSSOPUS OFFJCJNALIS L.) famille Labiatae contient de !'huile volatile extraite des fleurs cueillies aux mois de jui1let-aout. La plante contient des hydrocarbures monoterpenes, le -pinen,
B pinen, LV-caren, le p-cimen, le -terpinen et camfen, ainsi que des composants oxygenes, cis et La pinocamfone, le trans-pinocamfone, le pinocamfenol, le - terpineol, le mirtenol, des acetats de bornil, le mirtenil
et le terpenil, le linalool, le cineol, l'acide mirtenic et le mirtenat de mirtienil. Elle a des qualites necessaires pour nettoyer les textiles en les
trempant dans l'eau tiede a l'hysope, en avant l'action bacteriostatique.39
LA LAVANDE (LAV ANDULA ANGUSTIFOLIA MiU) contient une
huile volatile extraite des fleurs cueillies aux mois de juillet-aout, fraiches. Dans la composition de l'huile 250;0 sont des hydrocarbures monoterpenes a.-ocimen et -terpinen, B-rnircen et 1?>-pinen, ti3-caren, le limonen, le camfen, le sabinen, le -felandren, le p-cimen. Les composants
monoterpenes oxygenes contcm1e sont l'acetat de linalil, le linalol, Ic
camfor, le borneol, le geraniol, le cineol, le terpinen-4-01, o.-terpineol,
le nerol, le lavandulol, !'acetat ele lavandulil, le tranelol, le linalooloxid,
Ies acetats de bornil, le geranil etle neril, des esteres valerianiques, et
izovalerianiques, pr-opioniques et caproniques du linalool et du geraniol,
l'a1cool perilique et la perialdehide.
:i-s- 5 ~ .Râdoiaiiu Gh.. Cad<triu -Trai.an „Plantes Oilorisantes et aromat'i([ue,
ehimie, technologie, appllcation", Ed. technique, Bucarest, 1988.
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L'huile de lavande a une action antimicrobienne, insecticide,40 employee pour conserver Ies textiles enayant soin de ne pas toucher directement la fibre.
LA LIVECHE (LEVISTICUM OFFICINALE Koch).contient une huile
volatile extraite de la tigc, feuilles, fleurs, tacine. Dans la _composition
chimique elle a des hydrocarbures monoterpenes, le -pinen, le .camfen,
(j--pinen, le mircen, le -felandren, le -tcrpinen, le limo!l.~n, ~-felandrcn,
cis et tranas-ocimcn, y-terpinen et terpinolcn. Les composants monoterpcnes oxygcnes contenus sont la pentilciclohexadienă, la 3n-butilidenftalidă, le cx-terpincol, le carvacrol et jusqu'ă 4% des cumarine L'huilc, volatile a une action antifungique, employee â conserver les objets en cuir.41
Dans Ies quelques exemples de plantes, nous en l'intention de signaler la possibilite de conserver les pieces des musees par une voie naturellc. Grace aux qualites des composants, une grande diversite de plantcs
aromatiques peut-Otre employee pour desinfecter les objets, ainsi
l'iris bleu, le melilot jaune, le romarin, le tabac, le pin, l'eucalyptt.Js, l'ail,
la feuille de noyer, l'absinthe, le sureau, la cycoree, l 'ottie, la. mcnthc toutes presentes dans les pratiques traditionnelles. Mais, il. y en o d'autres encore - une centaine environqui peivent etre employees dans la
lutte pour la vie et la longevite des objets.
On est blen connu le fait que l'un des facteurs de degradation (biologique) pour Ies textiles et Ies objets en Iaine et fourrure est la mite.
Pour la conservation des objets nous avons propose et employe la lavande, le tabac, l'iris, le melilot jaune.
L'IRIS BLEU (IRIS GERMANICA L.) - famille Iridacee - peut
ctre cmploye seul ou en combination.aveQ la lavande et le tabac, mais ni
l'un ni l'autre ne doit toucher la piece, ctant mis dans de p'e tits sacs qui
pcrmettcnt la penetration des substances odorisantes,
·
La racine de l'iris bleu este riche en huile ctherique, .ayarit un parfum de violettc. On le moissonne apres trois annees de vegetation au
printemps, avant le verdoiment pour maintenir la seve riche en substance active. On pcut le recolter aussi au mois d'aout. La racine est
sechee. Au commencement elle n'a pas de parfume, parce que la substance odorisant est formee apres 2-3 annees. L'iris bleu est employe
aussi pour odoriser le t abac qui sept mauvais.4 2
LE TABAC (NICOTINA TABACUM L.) famille Solanaceae/peut-etrc
cmploye contre les mites et contre Ies parasites des vetements. Les feuilles
ayant des alcaloidcs sont mises parmi les vetements-sechees. Pour
une bonne odeur, on emploie l'iris bleu et le melilot jaurte.43 Les plantes
aromatiques etaient employees aussi contre les parasites: Ies poux, la
·
'
gale etc.
On pouvait encore employer: ·
L'REMBARBE DES PAYSANS (EUPilORBIA AMYGDOLAIDES L.)

-

famille EuphorbiaceaeH.

40 - ' 2 Rădoiaşu Gh„ Cadariu Traian -„Pl<;mtes Odorisantes et arom12tique,
chimie, technologie, application", Ed. technique, Btrcarest, 1988.
•:s-o Idem, ibidem; et L aza A. - Racz G. - Plantes medicinales et aromatique", Bucarest, Ed. Ceres, 1975; Geiculescu T ..- 1 ).3ioterapie'!,- Ed. Scientifique

et cnciclopedique, Bucarest, 1986.
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L'IIERBE ROUGE (BJDEUS CARMUS L.) famille Compositae -

contre Ies vers et Ies mouches.4 5
L'ORTIE (U RTJCA DJOJCA L.) -

famille Urticaceae -

on emplo-

yaient contre Ies puces et Ies poux.46
L'AIL (ALLIUM SATJVUM L.) - famille Liliaceae - qui contient
des hydrats de charbonne et des huiles etheriques est employe contre les '
araignees, Ies mites, les cofards.47
LA STRYGE (VERATRUM ALBUM L.) - famille Liliaceae - toxique a l'tHat frais, devient inofensive sechee. La racine bien moulee et
melangee avec du mais est un poison contre les souri s et les rats. 43
L'EPJNE MARANTE (TAMARIX ROMOSJSSIMA L.) - familie
Temaricaceae - est un bon insecticide. L'ecorce bouillie â vinaigre est
repandue dans la chambre, sans toucher les objets pour ne pas les „bruler" â substance toxique.49
Nous avons donne quelques exemples seulement d'une multitude posible. Fraîches, sechees ou bouillies ces plantes sont employees dans !'industrie moderne pour en extraire les huiles volatiles necessaires aux
desinfectants et aux produits aromatises necessaire dans !'industrie alimentaire et cosmetique. L'application des pratiques traditionnelles a cote
des „connaissances ethnobotaniques, empiriques peut donner des resultats excellentes dans notre effort pour garder et conserver Ies objets des
musees.
L'emploi de ces plantes presente aussi des avantages economiques bon marches et ă action rapide, sans effet nuisible, sans pretendre dane
un equipement de protection.
De la tradition jusqu'â la pratique des musees il n'y a qu'un pas celui de la connaissance et la reconnaissance de cette veritable „science
populaire".

ROLUL PLANTELOR IN CONSERVAREA TRADIŢIONALA
A TEXTILELOR IN ROMANIA ŞI APLICAREA LOR IN MUZEE
(Rezumat)

Lucrarea prezintă •leg·ătura puternică intre tradiţia populară românească şi
natură, reprezentată prin varietatea speciilor de pliante ce .alcătuiesc flora carpatină.
Ţăranul român este strâns legat de natură, dovadă fiind folosirea, pentru
fiecare sărbătoare importantă a anului, a unei anumite plante căreia îi dă o semnificaţie anume.
Practicile tradiţionale necesită o cunoaştere perfectă a naturii, a plantelor,
a calendarului, tncepând din primăvară până toamna târziu. Se cunoştea cu exactitate care anume parte a unei plante trebuia folosită, care era perioada de folode preparare. In continuare găsim un i5toric al utilizării plantelor de la Vergilius, parcurgând evul mediu şi până în zilele noastre.

sinţă, modalităţile

4

1-o Idem, ibidem; et Laza A. - Racz G. - „Plantes medicinales et aromatlque", Bucarest, Ed. Ceres, 1975; Geiculescu T„ „Bioterapie", Ed. Scientifique
et en cicloped ique, Bucarest, 1986,
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CU PRIVffiE LA METODELE FOLOSITE
IN RESTAURAREA UNUI ACT DE JUDECATA
DIN ANUL 1576 PENTRU VALIDAREA CARUIA
S -A FOLOSIT SIGILIUL FRAGMENTAT
LIDIA POPESCU

Sigiliile orăşeneşti din evul mediu se numură printre izvoarele istorice pr~ţioase, prin considerentul că , ele reflectă, printr-un limbaj specific, procesele sociale ce au avut loc ş i aspecte ale normelor juridice din
perioada respectivă.
Din literatura de specialitate se cunoaşte faptul că, în anul 1380 în
comitatul Satu Mare s-a fol osit pentru validarea documentelor, LIP. sigi liLt ce reprezenta o mitră episcopallt, apoi din anul 1468 autorităţile
comitatului Satu Marc, au folosit sigiliul fragrnentat format clin 5 părţi:
primele patru erau aplicate simultan de către cei 4 juzi nobiliari ai comitatului , păstrătorii acestor sigilii, iar al 5-lea era sigiliul personal al
vicecomitelui. Acest sigiliu fragmentat este valabil până la data de 24 august anul 1721 când comita tul Satu Mare a trecut la ·: ;iutentificarea actelor emise cu sigili u unic - actul care atestă aceast~ este „Diploma lui
Carol al VI-lea".
S igiliul unic folosit în numele Adunării nobililor comitatului, are
formă rotundă, iar în exargă este grava tă legenda.
SIGILLUM COMITATUS SZATl\iARIENSIS ANNO 1721
Documentul pe care urmează să-l restaur ez d ateaz~t din anul 1576
o copie după un act de judecată scris în limba latină , fără
titlu şi fără ornamente. ' Pentru validarea lui s-a folosit sigiliul fragmentat despre care am pomenit mai înainte.
Documentul este alcătuit din 3 coli lipite intre ele, din hâ rtie fabricată manual cu linii de apă şi .tiligran care reprezintă o acvilă bicefală cu aripile întinse, având deasupra coroana im peria lă iar pe piept
reprezentat un scut, în interiorul căruia apare litera K. Acest tip de filigran era utilizat de o marcă de hârtie din Bavaria, în ultimele 3 decenii
ale sec. al XVI-lea.
Prima co~tlă a docu mentului ar e o lungime de 41 cm, a II-a de 40 cm,
iar a III-a de 43 Cfft, deci lungimea totală a documentului este de 124 cm,
iar lăţimea lui de 32 cm. Textul prezintă o singură coloană, iar în partea inferioară a documentului se găsesc :S sigilii fragmentate de formă
;rotundă cu un diametru de 14/15 mm. Primul este sigiliul personal al
vicecomitelui FRANCISCUS BURIA K DE PALFOLVO, iar în câmpul sişi reprezintă
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gilar al celorlalte 4 sigilii, într-un scut cu partea inferioară ascuţită apar
literele comitatului divizate.
Textul este scris cu cernea lă ferogalică de culoare maronie, insolubilă în apă , iar pc prima coală întâlnim însemnări marginale scrise tot
cu cerneală ferogalică.
Ca urmare a inundării documentului, hârtia s-a fragilizat, au apărut
foarte multe plieri pe orizontală şi s-a pierdut lizibilitatea textului.
In urma manipulării incorecte şi a condiţiilor necorespunzătoare de
depozitare ale documentului, întâlnim în zonele de pliere rupturi în toa tă
lungimea, lipsuri din materialul suport şi din text, fisuri, iar în partea
i:mperioară a primei coli observăm o porţiune de 24 cm lungime desprinsL't din document.
Pătăril e documentului au fost produse de frontul de apă, în urma
inundurii, de adezivul cu care au fost lipite cele 3 coli între ele şi de murdărie, mai ales pe verso-ul documentului, iar datorită plierii s-au imprimat sigiliile în partea inferioară a acestuia.
După desprăfuirea documentului cu o perie moale, urmează cură
ţirea umedă, o operaţie dificilă în cazul nostru datorită friabilităţii hârtiei, lungimii mari a documentului şi rupturilor în toată lungimea lui în
zonele de pliere. Cerneala fiind insolubilă în apă am recurs la o spălare
într-o soluţie formată din săpun neutru şi apă la temperatura camerei.
Documentul introdus între site l-am imersat în baia de spălare, apoi
cu o pens ulă moale am efectuat frecări uşo are, circulare pe ambele părţi.
în timpul clătirii cu apă curentă am avut grijă ca documentul să rămână
între site. înainte de spălare ph-ul a fost aproape de valoarea normală,
iar după spălare ph-ul fiind neutru nu a fost necesară dezacidifierea hârtiei. în urma repetării gradului de reîncle.Jere s-a hotărât folosirea unei
soluţii de 10; 0 CMC în apă, prin sprayere, pe faţa documentului, iar pe
verso am efectuat cons;olidarca pe toată suprafaţa cu văl japonez, folosind ca şi clei o soluţie de l,5D/0 CMC în apă . Această operaţie am efectuat-o astfel: - foiţa japoneză se croieşte la dimensiunile corespunză
toare documentului, lăsându-se pe margini un surplus de câte 3- 4 cm,
apoi aceasta se întinde pe o placă de sticlă şi cu o pensulă se aplică clei
pe direcţia fibrelor. Documentul umezit în prealabil se aşează cu reversul peste hârtia încleiată, se potriveşte traiectul scrisului şi se n etezeşte
cu atenţie cu un rulou de cauciuc pentru a nu rămâne zbârcituri sau umflături. Documentul se lasă în această poziţie până la completa sa uscare.
întinderea pe placa de sticlă în locuieşte presarea. După completa uscare,
documentul se desprinde foarte uşor, se completea ză golurile şi se închid fisurile cu hârtie japoneză - numai pe partea neconsolidată.
Ultima operaţie este presarea documentului între plăci, fără uscare
prealabilă, pentru a înlătura pliurile şi în scopul încorporării vălului în
hârtie, patentând astfel rezistenţă suportului papetar.
In locul unde se află sigiliile fragmenta te se fac mici goluri în pâslă
pentru a evita distrugerea lor. (Pl. XIX)
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RESTAURIERUNG UND REKONSTRUKTION EINER URKUNDE
DATIERT IM JAHRE 1576
(7.1tsammen f assu nq)

Diese Arbeit presiintiert die Restaurierung m it alle Phasen einer Urkuncte
in la teiniS<:her Sprache gcschrieben, a us 1576, mit Bruchteilige Siegel.
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RESTAURAREA ŞI RECONSTITUIREA
UNEI PODOABE DE BRONZ
DATAND DIN SECOLELE VIII-IX
evA

PUSKAS

Piesa restaurată este un cercel cu pandantiv, lucrat din bronz. S-a
descoperit cu ocazia săpăturilor arheologice de la Lazuri, judeţul Satu
Mare în punctt.il numit „Râtul lui Bela" în anul 1974.
Cercelul este din· bronz, confecţionat prin turnare.
Piesa ar e partea semilunară pronunţată şi ornamentată. Marginile
semilunei sunt decorate cu un motiv filigranat, dar foarte tocit, dând
impresia unei linii reliefate. Partea superioară a „lunulei" este decorată
cu trei mici proeminenţe in relief, în formă de granulaţii aşezate sub
forma unui triunghi cu baza în jos.
1n câmpul semilunar se află în partea centrală un motiv format <lin
trei linii paralele compuse din mici granule. Acest motiv desparte semiluna în două câmpuri egale, în fiecare câmp se află unite câte trei mici
granulaţii, aşezat sub forma unei flori trilobate. Pe unul din câmpuri ale
corpul ui semilunar se află un mic oriCiciu, datorită probabil unei de:f'ecţiuni de turnare. Corpul semiluna r al cercului nu este întreg, unul dintre cele două capete are butonul lipsă in jurul căruia se afla sârma necesară fixării.

între partea semilunară şi pandantivul stelat, se află un mic ~ât ce arc
în partea superioară patru mici gnrnule aşezate orizontal.
Pandantivul stelat se compune dintr-un buton central scmisfcroidal
ce are dispus pe margine, la bază, un cerc incomplet format din mici
granulaţii. în exteriorul butonului central se află mici triunghiuri de diferite mărimi, compuse din mici granulaţii. (Numărul granulelor ce form ează triunghiurile cu baza spre buton nu este egal). (Pl. XX/1, 2, 3).
Cercelul cu pandantiv îşi are analogii şi pe teritoriul României (Izvoare, Teiuş) , cât şi în Ungaiia, Bulgaria, zona fostei URSS, fiind datate
în general în perioada secolelor VITI-IX.
Pe baza analogiilor, a contextului de descoperire (ceramică tipică
secolelor amintite mai sus), cercelul descoperit la Lazuri de tip bizantin,
c:u partea inferioară semilunară şi cu pandan tiv în formă de stea, corespunde cronologic secolului VIII.
In urma analizării cu lupa şi la stereomicroscop a piesei, ne-am dat
searna că piesa aparent sănătoasii prezintă probleme complexe.
La suprafaţă apare o patină nobilă falsă din cauza depunerilor de
pra!, murd ărie, mâzgă. care acoperă întreaga suprafaţă, iar alocuri apar
pete roşiatice de oxid de cupru şi pete punctiforme de clorură.
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Clorura este principalul element de descompunere, toate combinadintre cupru şi clor sunt cele mai frecvente form e ale deteriorării
bronzului. Clorul poate produce · transformarea completă a metalului într-o masă sfărămicioasă, .
.
·
.·
·
Ca să fim siguri că n-am greşit în legătură cu diagnosticul dat, am
recurs la testul de cloruri în cameră Hoffmann. Testul a dat rezultat
pozitiv.
·
In cazul bronzului, prezenţa clorurilor din sol creează probleme complicate, deoarece se formează clorură de Cu sub forma unui produs de
coroziune care poate reacţiona în condiţii' de um ezeală, dând naştere unei
coroziuni progresive, având drept rezultat faptul că suprafaţa capătă un
aspect prăfuit şi pătat. Aceste trăsături ale bronzurilor corodate sunt
atât de obişnuite încât petele prăfoase caracteristice de un verde palid
au fost supranumite „boala bronzului", fie că apar pe sµprafaţa cuprului, fie pe aliaje_le sale.
De fapt aceste pete se dezvoltă · deoarece clorura de cupru ~ste hi~
drolizată formând acid clorhidric, care _intră în reacţie cu cuprul metalia nerorodat sub acţiuneq. combinată a umezelii şi a oxigenului; formând clorura de cupru bazică ţU un aspect prăfos verqe palid.
.
Deci principalul l ucru_ în stoparea corodării . metalului este eliminarea. clorurii. Clorurile pot ~ţ p1:ezente în crusta verde de s uprafaţă, sau
cum este şi în cazul nostru, punctiform în adâncul metalului.
Interesant este faptul· că metalele supravieţţiiesc mii de ani în pă
mânt chiar dacă au <lifcrit~ depuneri de săruri, asta datorită faptului că
în timp s-a stabilit un echilibru între metalul corodat şi mediul înconjurător. Aşa se explică faptul că piesele scoase din pământ ajungând în
condiţii noi 11i alt microclimat, pot determina schimbări profunde şi degradări rapide, chiar până la o dezintegrare completă .
Prin urmare am propus -următoarele et.ape de restaurare: curăţire mecanică, îndepărtarea crustei de la suprafaţă , tratament chimic pentru îndepărtarea clorurilor, completarea formei, patinare artificială şi .conservare finală.
In cazul nostru depunerile punctiforme de clorurii. le-am curăţat în
prealabil mecanic cu ajutorul instrumentelor dentare. Piesa având miez
metalic solid şi continuu şi neavând o patină nobilă care trebuia salvată,
am putut recurge la -o curăţire chimică a ei, pentru a înlătura clorura
eventual infiltrată în structura metalului. Am folosit sarea alcalină Rochelle pentru îndepărtatea car:bonâtului baziC de cupr u, acidul sulfuric
dilisat pentru înlăturarea oxidului de cupru şi la ur"mă am recurs la reducere prin autoelectroliză„ locală~ unde au existat petele de clorură. După
aceste tratamente piesa s-a spălat intens în apă distilată şi s-a lăsat în
atmosfera labor atorului timp de o săptămână sub supraveghere. Obiectul părea să fie st<ibilizat, nu au mai apărut pete. !n final am trecut la
patinarea piesei" aplicând plastilină caldă pe suprafaţa ei. : Restaurarea
formei s-a făcut prin luarea negativului cu cauciuc siliconic şi completarea părţii lipsă cu răşină · Araldyt, colorată .cu piliturâ de cupru. Lipitura s-a consolidat pe spate aplicând peste râşină o bucată de ţesătură·
din fibră- de sticlă.
·
Piesa restaurată s--a degresat -cu alcool · şi s-a conservat în final .cu un
lac diluat prin pensulare. '
·
·
··
ţiile
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RESTAURIERUNG UND REKONSTRUl{TION EINEN OHRRING
AUS BRONZ MIT ANHĂNGER, DATIERT AUS DEM VIII JH.
(Zu.sammenfassung)

In diese Arbeh m ocht.e ich liber die Reinigung~arbciten. Restaurierun~s
arbeiten, Ergănzungcn und Konservierung des Bronzering mit Pandantiv au~ dem
VIII-IX Jahrh undert berichten, wel:cher wăhrend der Ausg·rabungen von Ortschaft Lazuri, Kreis Sathmar im Herbst 1971 gefunden wurde.
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RESTAURAREA UNEI „CUNUNI DE MIREASA"
DIN TURŢ - ŢARA OAŞULUI
•E LEONORA

ROŞU

Mărturie de seamă a preocupării omului şi a înzestrării femeii cu
darul de a-şi întregi şi pune în valoare farmecul şi însuşirile pe care i
le-a hărăzit natura, podoabele şi în arta populară au ocupat un loc aparte
printre obiectele vieţii cotidiene.
Dorinţa marcată a omului de a se împodobi şi prin aceasta de a se
distinge, generează un comportament specific, indiciu al unei acţiuni
spontane ieşite din obişnuitul cotidian.
Podoabele vechi exprimă în primul rând o semnificaţie magioă
rituală ceremonială. Fastuozitatea portului potenţată de bogăţia policromiei şi a decorului ca trăsături esenţiale ale podoabelor cu caracter ceremonial, a condus însă uneori şi la crearea unei „mode« efemere ori de
mai lungă durată şi în acest domeniu.
In artn populară podoabele şi bijuteriile ca ornament au făcut diferenţă între păturile sociale, variând în funcţie de vârstă, de la sat la
sat, de la zonă la zonă. întâlnim podoabe de zi, de sărbătoare, de nuntă
etc., iar în cadrul costumului românesc, intenţia sublinierii a distincţiei
apare destul de evident mai ales cu prilejul ceremoniilor.
Podoabele şi bijuteriile sunt o expresie de îmbinare armonioasă iar
varietatea podoabelor ca material şi tehnică, ca formă şi decoraţie ca
expresie a imaginaţiei cre'atoare se încadrează într-un tot indiscutabil,
având la bază un element esenţial funcţionalitatea.
Cele mai simple podoabe sunt realizate din ramuri verzi, flori, panglici colorate, „poartă în păr" termen utilizat în Ţara Oaşului.
Pentru ceremonialul căsătoriei imaginaţia plină de fantezie a artistului popular a creat o serie de pieptănături şi podoabe variate ca formă
şi structură, dar identice în esenţă ca funcţionalitate şi semnificaţie, realizate din materiale tradiţionale ca: bumbac, pene, flori, frunze, monede,
paiete, lână , mătase, oglinzi etc.
Cununile au fost aduse din Orient în sclavagism, diademele au fost
mai întâi simbol al suveranităţii pentru ca mai târziu să fie purtate ca
podoabe pe cap, iar în Ţara Oaşului au început să se poarte din sec. al
XVIII-lea.
Podoabele ca element accesoriu al costumului au o valoare simbolică în funcţie de material, formă. In esenţă ele simbolizează dorinţa omului de a se distinge. Cununa de mireasă din Oaş are rolul de a marca
un moment ceremonial.
In mediul rural locul de „expunere" a podoabelor este şi a fost târgul, hora satului, momentul de desfăşurare a ceremonialelor.
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Dacă la începutul secolului nostru prezentarea modei era numai
târgul, azi avem serbările populare unde podoabele sunt puse în valoare.
Evoluţia în domeniul podoabelor populare este o permanenţă ca şi
de altfel dorinţa ţăranului de a înfrumuseţa mediul în care trăieşte. Forţa
lui creatoare, în cadrul acestei evoluţii se manifestă prin forme specifice naţionale fiecărui popor prin modalităţi diferite de exprjmare.
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte modul ln care s-a efectuat
restaurarea şi conservarea unei „Cununi de mireasă" din „Ţara Oaşulu i"
(fig. 1- 3), ţini'.ind seama de principiile unei restaurări ştiinţifice . Obiectul face parte din colecţia Muzeului judeţean Satu Mare, secţia de etnografic având nr. de inventar 371, provenind din comuna Turţ.

Fig. 1.

Cunună

de

mireasă. Etapă

de lucru.

Cununa de mireasă este de formă cilindrică cu suport metalic pc
care sunt fixaţi ~truţi cu oglinzi, mărgele colorate, bumbi din lână, iar
culorile predominante sunt: roşu închis, albastru închis, verde, alb, gal1 cn etc.
Complexitat.ea problemelor întâlnite în restaurarea cununel, a necesitat găsirea unor noi metode bazate pe studiul amănunţit al tehnicii
şi materialelor din care au fost alcătuite la origine elementele componente. S-a ţinut seama totodată de funcţia propriu - zisă a obiectului precum şi de formele diferite de degradare pe care le-a suferit pe parcurs.
Problemele diferite întâlnite în procesul de rcc;taurare au fost dificile şi complexe, iaT metodele au fost aplicate după nenumărate investigaţii şi testări, în funcţie de starea fiecărui element component în parte.
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Fig. 2.

Cunună

de mireasă.
lucru.

Etapă

de

Frig.

3.
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Cunună

de

mireasă .

Elupă

de lucru.

Gradul avansat de degradare întâlnit la cunună este legat în primul rând
de influenţa directă a unor factori fizico-mecanici.
Starea de sănătate a piesei a fost gravă, deteriorările fizico-mecanice, chimice şi biologice constând din depuneri mari de praf, murd ă
rie, pierderi din piesele mai mici executate din lână, din cauza atacului
de molii. Acestea se datorau depozitării în condiţii necorespunzătoare de
microclimat. Ţinând cont de complexitatea proceselor de degradare care
au acţionat asupra piesei a făcut necesară intervenţia restauratorului.
Aşa cum rezultă din studierea amănunţită a piesei, cât şi din analiza
directă a materialelor din care a fost executată cununa, reiese că ele
sunt extrem de variate, deci tratamentul prin curăţire umedă necesită
condiţii speciale. in vederea aplicării acestei metode de curăţire au fost
necesare: desprinderea fiecărui element component în parte de pe scheletul metalic al cununii, executarea unui test cromatic, toate aceste ncprezentând nici un pericol de migrare a culorii. Astfel s-a putut trece
la curăţirea umedă şi anume: desprăfuirea cu pensule mici şi pregătirea
unui 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), excesul de soluţie înlăturân 
du-se cu ajutorul hârtiei de filtru.
După schimbarea suportului absorbant piesele au fost curăţate cu
soluţie de Romopal O.F.10 prin pensulare, iar excesul de soluţie înlătu
rându-se cu hârtie de filtru, a urmat clătirea care s-a efectuat cu multă
grijă protejând piesele cu hârtie de filtru. La urmă fiind tratate cu o
soluţie de 10/o glicerinei în apă distilată.
In vederea consolidării s-au pregătit următoarele materiale:
- fire de lână de diferite culori;
31)'
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Fig. 4.

Cunună

de

Roşu

mir~a:;ă după
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restaurare.

- fire de mătase de diferite culori;
- foi de aluminiu de diferite culori;
- bucăţi de oglindă;
- panglică roşie;
- mărgele de diferite culori;
- sârmă de cupru.
Restaurarea propriu-zisă constând din refacerea elementelor m1c1
(bumbi) din lână, mătase, necesitând foarte mare atenţie, respectându-se
formele iniţiale ale elementelor, după completarea părţilor lipsă sau refacerea lor totală, a urmat efectuarea prinderii lor pe scheletul cununii,
respectând forma originală (fig. 4) a acestora precum şi a elementelor
componente şi se propune atât în depozit cât şi în expoziţii să fie păs
trată într-un loc uscat, ferit de umezeală, poate intra în circuitul expoziţional, dar în ambele situaţii p~esa va fi aşezată orizontal.
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RESTAURATION D'UNE „COUROUNE DE MARIEE" DE

TURŢ

ŢARA OAŞULUI

(Resume)

Dans ce material on presente la rcstauration d'une piE>ce d'une valeur speciale, c'est-â-dire une „Courone de mariee" qui se trouve dans la collcction d'etlmographie du Musee Departemental Satu Mare, et y sont presentees les etapes de
restauration ainsi que moyens techni'ques utilises.

LISTE DES ILLUSTRATIONS
.Fig. 1. Couronne de mariee etape de travail.

Fig. 2. Couronne mariee etape de travail.
.Fig. 3. Courorine de mariee etape de travail.
Fig. 4. Courunne de mariee npris le restauration.
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I. Fecioara orantă

Muzeul judeţean Satu Marc, Zugrav anonim sfârşi tul secolului a l XVll l-lr.:a,
ulei pe lemn de brad, dim. 46x38 cm, inv. 7.

2. Maica Domnului Glikofllousa-Muzcul judeţean Satu Mare, Zugrav anonim, începutu l secolului
al X IX- iea tempera pe lemn de brad, d im. 49x40 cm. inv. 2404.
3. Maica Domnului Eleonsa. - Muzeul judeţean Satu Mare, atelier apusean, 1866, ferecătură de
argint aurit, ulei pe lemn, dim. 22x18 cm„ inv. 1409.
PLANŞA V. - Imaginea Maicii Domnului în icoanele pe lemn
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„ORLJ\TI-l'" - Ortografie
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I. Imagine după dezlipirea celor 2 file.
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După
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XVl/n. - I. Cele douil săgeţi indică locul unde a fost găsi t testamentul.
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PLAl'\ŞA XV!I.

Stampă „BRAŞOVUL ÎN 1830" „J .W. HATMAN"
spălării s1ampei.
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PLANŞA XV III.

-

Podi şor

„Casa memorială" Vasi le Lucaciu,
/\pa.

https://biblioteca-digitala.ro
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PLAN ŞA XX. - I. rotogra l'ia piesei înainte de restaurare. 2. Desenul piesei (I: I). 3. Fotografia
piesei după restaurare.
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